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Rok 2000 – pokračovanie
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 2000 – pokračovanie
30. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2000
Činnosť MsKS v Piešťanoch bola v roku 2000 opäť rozsiahla a rozmanitá v rôznych oblastiach
– kultúrnej, spoločenskej a výchovno-vzdelávacej. MsKS pripravilo, resp. sa podieľalo
na organizácii kultúrno-spoločenských podujatí mesta (napr. Otvorenie letnej kúpeľnej
sezóny 2000 v Piešťanoch, Vianoce 2000 a pod.). Okrem toho MsKS realizovalo vo svojich
priestoroch ďalšie kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatie (divadelné predstavenia,
koncerty, prednášky, výchovno-vzdelávacie kurzy, výstavy, filmové predstavenia, klubová
činnosť a pod.). MsKS poskytovalo svoje priestory aj rôznym organizáciám formou prenájmu
na realizáciu ich vlastných kultúrno-spoločenských podujatí (divadelnú sálu, spoločenskú
sálu, výstavnú sieň „V starej lekárni“ a pod.). MsKS naďalej zastávalo dočasnú funkciu
mestského kina. Pokračovalo sa vo vydávaní mesačníka Revue Piešťany.
Riaditeľom MsKS v roku 2000 bol PhDr. Róbert Bača.
a) Kultúrno-spoločenské podujatia mesta (súhrn niektorých väčších akcií):
Fašiangové stretnutie pracovníkov a priaznivcov kultúry (už po 8. raz); Pochovávanie basy
(na záver fašiangového obdobia); Deň Zeme; Deň detí; Zabezpečovanie kult. programov
v Hudobnom pavilóne (obdobie máj – september); Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2000
v Piešťanoch (spoluorganizátor s Agentúrou F+C); Jánske ohne (spoluorganizátor s Maticou
slovenskou); Vianoce 2000 (MsKS hlavný organizátor, v období 3.12. – 23.12.2000);
Plávanie otužilcov vo Váhu 2000; Silvester 2000 (spoluorganizátor s MsÚ).
b) Divadelné predstavenia – v divadelnej sále MsKS sa uskutočnilo 21 divadelných
predstavení pre deti, mládež a dospelých. Vystupovali ochotnícke a profesionálne súbory.
Konal sa Nultý ročník prehliadky amatérskej tvorby regionálnych divadiel (ochotnícke
divadlá Dino, Divoch, Ompitálske Miškovo divadlo, Dolnolopašovské divadlo, Ichthys).
Novovzniknuté piešťanské ochotnícke divadlo Ichthys malo aj samostatné vystúpenia.
Vystúpili aj profesionálne divadlá, boli to najmä bábkové predstavenia pre deti. Pri MsKS
naďalej pôsobil ochotnícky Divadelný súbor I. Stodolu.
c) Koncerty – MsKS pripravilo 32 koncertov. Boli to koncerty vážnej hudby (napr. koncerty
absolventov ZUŠ), výchovné koncerty (niektoré v spolupráci s Hudobným centrom
v Bratislave) a koncerty inej hudby (napr. v rámci charitatívnej činnosti sa uskutočnil
rockový koncert Roba Opatovského, finančný výťažok bol venovaný Detskému domovu
v Pečeňadoch).
d) Výchovno-vzdelávacie aktivity – jednou zo základných činností MsKS bola osvetová
a prednášková činnosť. MsKS zorganizovalo 40 prednášok a odborných seminárov (z toho
37 pre mládež).
Pokračovalo sa v protidrogových aktivitách (prebiehajú už od roku 1990). Konali sa
protidrogové prednášky, pravidelne 1-krát v mesiaci boli pozývaní lektori, ktorí diskutovali
so stredoškolákmi v menších skupinách formou diskusných fór (tzv. protidrogové fóra)
a protidrogovú činnosť sprevádzali aj výstavy k danej problematike. Odzneli prednášky

„Drogy a ich vplyv na život“, „O škodlivosti drog“, „Drogy v dejinách ľudstva“ i ďalšie,
uskutočnili sa výstavy „Stačí povedať nie!“, „Chceme žiť bez drog“ a pod.
Ďalšia séria prednášok prebehla pod názvom „Zdravý životný štýl“. Odborní lektori (lekári,
psychológovia a pod.) prednášali o hrozbe ochorenia AIDS a o prevencii pred touto chorobou,
tiež o rodine ako základe spoločnosti.
Ďalšie prednášky boli s cestovateľskou tematikou – „Chorvátsko očami veľvyslanca“
(prof. M. Kučera, DrSc.), „Moje štyri roky pôsobenia vo Fínsku“ (MUDr. J. Lietava, CSc.),
„Skúsenosti zo štvorročného pobytu v Škandinávii“ (PhDr. Ľ. Novotný) i ďalšie. S odbornonáučnými prednáškami vystúpili zástupcovia občianskych združení (Sloboda zvierat, Klub
kaktusárov, Slovenský zväz záhradkárov, Liga proti rakovine, Zväz protikomunistického
odboja a pod.).
Záujem bol o tému astrológie (V. Jamnická), zaujala aj prednáška o problematike UFO
pod názvom „UFO a kruhy v obilí na území Slovenska i vo svete“ (predseda UFO klubu
v Trnave M. Karlík).
V priestoroch MsKS prebiehalo 21 kurzov, z toho 17 jazykových.
e) Výstavy – uskutočnilo sa 10 výstav neprofesionálnych výtvarníkov vo foyeri MsKS.
Vystavovali väčšinou členovia Klubu piešťanských výtvarníkov. Boli to výstavy „Zima na
plátnach piešťanských výtvarníkov“, „Z tvorby Karola Kuníka“ (najmä portrétna tvorba),
„Výber z tvorby Jozefa Jánošíka“ (medailér a výtvarník, životné jubileum), „Z tvorby Jána
Kavického“ (člen Klubu senických výtvarníkov), „Bezstavovce v zbierkach V. Rakšániho“,
„Z tvorby Mgr. Tomáša Bánika“ (živ. jubileum), „Výber z tvorby Doc. MUDr. Dušana
Žitňana, CSc.“ (životné jubileum 75 rokov), „Výber z tvorby Mgr. Danice Bánikovej, rod.
Žlnayovej“ (živ. jubileum), „Výber z tvorby Jozefa Weizera“ (živ. jub. 70 rokov) a súborná
výstava členov Klubu piešťanských výtvarníkov z nových diel členov.
Vo výstavnej sieni „V starej lekárni“ sa uskutočnilo 13 výstav profesionálnych výtvarníkov
– maľby, grafiky, plastiky (sochy), art-protisy, keramika a ďalšie umelecké predmety.
f) Filmové predstavenia – divadelná sála Malej scény MsKS sa využívala aj ako kinosála.
V roku 2000 sa odpremietalo 460 filmových predstavení.
Pri MsKS pôsobil aj piešťanský Filmový klub (175 členov).
g) Klubová činnosť – pri MsKS pôsobili Klub kaktusárov a Klub piešťanských výtvarníkov.
Stretávali sa tam aj členovia a záujemci Ligy proti rakovine.
h) Publikačná činnosť – pokračovalo vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka
Revue Piešťany, ročník XXXVI., mesačný náklad 1 525 výtlačkov, cena výtlačku 15,- Sk,
zodpovedný redaktor bol PhDr. Róbert Bača. Časopis Revue Piešťany bol v roku 2000
pripojený na svetovú počítačovú sieť Internet.
i) Doplnok organizačnej štruktúry MsKS – umožnil MsKS zamestnávať v organizácii dvoch
vojakov vo výkone civilnej vojenskej služby.
31. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2000
MsK v Piešťanoch pôsobila ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia mesta.
Priebežne získavala, spracovávala, uchovávala, ochraňovala a sprístupňovala knižničný
fond a poskytovala knižnično-informačné služby (výpožičné služby a s nimi súvisiace
konzultačné služby pri výbere a vyhľadávaní literatúry, tiež i medziknižničné výpožičné
služby). Okrem toho knižnica vyvíjala viaceré kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity
– boli to programy na podporu čítania, stretnutia s tvorcami kníh, tvorivé dielne, podujatia

pre postihnuté deti, divadelné predstavenia, výstavy so sprievodnými podujatiami, hodiny
informačnej výchovy, poskytovala priestory pre vzdelávanie a rekvalifikačné programy
a organizovala pracovné semináre knihovníkov z celého Slovenska. Riaditeľkou MsK bola
Ing. Margita Galová.
a) Knižničný fond. V roku 2000 bol knižničný fond 90 105 knižničných jednotiek. Z toho
odborná literatúra pre dospelých – 29 899, krásna literatúra pre dospelých – 40 450, odborná
literatúra pre deti – 3 971, krásna literatúra pre deti – 14 795 a špeciálne dokumenty
(audiovizuálne dokumenty a elektronické dokumenty – CD ROM) – 990 jednotiek.
b) Používatelia knižničných služieb. Počet používateľov (návštevníkov) knižničných
služieb v roku 2000 bol 82 735 osôb (z toho bola väčšina čitateľov, návštevníkov výstav
bolo 10 567 a internetového počítačového strediska 13 821). V knižnici bolo registrovaných
6 454 čitateľov. Vypožičaných bolo 355 998 knižničných jednotiek.
Časť priestorov knižnica prenajímala iným subjektom – celkove 37 akcií (najmä burzy).
c) Podujatia v MsK. V roku 2000 MsK zorganizovala 353 kultúrno-výchovných a vzdelávacích
podujatí (z toho boli 3 celoslovenského významu, 2 medzinár. charakteru a 28 podujatí pre
postihnuté deti), 19 výstav, 3 odborné semináre a prednášky a 19 divadelných predstavení.
Okrem toho knižnica poskytla priestory aj pre iné subjekty (57 prednášok, 5 výstav a 3
kurzy).
V roku 2000 knižnica za pomoci firmy KIOS si vytvorila vlastnú WWW stránku na internete.
d) Kultúrno-výchovná činnosť knižnice.
1. Aktivity knižnice na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mládeže.
2. Knižničné služby pre zdravotne postihnutých občanov.
3. Programy protidrogovej prevencie.
4. Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity.
5. Individuálna a kolektívna práca s deťmi a mládežou.
6. Celoslovenské odborné semináre pre knihovníkov.
7. Mimoriadne aktivity – spoluorganizátor OLKS, Vianočné aktivity a pod.
8. Podujatia zamerané na aktuálne témy.
e) Aktivity knižnice na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mládeže. Knižnica už
niekoľko rokov realizuje 2 významné projekty:
- projekt „Najčítanejšia slovenská a prekladová detská kniha“ (6. ročník) sa realizoval
v období január - december 2000, vyhodnotenie bude v marci 2001. Cieľom bolo podporiť
čítanie detí;
- projekt „Čítanie je super“ (3. ročník) sa realizoval v období apríl - jún 2000, bola to čitateľská
súťaž, pre ktorú mesto Piešťany pripravilo darčeky pre 20 vyžrebovaných výhercov.
Súčasťou oboch projektov boli stretnutia s autormi nových kníh, tvorivé dielne, kvízy,
ankety a zábavné programy s vyhodnotením súťaží.
f) Knižničné služby a podujatia pre zdravotne postihnutých občanov. Pre týchto používateľov
knižnica poskytovala výpožičné služby a tiež špeciálne služby (individuálne a kolektívne
podujatia, kurzy v Internet stredisku, rekvalifikačné programy, odborné semináre).
V období máj - jún 2000 sa v knižnici realizoval medzinárodný projekt pre postihnuté
deti „Poď do môjho sveta“ s cieľom integrovať zrakovo, sluchovo, pohybovo a mentálne
handicapované deti do spoločnosti. Hlavnými organizátormi boli mestská knižnica, MsÚ,
SLK Piešťany a Bibiana – medzinárodný dom pre deti v Bratislave.
Cieľom výstavy bolo oboznámiť deti i dospelých so životom tých, ktorí žijú s rôznymi

zdravotnými postihnutiami (pohybovými, mentálnymi, zrakovými a sluchovými).
K výstave sa uskutočnilo až 50 sprievodných podujatí a prezentovali sa v nich školy
a všetky organizácie združujúce hendikepovaných občanov na území mesta a blízkeho
okolia. Boli to ILCO – Klub stomikov Piešťany, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Piešťanoch, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Piešťanoch,
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Piešťanoch, Detská liečebňa Zelený strom
SLK Piešťany, Osobitná škola, Osobitná škola Mórica Beňovského – Vrbové, Slovenský
zväz sluchovo postihnutých – ZOSP č. 1, Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo
postihnutých občanov so sídlom v Piešťanoch, Liga proti reumatizmu – mestská pobočka
Piešťany, Liga proti rakovine – pobočka Piešťany, Slovenský zväz telesne postihnutých –
ZO č. 18, Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO č. 22 – vozičkári.
g) Programy protidrogovej prevencie. Mestská knižnica bola v roku 2000 spoluorganizátorkou
pravidelných stretnutí mladých ľudí, pedagógov, rodičov a všetkých tých, ktorých zaujímala
protidrogová problematika. V spolupráci s MsÚ v Piešťanoch a OZ Pomoc ohrozenému
dieťaťu sa uskutočnilo niekoľko podujatí. Pre stredné školy sa uskutočnili prednášky
a besedy a tiež prezentácia knihy V. Nagy „Anjel narkomanov“. Pre základné školy 2-krát
prednáška PhDr. Vojtecha Haringa „Sme, či nie sme závislí“.
h) Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity (celkove 19 výstav).
Výstava „Rozprávky z papiera“ na motívy knihy KIRIGAMI výtvarníka a dizajnéra Karola
Krčmára spolu s viacerými sprievodnými podujatiami, v rámci ktorých si deti mohli
vyskúšať aj svoju tvorivosť a fantáziu, ako napr. tvorivé dielne „Veselé strihanie“, „Veselé
karnevalové masky“, zábavné podujatie „Papierový fašiangový karneval“ a pod.
Výstava „Mama má v očiach nezábudky“ v spolupráci s MO Matice slovenskej v Piešťanoch
predstavila výtvarné prác detí od 2 do 6 rokov.
Výstava pre postihnutú mládež „Poď do môjho sveta“ spolu so sprievodnými podujatiami.
Výstava výtvarných prác detí okresu Piešťany „Piešťany očami detí“.
Výstava „Aqua lasae - Varaždínske Toplice - vizualizácia rímskej architektúry“ - na otvorení
bol prítomný aj veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR Dr. Gjuro Deželič.
Putovná výstava A. Wagnerovej „Strapoškove veselé farbičky“, súčasťou ktorej boli tvorivé
dielni (deti maľovali aj na plátno, kamienky a pod.).
Výstava fotografií „Himalájske návraty“ v spolupráci s Art Jazz Gallery, na ktorej fotograf
Anton Fiala predstavil krajinu a ľudí z Nepálu a Mustangu.
Výstava „Klaunov život“ v spolupráci s Art Jazz Gallery, na ktorej básnik, prozaik,
prekladateľ, vydavateľ a publicista Daniel Hevier predstavil svoje maľby, kresby, práce na
papieri a autorské objekty. Následne D. Hevier a Jozef Dodo Šošoka uskutočnili spoločné
podujatie pod názvom „Báseň pre bicie nástroje“, večer plný poézie a hudby.
Výstava „Detský čin roka“ o tom, ako deti hľadajú dobro, usporiadateľmi boli mestská
knižnica, Whirlpool Slovakia, a.s. a Domoss Piešťany.
Výstava „Ako (u nás) slávime Vianoce“ o oslave Vianoc v rôznych kútoch sveta, organizátormi
boli MsK, Bibiana – medzinárodný dom pre deti a Slovenská pošta. Výstava mala viacero
sprievodných podujatí – divadelné predstavenie „Anjel, čert a Mikuláš“, zábavné dopoludnie
„Mikuláš v knižnici“, vianočný koncert, tvorivé dielne „Vianočné ozdoby“, „Vianočný
pozdrav“ (tie adresoval MsÚ starým, chorým a osamelým ľuďom), „Vianočná výšivka“,
„Vianočné koledy“, „Výzdoba vianočných medovníčkov“.
i) Individuálna a kolektívna práca s mládežou. Mestská knižnica zabezpečovala informačnú

výchovu pre deti a mládež ZŠ a SŠ, poradenskú službu pri vyhľadávaní literatúry a kolektívne
zápisy detí z MŠ.
j) Celoslovenské odborné semináre pre knihovníkov. V roku 2000 sa v MsK uskutočnili 2
semináre. V máji sa konal seminár „Verejné knižnice vo Fínsku. Knižničná práca s detským
čitateľom“ a v júni seminár „Knižničná práca so zdravotne postihnutým čitateľom“.
k) Podujatia zamerané na aktuálne témy. Mestská knižnica pripravila cyklus ekologických
aktivít v spolupráci so spoločnosťou PETMAS-ONYX, s.r.o., ďalej podujatia v spolupráci
s detským literárnym časopisom Slniečko a Odštepným závodom Povodia Váhu v Piešťanoch
a tiež predstavovanie kníh na aktuálne témy v spolupráci s Občianskym združením Živá
planéta.
32. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2000
Činnosť BM v roku 2000 bola rozmanitá – jednak vlastná odborná práca, tiež údržba
expozícií, práca so zbierkami a pod. Pracovalo sa v sťažených finančných podmienkach,
pretože rozpočet múzea na rok 2000 bol nižší než v minulom roku a ceny pritom vzrástli.
Riaditeľom BM bol PhDr. Vladimír Krupa.
a) Údržba (upratovanie) expozícií a práca so zbierkami. Zbierka o básnikovi Ivanovi Kraskovi
a jeho manželke bola prvostupňovo zapísaná, fotograficky zdokumentovaná a vzácne
dokumenty o básnikovi boli uložené do samostatného fondu I. Krasku v odbornom archíve
múzea. Darom múzeum získalo hodnotné zbierkové predmety – sochu A. Trajana od L.Ľ.
Polláka, kovový kríž z 18.stor., kovovú tepanú mrežu s dverami z 19. stor., bola získaná časť
pozostalosti významného piešťanského lekára MUDr. Štefana Kollára, predmety z výskumu
AÚ SAV vo Veselom (1999-2000) a získalo aj súbor predmetov zo zanikajúceho podniku
Trikota vo Vrbovom (plakety, medaily, písomnosti, štandardy a pod.).
Práca so zbierkami predstavovala ich získavanie kúpou alebo darmi, zhotovovaním
fotodokumentácie a inventarizáciou zbierok archeológie a národopisu. Pokračovali priebežne
aj práce v odbornom archíve BM. Pokračovalo reštaurovanie predmetov v zbierkach z fondov
národopisu, histórie, balneohistórie a knižnice BM. Na zreštaurovanie secesného triptychu
od Arpáda Bascha „Uzdravujúca sila piešťanských prameňov“ dostalo múzeum finančný
príspevok od ŠFK Pro Slovakia vo výške 60 tis. Sk. Prebiehalo aj spracúvanie odbornej
knižnice múzea, ktorej fond bol vyše 9 500 knižničných jednotiek. Expozícia „História
slovenských kúpeľov“ vo Vile Dr. Lisku bola doplnená modelom významnej kúpeľnej
stavby – liečebného domu Solisko, ktorý bol získaný darom v roku 2000 (v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave).
b) Publikačná činnosť. Vo februári 2000 sa v Spoločenskom centre SLK uskutočnila
prezentácia nového vydania diela A. Trajana „Uzdravujúce piešťanské kúpele“, ktoré
bolo vydané v roku 1999. Okrem toho múzeum vydalo dve menšie publikácie – jednu
o numizmatickej zbierke Balneologického múzea a druhú o súbore podmalieb na skle
s názvom „Na skle maľované“, pričom obe súviseli s výstavami s rovnakou tematikou.
Koncom roka 2000 múzeum vydalo publikáciu Dr. F.E. Scherera „Horúce pramene a kúpele
Piešťan“ (v slovenčine a nemčine). Múzeum spolupracovalo na vydaní a prezentácii
kalendára s tematikou pohľadníc Piešťan na rok 2001. Slávnostná prezentácia kalendára sa
uskutočnila 26. okt. 2000 v hlavnej expozícii múzea. Tiež pripravilo do tlače zborník múzea
Balneologický spravodajca za roky 1999-2000.
Múzeum tiež pomáhalo Mestu Piešťany pri vydaní Piešťanského grajciara – pamätnej mince

k roku 2000.
c) Výstavy. Múzeum v roku 2000 usporiadalo niekoľko výstav. Bola to výstava obrazov zo
zbierky výtvarného umenia pod názvom „Metamorfózy krajiny“, výstavu podmalieb na skle
zo zbierok múzea a v Spoločenskom centre SLK pod názvom „Na skle maľované“, výstavu
výberu numizmatickej zbierky Balneologického múzea pod názvom „Numizmatická zbierka
BM v Piešťanoch – historické súvislosti“, tiež menšiu výstavku „Ľudové kožuchy zo zbierky
BM“. Ďalej to bola výstava obrazov sympozistu z roku 1999 J. Kaminského a keramickej
tvorby P. Holtmana výstavou „Dominanty periférií/Premeny hliny“ a výstava „Maďarovská
kultúra v regióne Piešťan – Veselé a Vrbové“ a v predvianočnom čase výstavu „Sakrálna
architektúra na Slovensku“.
Uskutočnila sa tiež menšia výstavka z Múzea obchodu „Výstava historických účteniek
zo zbierok Múzea obchodu“ a vo Vrbovom výstavu „Erby miest a obcí okresu Piešťany“.
Okrem toho múzeum pripravilo stálu výstavku História kúpeľov Piešťany (v priestoroch
riaditeľstva SLK), stálu výstavku z dejín hotela Thermia Palace a liečebného domu Irma (v
priestoroch Thermia Palace) a výstavku modelov významných kúpeľných stavieb z územia
Slovenska.
d) Spracovanie materiálov pre Internet – Slovenská verzia textových a fotografických
materiálov pre internetovú stránku múzea bola vyhotovená a spustená do prevádzky. Jej
slávnostná prezentácia sa uskutočnila 23.8.2000,
e) Prednášky, sympóziá. Bola realizovaná prednáška „História kúpeľného mesta Piešťany
v zbierkach Balneologického múzea“ v marci 2000 v priestoroch Jazz Art Gallery. Múzeum
sa podieľalo na zabezpečení sympózia venovaného dobe bronzovej v dňoch 11. – 12.10.
v Modrovej v hoteli Dumas.
Múzeum usporiadalo 33. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v kaštieli
v Moravanoch n/V. Tiež sa podieľalo na príprave ďalšieho ročníka Národnej púte Ducové Kostolec.
f) Práce na lokalite Kostolec. Múzeum robilo bežnú údržbu lokality Ducové - Kostolec
(kosenie trávy, drobné opravy). Vďaka finančnému príspevku, ktorý múzeum dostalo od
Krajského úradu v Trnave prostredníctvom Okresného úradu v Piešťanoch, menšieho
príspevku od Krajského úradu v Trnave a príspevku ŠFK Pro Slovakia sa uskutočnili rozsiahle
opravy tejto pamiatky, ktoré boli zabezpečené dodávateľsky a časť opráv sa realizovala
svojpomocne. Bola vymenená veľká časť opevnenia, osadená bola nová časť, boli opravené
základy rotundy z 9. stor., pôdorysy objektov z 9.stor. Bol obnovený informačný systém na
lokalite.
g) Prieskumy v teréne. Pracovníci múzea robili prieskumy v Krakovanoch, Nižnej, Dolnom
Lopašove, Borovciach, Veselom, Vrbovom – poloha Čerenec, Prašníku – poloha Hrádok,
Moravany n/V. – poloha Marhát.
Prieskumy a fotodokumentáciu múzeum realizovalo aj pri výkopových a rekonštrukčných
prácach Napoleonských kúpeľov I a III na Kúpeľnom ostrove.
33. Spoločenské centrum SLK v Piešťanoch v roku 2000
V Kongresovej hale Spoločenského centra SLK sa konali viaceré koncerty, vystúpenia
umelcov a umeleckých súborov. V marci známy slovenský mín Milan Sládek mal vystúpenie
pod názvom „O čare pantomíny“, v máji sa uskutočnil koncert talianskeho speváckeho zboru
„Cantori del Mattino“ z Parmy, ktorý udržuje priateľské kontakty s piešťanským speváckym

zborom Coro laudamus, neskôr 7 podujatí Piešťanského festivalu a pod.
V klubovej miestnosti Spoločenského centra SLK sa konali prednášky (občas spojené
s náučnými vychádzkami po meste a jeho okolí), spoločenské a súťažné hry (napr. stolová
hra v minihokeji, šachové stretnutia a pod.).
Konali sa tam aj výstavy, napr. výstava podmalieb na skle „Na skle maľované“ zo zbierky
Balneologického múzea v Piešťanoch, ktoré reštaurovala akad. maliarka Z. CíchováSladkovská.
Slovenské liečebné kúpele poriadali kultúrne podujatia aj vo svojich hoteloch (liečeb.
domoch), ako napr. v Thermii Palace, Balnea Esplanade a pod.
34. Caffé Art Gallery v roku 2000. V Galérii MM, patriacej Ing. S. Mustagrudičovi
a nachádzajúcej sa v priestoroch umeleckej kaviarne Art Gallery sa v roku 2000 uskutočnilo
niekoľko zaujímavých výstav. Boli to napr. výstava fotografií piešťanského fotografa
Dušana Knapa, výstava obrazov chorvátskeho umelca Vilka Žiljaka, výstava piešťanského
architekta a karikaturistu Boba Perneckého, výstava obrazov rakúskej veľvyslankyne v SR
Gabriely Matznerovej a pod.
Chorvátsky umelec Prof. Dr. Vilko Žiljak sa v júli 2000 predstavil výstavou obrazov
počítačovej techniky. Bola príkladom toho, že počítače sa nemuseli používať iba na technické
využitie, ale aj na umelecký prejav. Kurátorom výstavy bol poslanec MsZ a predseda
kultúrnej komisie MsZ v Piešťanoch Kornel Duffek, otvoril ju veľvyslanec Chorvátskej
republiky v SR Dr. Gjuro Deželič.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v Piešťanoch v roku 2000
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch za rok 2000
a) Narodenie detí – v roku 2000 sa v Piešťanoch narodilo 516 detí (t.j. o 18 viacej ako
v minulom roku), z toho bolo 268 chlapcov a 248 dievčat). Z nich sa obyvateľom Piešťan
narodilo 189 detí, z toho 94 chlapcov a 95 dievčat.
b) Úmrtia – v roku 2000 v Piešťanoch zomrelo 499 osôb (t.j. o 32 viacej ako v minulom
roku), z toho bolo 239 mužov a 260 žien. Z Piešťancov zomrelo 253 občanov, z toho 129
mužov a 124 žien.
c) Sobáše – v roku 2000 bolo v Piešťanoch uzavretých 185 manželstiev (t.j. o 18 menej ako
v minulom roku). Z toho 142 manželstiev uzavreli obyvatelia Piešťan.
Počet obyvateľov Piešťan v roku 2000 bol takmer 32 tisíc.
2. Najstarší obyvatelia Piešťan
a) Anna Čimborová – 22. júla 2000 sa dožila veku 102 rokov. V mene občanov mesta
a primátora mesta (ostal dlhšie práceneschopný) jej prišiel zablahoželať viceprimátor mesta
Ing. L. Mihalčík. Okrem kytice kvetov a darčekového balíčku jej podaroval aj Piešťanský
grajciar. Medzi gratulantmi bol aj jej osobný lekár MUDr. Ján Bašnák. Jubilantka sa cíti
dobre, lekársku pomoc zatiaľ nepotrebuje.
b) Mária Lapárová – 7. augusta 2000 sa tiež dožila veku 102 rokov. Aj jej prišiel zablahoželať
viceprimátor mesta Ing. L. Mihalčík. Pravidelne ju navštevuje jej osobný lekár MUDr.
J. Bašnák. Cíti sa vcelku dobre, pamäť má dobrú, problémy máva iba pri chodení (kŕče

v nohách).
Poznámka. Veku 100 rokov sa 24. sept. 2000 dožila obyvateľka Krakovian Mária Hornáková.
3. Úmrtia občanov Piešťan
a) MUDr. Libor Špánik – zomrel na ťažkú chorobu 1.septembra 2000. Ako lekár pracoval
v ambulancii sonografie, v poslednom období bol predsedom pobočky Ligy proti rakovine
v Piešťanoch (dobrovoľno-charitatívna organizácia). Bol tiež poslancom MsZ v Piešťanoch.
b) Jozef Dospiva – zomrel 24. nov. 2000. Bol dlhoročným aktívnym, dobrovoľným
pracovníkom v zdravotníckych organizáciách, najmä zrakovo postihnutých. V roku 1997
založil a viedol Charitu sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov
so sídlom v Piešťanoch.
c) MUDr. Ľudovít Kaclík – zomrel 3. dec. 2000. Ako lekár - neurológ bol uznávaným
odborníkom na Slovensku, liečil pacientov pohybového ústrojenstva i zo zahraničia. Venoval
sa aj športovcom, napr. piešťanským futbalistom. Spočiatku pracoval v kúpeľoch – v Pro
Patrii u Dr. Mancu, neskôr v NsP v Piešťanoch. Ľudia ho mali radi.
4. Životné jubileá občanov Piešťan
a) Ing. Miloš Benko – v roku 2000 sa dožil 90 rokov. Bol pri zrode kúpaliska Eva postaveného
Ľ. Winterom. 30 rokov bol riaditeľom štátneho podniku Povodie Váhu v Piešťanoch (až
do roku 1980). Začiatkom 90-tych rokov ako majiteľ bývalého objektu Grand Garage na
Winterovej ul. (vedľa LD Jalta) ho dal prerobiť na dnešné Alexander centrum.
b) Ing. Imrich Gürsching – v roku 2000 sa dožil 80-tich rokov. Aj v dôchodkovom veku sa
aktívne zapája do verejného života. Je autorom knižky „Život píše ...“ (príbehy z minulosti
ľudí v regióne Piešťan).
c) PhDr. Gašpar Sedlák – bývalý stredoškolský profesor Gymnázia v Piešťanoch sa v roku
2000 dožil 85-tich rokov.
d) Ján Chlapík – bývalý riaditeľ piešťanského Gymnázia sa v roku 2000 dožil 75-tich rokov.
Pozn. Akademický maliar Ľudovít Ilečko sa v roku 2000 dožil 90-tich rokov. Je nositeľom
titulu „zaslúžilý umelec“, žije v Moravanoch n/V.
5. Trestná činnosť v Piešťanoch v roku 2000
V roku 2000 bolo v okrese Piešťany zaznamenaných celkove 1 069 trestných činov (oproti
roku 1999 bol nárast o 133). Objasnenosť sa zvýšila na 46 %.
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo zistených 94 trest. činov, objasnených ich bolo
75. Vražda sa nevyskytla, zaregistrovaných bolo 19 lúpeží, z ktorých objasnili 7. V oblasti
mravnostnej trestnej činnosti sa vyskytlo 1 znásilnenie a 1 pohlavné zneužívanie. Tiež sa
vyskytovala násilná trestná činnosť v podobe hrubého nátlaku, výbuchov a požiarov.
Na úseku majetkovej kriminality sa vyskytlo 710 trestných činov, z nich bolo objasnených
220. Vážnym problémom naďalej ostali krádeže vlámaním – 256 prípadov a krádeže
osobných motorových vozidiel – 135 prípadov.
Na úseku ekonomickej trestnej činnosti bolo zaevidovaných 107 trestných činov. Podvodov
bolo 58 (objasnenosť 81 %) a sprenevier 16 (objasnenosť
93 %).
Trestne stíhaných bolo 351 páchateľov. Najviac ich spáchali nezamestnaní občania – 214.
Dopravných nehôd v okrese Piešťany bolo 575. Pri nich o život prišli 3 osoby, 22 osôb bolo

zranených ťažko a 100 osôb ľahko. Najviac nehôd bolo na križovatke ulíc Bratislavská Krajinská.
V samotných Piešťanoch bolo v roku 2000 zaevidovaných 894 trestných činov, objasnenosť
bola 34 % a celková spôsobená škoda bola 129,5 mil. Sk (podľa údajov OO PZ v Piešťanoch).
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo spáchaných 64 trest. činov (z toho bolo 14 lúpeží, 1
znásilnenie, 1 pohlavné zneužívanie, atď.).
Na úseku majetkovej trestnej činnosti bolo v Piešťanoch spáchaných 632 trest. činov (z toho
bolo 107 krádeží motor. vozidiel, 222 krádeží vlámaním, 39 krádeží do bytov, atď.).
Na úseku ekonomickej trestnej činnosti bolo spáchaných 89 trest. činov.
V Piešťanoch na OO PZ bolo tiež zaevidovaných 2 418 priestupkov (objasnenosť 32 %).
Z toho bolo 1 659 priestupkov proti majetku (objasnenosť 5,4 %), občianskeho spolunažívania
sa týkalo 597 priestupkov (85,2 %), na úseku ochrany pred alkoholizmom 55 priestupkov
(78,2 %), na úseku dopravy 48 (91,7 %) a ostatných priestupkov bolo 59 (67,8 %).
6. Požiare v okrese Piešťany v roku 2000
V roku 2000 v okrese Piešťany vzniklo 112 požiarnych udalostí, ktoré spôsobili priamu škodu
takmer 11 mil. Sk (podľa údajov Odboru požiarnej ochrany Okresného úradu v Piešťanoch).
Zásahmi jednotky Zboru PO v Piešťanoch a niekedy i za spolupráce s občanmi boli uchránené
hodnoty na majetku v sume takmer 30 mil. Sk. Pri požiaroch prišla o život jedna osoba
a jedna osoba bola zranená.
Fajčiari spôsobili požiare 24-krát, úmyselné zapálenie neznámou osobou sa vyskytlo 21-krát
(napr. séria podpálených osobných motorových vozidiel), vypaľovanie trávnatých porastov
počas jarného upratovania a v období sucha spôsobilo 21 požiarov, atď. Pri používaní
zábavnej pyrotechniky počas sviatkov sa požiar nevyskytol.
V niektorých prípadoch sa zásahová jednotka Zboru PO nemohla dostať po prístupovej
ceste na miesto požiaru, pretože jej zavadzali parkujúce autá alebo kontajnery na smeti
(napr. na sídl. A. Trajan pri požiari bytu).
7. Dôchodcovia v Piešťanoch v roku 2000
Členovia Klubu dôchodcov Rozmarín v Piešťanoch sa začiatkom apríla 2000 presťahovali
do nových priestorov v dostavanom polyfunkčnom dome na Teplickej ul. Na slávnostnom
otvorení bol prítomný primátor mesta Ing. J. Csontos.
Priestory v danom objekte sú dôchodcom k dispozícii od pondelka do piatku popoludní od
14.00 do 17.45 hod. V inej dobe ich využívajú na stretnutia aj iné záujmové organizácie.
Objekt na Staničnej ul., kde sa dôchodcovia predtým stretávali, ostal v prevádzke len ako
jedáleň pre dôchodcov.
Predsedníčkou Klubu dôchodcov Rozmarín bola M. Kadlíčková.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 2000
1. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 2000
Najväčším problémom NsP bola naďalej zlá finančná situácia. Za obdobie rokov 1995-98
narástol dlh nemocnice na cca 145 mil. Sk. Štát sa potom snažil oddlžovaním udržať ho na
tejto výške.

V období rokov 1995-2000 rástli výdavky na prevádzku nemocnice oveľa rýchlejšie, než
bol nárast platieb od zdravotných poisťovní (financujú zdravotníctvo). Mesačné výdavky na
lieky a špeciálny zdravotnícky materiál vzrástli z 2,38 mil. na 3,6 mil. Sk, za služby vrátane
servisu z 0,49 mil. na 1,06 mil. Sk, na pohonné hmoty z 0,15 mil. na 0,3 mil. Sk, na energie
z 0,499 mil. na 0,77 mil. Sk, osobné náklady zo 7,496 mil. na 11,456 mil. Sk. Za to isté
obdobie vzrástli platby od zdravotných poisťovní z 10,71 mil. len na 11,456 mil. Sk.
V roku 2000 bola ekonomická situácia NsP naďalej zlá. Každý mesiac vznikal účtovný
deficit, pretože rozpočtové prostriedky kryli celkové náklady iba na cca 71 %. Schválený
mesačný rozpočet nemocnice bol nižší než jej náklady a preto každý mesiac narastal dlh
nemocnice o 4 až 5 mil. Sk.
Vedenie NsP sa usilovalo zmierniť túto ťažkú situáciu. Neustále požadovalo navýšenie
rozpočtu, aby zodpovedal reálnym cenám výkonov. Keďže sa liečebná starostlivosť
obmedzovala v čo najmenšej miere, musela preto nemocnica pristúpiť k obmedzeniu platby
odvodov a platby za médiá. Od roku 1994 prebiehal v nemocnici transformačný proces, t.j.
proces redukcie, v rámci ktorého klesal stav lôžok a znižoval sa počet zamestnancov, ktorý
zo 794 v roku 1995 klesol na 665 v roku 2000. O finančné príspevky nemocnica žiadala tiež
sponzorov, pretože aj od nich závisela realizácia niektorých investičných akcií. Aj Mesto
Piešťany jej poskytlo finančný príspevok vo výške 1,225 mil. Sk na zakúpenie sanitného
vozidla. Nemocnica zakúpila pre záchrannú zdravotnú službu vozidlo zn. Toyota (v júli
2000) a sanitné vozidlo zn. Volkswagen Caravella pre prevozy pacientov do Bratislavy (v
auguste 2000).
Z dôvodu podfinancovania NsP vznikol krízový stav v činnosti všetkých oddelení nemocnice.
Túto situáciu ešte naviac skomplikovalo prevádzkovanie nemocničných priestorov, ktoré
nie sú vo vlastníctve štátu, ale súkromných osôb. Ide najmä o Vilu Švorc (je tam umiestnené
detské oddelenie nemocnice) a Vilu Alexander (je tam umiestnené riaditeľstvo nemocnice,
je oproti hlavnej budovy nemocnice, 1/2 budovy patrí štátu a 1/2 Milošovi Benkovi).
Problémy vznikli aj v prevádzke hematológie. Pre nedostatok financií na nákup vakov
a chemikálií sa občas stalo, že sa nerealizovali všetky možné odbery od dobrovoľných
darcov krvi (1 odber v komplexných nákladoch predstavoval sumu cca 1 500,- Sk).
V roku 2000 sa v NsP vykonalo:
a) Vzniklo samostatné oddelenie urgentnej medicíny v nemocnici, bolo dobudované
a pribudlo aj vozidlo zn. Toyota. Oddelenie malo potom tri vozidlá RZP (rýchlej zdravotnej
pomoci), najstaršie bolo zn. Renault, v roku 1998 pribudlo zn. Mercedes Sprinter a v roku
2000 zn. Toyota. Začiatkom októbra do vozidla záchrannej služby zn. Toyota narazila Škoda
1203 idúca po Bratislavskej ceste (jej vodič neuvoľnil sanitke priechod, ktorá sa ohlasovala
húkačkou) a vozidlo ZS ostalo trvale nepojazdné.
Primárkou oddelenia sa stala MUDr. Kvetoslava Zvolenská, ktorá už dlhé obdobie je
vedúcou záchrannej služby.
b) Rozšírila sa činnosť lôžkových oddelení, napr. zvýšil sa počet operácií umelých kĺbových
náhrad (TEP).
c) Začala sa rekonštrukcia 3. poschodia budovy Luxor, ktorá je časťou hlavného objektu
nemocnice, kde sa v budúcom roku vybuduje 20-lôžková jednotka detského oddelenia.
d) Začiatkom marca 2000 bolo otvorené oddelenie funkčnej diagnostiky, ktoré sústredilo
viaceré činnosti neinvazívnych techník (ultrazvukové vyšetrenia, ergometriu a iné záťažové
testy kardiovaskulárneho systému), čím sa urýchlila a skvalitnila diagnostika a zároveň sa

zvýšila úroveň celej nemocnice.
Na oddelení funkčnej diagnostiky sa začali vykonávať aj preventívne prehliadky zamerané
na vyhľadávanie počiatočných štádií civilizačných ochorení.
Primárom oddelenia sa stal MUDr. Jozef Beňačka.
Nemocnica dosiahla tieto výsledky predovšetkým vlastnou obetavosťou, pretože finančné
prostriedky poskytované poisťovňami a štátom nepostačovali ani na základnú reprodukciu
a údržbu majetku.
Riaditeľ NsP MUDr. Peter Ottinger vidí východisko zo súčasnej zlej finančnej situácie
v plnení si odvodových povinností štátu poisťovniam (tie financujú zdravotníctvo) za
ekonomicky pasívnych poistencov a ustanovení transparentného financovania zdravotných
činností za stabilných podmienok. Ide o to, že odvodové povinnosti si riadne plnia len
ekonomicky aktívni poistenci (priamo z platu), kým za ekonomicky pasívnych poistencov
(nezamestnaní, nepracujúce ženy, deti, dôchodcovia a pod.) štát neodvádza poisťovniam
finančné prostriedky v patričnej výške a ukracuje tak rezort zdravotníctva každoročne
o niekoľko miliárd korún.
Ďalším problémom je to, že zdravotnícke zariadenia (napr. nemocnice) majú stanovený stály
rozpočet. Ich náklady sú však premenlivé, pretože stanoviť sa dajú iba platy zamestnancov
a prevádzkové náklady, avšak náklady na liečbu už nie, pretože počet pacientov sa mení a ak
ich je viac, sú aj náklady väčšie a prekračujú rámec rozpočtových prostriedkov.
Problémy v piešťanskej NsP vznikli aj v prevádzke hematológie. Pre nedostatok vakov
a chemikálií sa občas stalo, že sa nerealizovali všetky možné odbery od dobrovoľných
darcov krvi (1 odber v komplexných nákladoch predstavuje sumu cca 1 500,- Sk).
V podmienkach stagnujúcej ekonomiky Slovenska sa tiež mohlo počkať s privatizáciou
v zdravotníctve. V okrese Piešťany v roku 2000 na súkromnej báze pôsobili už všetci
obvodní lekári v počte 33, 35 zubných lekárov, 18 detských lekárov a 5 gynekológov, ktorí
dostali do nájmu nemocničné priestory.
Na zasadnutí MsZ v septembri 2000 poslanec MsZ a riaditeľ NsP MUDr.
P. Ottinger
oboznámil poslancov so zámerom vytvoriť z piešťanskej
NsP neziskovú organizáciu,
pričom jedným zo signatárov zakladateľskej zmluvy by bolo Mesto Piešťany, čo poslanci
schválili i keď niektorí s ťažkým srdcom.
2. VI. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti
Uskutočnil sa v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch v dňoch 6. až 8. apríla 2000 pod
záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. T. Šagáta, primátora mesta Ing. J. Csontosa
a gen. riaditeľa SLK Ing. I. Drabálka. Témy kongresu boli aktuálne najmä pre lekárov
v praxi. Uviedli sa aj základné diagnostické a liečebné postupy, ktoré umožňujú racionálnu
a vedecky zdôvodnenú diagnostiku a liečbu.
3. Hospic Matky Božej v Piešťanoch
Občianske združenie Hospic Matky Božej vzniklo v Piešťanoch v roku 2000 so sídlom
(kancelária) na Teplickej ul.č.32 (pri kaplnke). Hospic nie je nemocnicou ani liečebňou
pre dlhodobo chorých. Cieľom hospicovej starostlivosti je poskytovanie zdravotných,
sociálnych, psychických a duchovných činností ťažko chorým a umierajúcich ľuďom
v poslednej fáze ich života (najmä pacientom s onkologickým ochorením).
OZ Hospic v Piešťanoch plánuje v našom meste zriadiť lôžkové zdravotnícke zariadenie

s hospicovou starostlivosťou.
MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí 24. nov. 2000 doporučilo pre výstavbu hospicového
zdravotníckeho zariadenia pozemok pri Doliečovacom stredisku NsP na Radlinského ul.
4. IV. Siťajov predvianočný seminár v Piešťanoch
Uskutočnil sa už po 4. raz v priestoroch VÚRCH-u. Zúčastnili sa ho významní reumatológovia
z Anglicka, Nemecka, Rakúska, Čiech a Slovenska. Napríklad, Dr. R. Clague z Londýna
predniesol prednášku o diagnostikovaní a liečbe osteoporózy, prof. Nüsslein z Drážďan sa
zaoberal modernou liečbou ťažkej reumatoidnej artritídy a pod.

11. Šport v Piešťanoch v roku 2000
1. Najlepší športovci mesta Piešťany v roku 2000
Vybrala ich Komisia školstva, športu a mládeže pri MsZ mesta Piešťany v zmysle štatútu
tejto ankety.
Kategória juniori: 1. Martina Hrdinová – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany).
V prvej desiatke (bez udania poradia) sa ďalej umiestnili:
Michaela Babičová – tenis (Tenisový klub Kúpele Piešťany), Ondrej Galčík – rýchlostná
kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Karol Kantek – nohejbal (Nohejbalový klub Kúpele
Piešťany), Lukáš Lacko – tenis (Tenisový klub Kúpele Piešťany), Ivan Matúš – plávanie
(Športový plavecký klub Kúpele Piešťany), Lukáš Rusnák – plávanie (Športový plavecký
klub Kúpele Piešťany), Matej Rusnák – rýchlostná kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Andrej
Seitler – šachy (Šachový klub Kúpele Piešťany), Radovan Zvonček – rýchlostná kanoistika
(TJ Sĺňava Piešťany).
Kategória seniori: 1. Martina Moravcová – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany). V prvej desiatke (bez udania poradia) sa ďalej umiestnili:
Mária Bartošová – vzpieranie (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), Miroslav Bučko
– letecké modelárstvo (Slovenský zväz technických športov ZO 1 Piešťany), Adriana
Čavojská – basketbal (Basketbalový klub mládeže Piešťany), Miloslav Grolmus – tenis
(Tenisový klub Kúpele Piešťany), Tomáš Kubla – veslovanie (TJ Sĺňava Piešťany), Mário
Ondriš – kulturistika (TJ Družba Piešťany), Mária Pillárová – stolný tenis (Športový klub
vozičkárov Kúpele Piešťany), Ján Riapoš – stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele
Piešťany), Martin Strakoš – hokejbal (Hokejbalový club Piešťany).
Kategória kolektívov: 1. Tenisové družstvá – mladší žiaci do 12 rokov, starší žiaci do 14
rokov a dorastenci do 18 rokov (Tenisový klub Kúpele Piešťany);
2. Volejbalový oddiel – ženy (Mestská telovýchovná jednota Piešťany);
3. Kolkársky oddiel – muži (TJ Družba Piešťany).
2. Olympijské hry Sydney 2000
Konali sa v dňoch 15. sept. až 1. okt. 2000. Slovenskú republiku reprezentovali aj piati
športovci, ktorí sa narodili v Piešťanoch, z nich traja majú v našom meste trvalé bydlisko
(M. Moravcová, R. Erban a M. Erbanová).
Najúspešnejšou z nich bola plavkyňa Martina Moravcová, ktorá vynikajúco reprezentovala

mesto Piešťany i celé Slovensko. Na OH v Sydney získala 2 strieborné medaily a to
v pretekoch na 100 m motýlik v novom slovenskom rekorde 57,97 s (za Holanďankou de
Bruijnovou, ktorá časom 56,61 s vytvorila nový svetový rekord) a v pretekoch na 200 m
voľný spôsob v novom slovenskom rekorde 1:58,32 min. (doplávala veľmi tesne, iba o 8
stotín sekundy za víťaznou Austrálčankou O’Niellovou). Získala aj 2 piate miesta na 50 m
a 100 m voľný spôsob.
M. Moravcová je stále členkou ŠPK Kúpele Piešťany.
Rýchlostní kanoisti Róbert a Marcela Erbanovci začínali v TJ Sĺňava Piešťany, v súčasnosti
sú členmi ŠKP Bratislava. Na OH R. Erban v K1-500 m skončil v semifinále na 6. mieste
a do finále nepostúpil a v K4-1000 m družstvo v zložení Richard Riszdorfer, Juraj Tarr, Erik
Vlček a Róbert Erban obsadilo vo finále 4. miesto. Marcela Erbanová štartovala na OH
prvýkrát a úspechom pre ňu bolo aj to, že v K1 postúpila z rozjázd do semifinále, ďalej sa
už nedostala.
Futbalista Ján Šlahor začínal v Prašníku, potom hrával za žiakov a dorast PFK Piešťany
a v súčasnosti je hráčom Slovana Bratislava. Na OH Slovensko prehralo zápasy s Brazíliou
i s Japonskom. V stretnutí s Brazíliou na náš jediný gól prihral Šlahor Porázikovi (ten tiež
nedávno hrával za PFK Piešťany).
Kanoista Slavomír Kňazovický, aj keď sa v Piešťanoch narodil, nikdy nebol členom
piešťanského športového klubu. Na OH v C1-500 m obsadil 5. miesto. S. Kňazovický bol
na OH v Sydney vlajkonosičom slov. výpravy.
Na OH v Sydney bol aj ďalší Piešťanec a to MUDr. Roman Fano ako lekár slovenskej
výpravy.
3. Paralympijské hry Sydney 2000
XI. paralympijské hry (telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športovcov) sa konali
v Sydney v dňoch 18. až 29. okt. 2000. Slovenskú republiku reprezentovalo 45 športovcov
a medzi nimi boli aj piati vozičkári zo Športového klubu vozičkárov Kúpele Piešťany.
Vzpieračka Mária Bartošová v hmotnostnej kategórii do 56 kg vzoprela v tlaku na lavičke
78,5 kg a celkove skončila na 6. mieste. Vzpierač Ján Mihál v tlaku na lavičke nevzoprel ani
na tretíkrát činku so základnou hmotnosťou 155 kg.
Stolní tenisti Ján Riapoš s Jánom Koščom v súťaži družstiev mužov v kat. TT3 postúpili do
štvrťfinále, do semifinále sa už nepodarilo, obsadili celkove
5. miesto. Rovnako pochodili
v súťaži družstiev žien v kat. TT4 Mária Pillárová s Alenou Kánovou z Ružomberka (5. až
6. miesto v súťaži družstiev).
V súťaži jednotlivcov sa najviac darilo J. Riapošovi v TT2, ktorý v stretnutí o bronz veľmi
tesne prehral s Čechom Zvolánkom a obsadil tak 4. miesto. M. Pillárovej v TT4 a J. Koščovi
v TT3 sa nepodarilo postúpiť do semifinálových bojov o medailu, dostali sa teda medzi
najlepšiu osmičku.
4. Zriadenie Správy športových zariadení v Piešťanoch
Na zasadnutí MsZ mesta Piešťany dňa 31. marca 2000 schválili poslanci zriadenie mestskej
príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Piešťany k 1. máju 2000.
Správa sa začala starať o športové objekty, ktoré sú majetkom mesta. Boli stanovené pravidlá
pre užívateľov týchto objektov a sankcie za ich nedodržiavanie. Príkladom nešetrného
zaobchádzania a úmyselného poškodzovania mestského majetku bol súčasný stav Zimného

štadióna v Piešťanoch, ktorý potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu.
SŠZ prebrala v prvej fáze mestský majetok, ktorý bol zverený do správy Bytového podniku
Piešťany, s.r.o., t.j. zimný štadión a futbalový štadión a postupne i ďalšie objekty. SŠZ má
sídlo na zimnom štadióne, jej riaditeľom sa stal Ing. Peter Bednár.
Pozn. Mesto Piešťany v roku 2000 vlastnilo 8 športových zariadení a objektov v meste.
Sú to: zimný štadión (v dočasnej správe BPMP, s.r.o.), futbalový štadión (nájomná zmluva
bola do 30. okt. 1999 a potom na základe uznesenia MsZ sa uskutočnil prevod majetku
futbalového areálu a súvisiacich pozemkov do dočasnej správy BPMP, s.r.o.), športová
hala a priľahlé tenisové kurty (Mesto Piešťany vypovedalo nájomnú zmluvu s Mestským
hádzanárskym klubom v Piešťanoch s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá uplynula 30.
nov. 1999; MHK na to zareagoval podaním žaloby na Okresný súd v Piešťanoch vo veci
platnosti nájomnej zmluvy), tenisový areál (v nájme), areál vodného lyžovania (v nájme),
kolkáreň (v nájme), budova na Sládkovičovej ul. (v nájme), tréningový prístrešok pre kone
(v nájme).
5. Plávanie
a) Martina Moravcová – v roku 2000 dosiahla svoj doterajší najväčší životný športový
úspech a to na OH v Sydney (viď. kap. OH Sydney 2000). Zároveň v tomto roku ukončila
štúdium na univerzite Southern Methodist v americkom Dallase.
V ankete Najlepší športovec Slovenska za rok 2000 sa umiestnila na 1. mieste (v tejto ankete
prvenstvo získala už po 4-krát). V ankete Najlepší športovec storočia Slovenska skončila
na 4. mieste (za olympij. víťazmi Ondrejom Nepelom, Antonom Tkáčom a hokejovým
brankárom Vladimírom Dzurillom).
Ďalšie športové výsledky v roku 2000: Na majstrovstvách sveta v plávaní v krátkom bazéne
(25 m) v Aténach v marci 2000 získala 1 zlatú medailu na 100 m polohový pretek, 2
strieborné medaily na 200 m voľný spôsob a 200 m polohový pretek a 1 bronzovú medailu
na 100 m voľný spôsob.
Na majstrovstvách Európy v plávaní v dlhom bazéne (50 m) v Helsinkách v júli získala 1
zlatú medailu na 100 m motýlik, 2 strieborné na 100 m a 200 m voľný spôsob a 1 bronzovú
na 50 m motýlik.
Sezónu ukončila na majstrovstvách Európy v plávaní v krátkom bazéne v španielskej
Valencii, kde získala 3 zlaté medaily na 100 m polohový pretek, 100 m motýlik a 200 m
voľný spôsob a 1 bronzovú medailu na 100 m voľný spôsob.
V priebehu roka 2000 prekonala 17-krát rekord SR a 4-krát rekord Európy.
b) Martina Hrdinová – dorastenka, reprezentantka SR. V roku 2000 získala 9 titulov majsterky
SR v seniorskej kategórii a 10 titulov majsterky SR v kategórii juniorov.
c) Ivan Matúš – dorastenec, reprezentant SR. V roku 2000 získal 4 tituly seniorskeho majstra
SR a 5 titulov juniorskeho majstra SR v plávaní.
d) Michaela Danková – na letných majstrovstvách Slovenska v plávaní starších žiakov
a žiačok získala 3 tituly majsterky Slovenska. Mladí plavci ŠPK Kúpele Piešťany tam získali
celkove 6 titulov.
e) Lukáš Rusnák – starší žiak, reprezentant SR. L. Rusnák na zimných a letných majstrovstvách
SR získal 5 titulov majstra SR.
6. Tenis
a) Vo februári 2000 pribudla v tenisovom areáli TK Kúpele Piešťany ďalšia jednodvorcová

tenisová hala. Vylepšila tréningové podmienky tenisov v zime.
b) Piešťanskí tenisti dosiahli v roku 2000 vo všetkých kategóriách veľmi dobré výsledky.
V súťaži družstiev titul majstrov Slovenska získali mladší žiaci (do 12 rokov), starší žiaci (do
14 rokov) a dorastenci (do 18 rokov). Mladšie žiačky skončili na majstrovstvách Slovenska
na 2. mieste, staršie žiačky na 3. mieste. Ženy TK Kúpele Piešťany v extralige obsadili 3.
miesto.
c) Piešťanskí tenisti boli úspešní aj v individuálnych súťažiach. Mladšia žiačka Magda
Rybáriková sa stala majsterkou Slovenska na letných majstrovstvách SR v tenise mladšieho
žiactva. Starší žiak Lukáš Lacko bol členom 3-členného družstva SR, ktoré v Taliansku
získalo titul halového majstra Európy družstiev do 14 rokov a tiež 3-členného družstva SR,
ktoré obsadilo 5. miesto na majstrovstvách sveta do 14 rokov. Stal sa tiež víťazom prestížneho
turnaja 13-ročných v Európe vo francúzskom Anneci. Staršia žiačka Michaela Babičová
bola členkou 3-členného družstva SR, ktoré na halových majstrovstvách Európy získalo 4.
miesto, tiež v európskom rebríčku hráčok do 14 rokov bola hodnotená ako druhá najlepšia
hráčka SR vo svojej kategórii. Medzi dorastencami a dorastenkami boli úspešní Branislav
Repa, Miroslav Turčány, Renáta Herdová i ďalší. Medzi mužmi TK Kúpele Piešťany bol
najúspešnejší Miloslav Grolmus, ktorý vyhral finálový turnaj bulharského satelitu.
Úspešná bola aj bývalá hráčka TK Piešťany Ľudmila Cervanová, ktorá vyhrala challangerový
turnaj žien vo francúzskom Poitiers.
d) V apríli sa v Piešťanoch uskutočnilo úvodné kolo medzinárodného tenisového turnaja
juniorov a junioriek na antuke pod názov Eurotel Slovakia Cup 2000.
7. Ľadový hokej
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany hrali v západnej skupine 2. hokejovej ligy. Úspešní boli dorastenci
ŠHK 37 Piešťany, ktorí v roku 2000 postúpili z 1. ligy do dorasteneckej hokejovej extraligy.
Od marca 2000 bol prezidentom ŠHK 37 Piešťany Emil Mišura.
8. Volejbal
Volejbalistky MTJ Piešťany v sezóne 1999/2000 obsadili v 1. volejbalovej lige žien –
západná skupina (druhá najvyššia súťaž) 2. miesto. Je to doteraz najlepšie umiestnenie
v histórii piešťanského ženského volejbalu.
Volejbalisti SVK Piešťany postúpili do 1. ligy (druhá najvyššia súťaž).
9. Basketbal
Družstvo žien BKM Piešťany v sezóne 1999/2000 hralo v 2. lige a postúpilo do 1.
basketbalovej ligy žien (najvyššia súťaž). Juniorky BKM Piešťany hrali v 1. dorasteneckej
lige (najvyššia súťaž), kde obsadili 12. miesto.
Hráčka Adriana Čavojská bola reprezentantkou SR v družstve junioriek.
10. Hádzaná
Hádzanári MHK Piešťany obsadili v sezóne 1999/2000 3. miesto a v 1. lige (druhá najvyššia
súťaž).
11. Kolky
Muži TJ Družba A mužstvo obsadili v 1. celoslovenskej lige 9. miesto (z desiatich družstiev),

B mužstvo obsadilo v 3. lige 4. miesto. Oporou A mužstva bol Štefan Kočan, hrali tiež
Miroslav Bolech, Ján Ďurina, Roman Marek, Jaroslav Kozák, Wiesenganger, Milan Nedelka,
Milan Kubrický.
Družstvo kolkárov viedol Igor Dengo.
Ženy v 1. celoslovenskej lige obsadili 7. miesto (z 11-tich družstiev).

12. Futbal
a) Futbalisti PFK Piešťany obsadili v súťažnom ročníku 1999/2000 v 2. lige až 16. miesto
z 18-tich účastníkov a zostúpili do nižšej súťaže – 3. ligy.
Začiatkom januára 2000 odišiel z postu trénera seniorov PFK po 3-ročnom pôsobení
Ladislav Kuna, ktorého nahradil do konca sezóny Szilárd Petényi. V sezóne 2000/2001 bol
už trénerom futbalistov PFK František Klinovský.
b) 10. ročník medzinárodného futbalového turnaja hráčov do 17 rokov Piešťany 2000 –
zúčastnilo sa ho 12 reprezentačných mužstiev. Zápasy sa odohrali nielen v Piešťanoch, ale
aj v ďalších okolitých mestách a obciach v dňoch 1. až 6.mája. Víťazom turnaja sa stalo
mužstvo Juhoslávie pred Izraelom a Dánskom.
Zástupcov zúčastnených mužstiev prijal na MsÚ primátor mesta Ing. J. Csontos.
13. Halový futbal
Nepočujúci futbalisti ŠK Piešťany sa v roku 2000 stali majstrami Slovenska v halovom
futbale.
14. Minifutbal (malý futbal)
a) 5. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale Oáza Cup – uskutočnil sa koncom
februára v Piešťanoch za účasti 7-ich mužstiev. Víťazom sa stalo Korzo Prievidza, Oáza
Piešťany sa umiestnila na 4. mieste.
b) Minifutbalový turnaj policajtov Piešťany Cup 2000 – uskutočnil sa koncom apríla
a zúčastnilo sa ho 14 policajných mužstiev zo 7-ich štátov Európy. Víťazom sa stalo mužstvo
policajtov Solta Rogalska Slatina zo Slovinska.
Zástupcov zúčastnených mužstiev prijal na MsÚ primátor mesta Ing. J. Csontos.
15. Atletika
a) Odchovanci piešťanskej atletiky Ladislav Noskovič a Gabriela Halmová (trénerky
Annamárie Halmovej) boli úspešní na majstrovstvách Slovenska v atletike. L. Noskovič
v drese Dukly Banská Bystrica obsadil v behu na 100 m 3. miesto a G. Halmová v drese
Babety Bratislava v hode oštepom 4. miesto. Naviac štafeta mužov v behu na 4x100m
vytvorila nový slovenský rekord časom 39,81 s (v zložení Kováč, Vanderka, Noskovič,
Briňanský).
b) Víťazom 35. ročníka Piešťanských hier v atletike žiakov základných škôl sa stala VII. ZŠ
Brezová ul.
c) 35. ročník Silvestrovského behu medzi mostami – víťazom hlavnej kategórie na 9 600 m
sa stal reprezentant Slovenska Miroslav Vanko z Dukly Banská Bystrica časom 32:44 min.
(37 štartujúcich). Z Piešťancov vyhrala Jana Majerníková kategóriu dorasteniek (2 štart.),

Peter Jančovič bol druhý medzi dorastencami (9 štart.) a Katka Drahovská druhá medzi
ženami (6 štart.).
16. Hokejbal
Hokejbalisti HBC Piešťany hrali v 1. lige – východná skupina. V novej sezóne 2000/2001
začali hrať pod názvom HBC Andže Piešťany.
Hráč HBC Martin Strakoš reprezentoval SR na 1. juniorskych majstrovstvách sveta
v hokejbale v ČR, na ktorých Slovensko obsadilo 3. miesto.
17. In line hokej
Hráči ILH Piešťany hrali v extralige.
18. Stolný tenis
Stolní tenisti MTJ Rentdop Piešťany - Moravany n/V. postúpili zo 4. do 3. ligy.
19. Vodné lyžovanie
a) Manželia Ivan a Denisa Oravcovci, členovia KVL a VŠ Piešťany, získali popredné
umiestnenia na spoločných majstrovstvách ČR a SR vo vodnom lyžovaní za člnom.
b) Na piešťanskej Sĺňave sa v auguste uskutočnilo 4. kolo Slovenského pohára vo vodnom
lyžovaní za člnom. V súťaži žien bola najúspešnejšia Piešťanka Ivana Dubovská, na
popredných miestach sa umiestnili aj Ivan Oravec a Denisa Oravcová.
c) Dorastenec Lukáš Vrábel bol členom družstva Slovenska, ktoré na majstrovstvách Európy
vo vodnom lyžovaní za vlekom v Nemecku získalo majstrovský titul.
d) 2. majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní za vlekom v Piešťanoch – sa uskutočnili
začiatkom septembra (1. až 3. sept.) na Sĺňave v areáli v Ratnovskej zátoke. Záštitu nad
podujatím prevzal prezident SR R. Schuster. Pripravil ho organizačný výbor na čele
s Piešťancom Ing. Ladislavom Nemešom, ktorý je zároveň prezidentom Slov. zväzu vodného
lyžovania. Na organizácii sa podieľal aj domáci Klub vodn. lyž. a vodn. športov Piešťany.
Organizátori úspešne zvládli priebeh tohto významného podujatia. Pretekalo 69 vodných
lyžiarov z 12-tich štátov. Šesť pretekárov reprezentovalo SR, z Piešťancov však žiaden, lebo
najlepší z nich - Martin Kucharík sa rozhodol skončiť s vodným lyžovaním.
Reprezentačné družstvo SR sa v celkovom hodnotení umiestnilo na 4. mieste (súťaž krajín
vyhralo Bielorusko).
Reprezentanti SR v individuálnych súťažiach medailu nezískali.
20. Kanoistika
a) Kanoisti TJ Sĺňava Piešťany mali v roku 2000 úspešnú sezónu. V rýchlostnej kanoistike
tituly (celkove 6) majstrov Slovenska získali v kategórii do 13 rokov Radovan Zvonček
a Lukáš Rusnák, v kategórii do 14 rokov dievčenský štvorkajak – Doubravová, Cebová,
Kubalová a Šidlíková. Titul majstra Slovenska v dvojkajaku získali mladší dorastenci Pavol
Maťaš s Ondrejom Galčíkom, medzi mužmi Erik Noskovič a tiež i Marcel Jurčo.
O. Galčík zvíťazil aj na medzinárodnej Regate olympijských nádejí v Szegede.
Piešťanskí kanoisti získali popredné umiestnenia i v Slovenskom pohári. V Slovenskom
pohári družstiev v kanoistike obsadili v roku 2000 Piešťany
2. miesto za Novákmi, ale
pred kanoistickými družstvami Komárna, Šamorína, Trenčína, klubov z Bratislavy, atď.

Na majstrovstvách Slovenska v kanoistike na dlhých tratiach získali kanoisti Sĺňavy Piešťany
celkove 7 titulov majstra Slovenska (konali sa na začiatku a na konci sezóny).
b) Na piešťanskej Sĺňave sa v júli uskutočnil 40. ročník Pohára SNP v rýchlostnej kanoistike
za účasti 350 pretekárov z 18-tich oddielov. Piešťanskí kanoisti v celkovom hodnotení
Pohára SNP v súťaži družstiev skončili na
2. mieste. V mládežníckych kategóriách sa
súťažilo o Pohár primátora mesta Piešťany a v tejto súťaži obsadili Piešťanci 1. miesto.
21. Veslovanie
a) Najúspešnejším veslárom TJ Sĺňava bol Tomáš Kubla. Získal titul majstra Slovenska a na
majstrovstvách sveta juniorov vo veslovaní v Záhrebe obsadil 13. miesto.
b) V auguste sa na piešťanskej Sĺňave uskutočnili medzinárodné preteky vo veslovaní
o Pohár SNP za účasti pretekárov z 12-tich oddielov zo Slovenska a z Čiech. Prvenstvo
získal VK Olomouc pred VK Piešťany. Dve víťazstvá získal juniorsky reprezentant Tomáš
Kubla.
22. Vodný motorizmus
V klub vodného motorizmu a vodných športov v Piešťanoch pôsobilo desať pretekárov, ktorí
súťažili na vznášadlách a na klzákoch. Najviac sa darilo Petrovi Balážovi ml. a Tomášovi
Konrádovi z Prahy, ktorý jazdil za piešťanský klub.
23. Vodné pólo
a) Vodní pólisti Kúpeľov Piešťany skončili v 1. lige na 7. mieste (z 8-ich mužstiev) a udržali
sa v súťaži.
Pólistky Kúpeľov Piešťany v 1. vodnopólovej lige obsadili 2. miesto.
b) 2. ročník medzinárodného vodnopólového turnaja o Pohár primátora Piešťan sa uskutočnil
začiatkom júna, víťazom sa stali Kúpele Piešťany A.
c) 37. ročník medzinárodného vodnopólového turnaja o Kúpeľný pohár sa uskutočnil
v septembri už tradične na kúpalisku Eva. Víťazom sa stalo domáce družstvo KVP Kúpele
Piešťany.
d) KVP zorganizoval v septembri aj ďalšie vodnopólové turnaje a to 2. ročník Memoriálu
Juraja Berlanského a tiež turnaj žiakov o Pohár KVP.
24. Kulturistika
Na majstrovstvách Slovenska v kulturistike získal v kategórii do 75 kg zlatú medailu Richard
Riedl a v najťažšej hmotnostnej kategórii nad 90 kg tiež zlatú medailu Mário Ondriš. Súťažili
za TJ Družba Piešťany, resp. za Goliath Gym Vrbové.
25. Cyklistika
CK Piešťany zorganizoval začiatkom júla 5. a 6. kolo cyklistického Slovenského pohára
v kategórii veteránov a neregistrovaných. Z Piešťancov sa najlepšie umiestnili v kategórii C
(50-59 rokov) Ing. Peter Rihay, ktorý obsadil v časovke 5. a v cestných pretekoch 6. miesto
a najmä 63-ročný Milan Mištík, ktorý v kategórii D (60 a viac rokov) zvíťazil v časovke
i v cestných pretekoch.

26. Nohejbal
a) Nohejbalisti Kúpeľov Piešťany obsadili v 1. lige posledné, 9. miesto.
b) V úvodnom ročníku 1. SNL v nohejbale žien obsadili nohejbalistky NK Bona Mente AFF
Piešťany 3. miesto (zo 4-och družstiev).
c) Dorastenec Karol Kantek bol členom reprezentačného družstva SR, ktoré v kategórii
3-členných družstiev získalo na 1. majstrovstvách sveta juniorov v Košiciach striebornú
medailu.
27. Letecké modelárstvo
Letecký modelár Miroslav Bučko, reprezentant SR, člen Slov.zväzu technických športov
ZO 1 Piešťany, sa stal majstrom Slovenska v kategórii F1A - voľne lietajúce modely. Bol
členom družstva Slovenska, ktoré sa umiestnilo na
4. mieste na majstrovstvách Európy
v rumunskom Buzau.
28. Šachy
a) Šachisti Kúpeľov Piešťany v sezóne 1999/2000 v 1. lige – západná skupina obsadili 5.
miesto (z 12-tich družstiev).
b) Na majstrovstvách SR jednotlivcov v kat. chlapcov do 14 rokov v rapid šachu získal starší
žiak Andrej Seitler zo Šachového klubu Kúpele Piešťany 2. miesto a v kategórii dievčat do
14 rokov Zuzana Nedorostová a jej sestra Marianna Nedorostová 3. a 4. miesto.
Na majstrovstvách SR jednotlivcov v kat. do 14 rokov v klasickom šachu obsadil A. Seitler
4. miesto.
29. Automobilizmus
Piešťanský Veteran Car Club pripravil na 11. júna dve veteránske podujatia. Dopoludnia
z Nám. SNP odštartovala tzv. jazda pravidelnosti, ktorá viedla po bývalej trati známeho
„Piešťanského trojuholníka“ 50-tych rokov.
Popoludní sa na Kúpeľnom ostrove uskutočnila veteránska súťaž o „Piešťanské zlaté stuhy“
(má už takmer 70-ročnú históriu).
30. Telesne postihnutí športovci
a) Členovia ŠK vozičkárov Kúpele Piešťany v počte 5 sa zúčastnili Paralypijských hier
Sydney 2000 (viď. kap. Paralymp. hry). Okrem toho boli úspešní v ďalších súťažných
pretekoch.
b) Stolní tenisti. Ján Riapoš získal titul majstra Slovenska v dvojhre v kategórii TT2 a spolu
s Koščom i v družstvách. Ján Koščo získal titul majstra Slovenska v dvojhre v kategórii
TT3, v kategórii OPEN a s Riapošom v družstvách.
Mária Pillárová získala titul majsterky Slovenska v dvojhre v kat. TT4.
Titul majstra Slovenska získal aj Braňo Jakubec v kategórii TT5.
J. Koščo, J. Riapoš a M. Pillárová boli úspešní aj na medzinárodných majstrovstvách USA
(US Open).
c) Vzpierači. Mária Bartošová získala titul majsterky Slovenska vo vzpieraní v kat. do 56
kg.

31. Mestské súťaže v Piešťanoch
Mestská liga v minifutbale – 1.MPFL a 2.MPFL. Víťazom 1.MPFL v roku 2000 sa stalo
mužstvo Chelsea, 2.MPFL vyhralo mužstvo Colo-Colo a postúpilo do 1.MPFL.
Mestská liga v kolkoch – 17. ročník. Víťazom sa stalo mužstvo Dompeku.
Piešťanská nohejbalová liga – 1. ročník. Víťazom sa stalo mužstvo A.F.F. (súťažilo 9
mužských a 1 ženské družstvo).
Tiež prebiehala mestská liga v hokejbale, mestská tenisová liga družstiev a pod.

12. Zahraničné styky v roku 2000
1. Partnerské styky Piešťany - Heinola
8-členná delegácia z družobného mesta Heinola navštívila Piešťany v dňoch 29.5. až
4.6.2000, t.j. v období otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.
30. mája sa uskutočnilo oficiálne prijatie delegácie (tvorili ju zástupcovia mestskej rady
a riaditeľka knižnice v Heinole) primátorom mesta a 31. mája oficiálne prijatie v SLK.
Hostia z Heinoly si prezreli VÚRV, Balneologické múzeum, moraviansky kaštieľ a pod.
Podnikli exkurzie do sklární v Lednickom Rovnom a na hrad Červený Kameň. 3. júna sa
zúčastnili Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
2. Partnerské styky Piešťany – Varaždínske Toplice
Z iniciatívy veľvyslanca Chorvátskej republiky v SR sa v roku 2000 uskutočnilo nadviazanie
družobných stykov medzi župou Varaždín a krajom Trnava. V ich rámci nadviazalo mesto
Piešťany družobné kontakty s chorvátskym mestom Varaždínske Toplice.
V januári 2000 pricestoval do Piešťan primátor Var. Toplic Ing. Andelko Potrebica
s manželkou MUDr. Silviou Potrebicovou, ktorá je riaditeľkou reumatologickej nemocnice.
S primátorom Piešťan prerokovali znenie pripravovanej družobnej zmluvy.
V dňoch 4. až 6. mája 2000 primátor Piešťan Ing. J. Csontos navštívil Varaždínske Toplice
v Chorvátsku, kde s primátorom mesta Ing. A. Potrebicom podpísali dohodu o priateľstve
a spolupráci medzi oboma mestami.
4-členná delegácia z družobného mesta Varaždínske Toplice navštívila Piešťany v dňoch
31.5. až 4.6.2000, t.j. v období otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. 3. júna vo Francúzskom
salóniku hotela Eden primátori miest Varaždínske Toplice a Piešťany Ing. A. Potrebica a Ing.
J. Csontos podpísali zmluvu o partnerskej spolupráci oboch kúpeľných miest za prítomnosti
veľvyslanca Chorvátska v SR Gjura Deželiča, veľvyslankyne Rakúska v SR Dr. Gabriele
Matzner a delegácie fínskeho mesta Heinola.
Hostia z Varaždínskych Toplic počas návštevy Piešťan si prezreli SLK, kde absolvovali
liečebné procedúry. Navštívili mestské zariadenia sociálnej starostlivosti – Vila Julianna,
Lumen, mestské jasle, tiež Mestský klub v Piešťanoch, mestské kultúrne zariadenia – mestskú
knižnicu, Balneologické múzeum v Piešťanoch, tiež i športové zariadenia. Zúčastnili sa
exkurzií do okolia Piešťan – prehliadky kostola v Novom Meste n/V., Čachtického hradu
a pamätníka v Brezovej pod Bradlom.

13. Rôzne
1. Martina Moravcová – čestný občan mesta Piešťany
Na slávnostnom mimoriadnom zasadnutí MsZ mesta Piešťany dňa 5. dec. 2000 primátor
mesta Ing. J. Csontos odovzdal Martine Moravcovej dekrét o Čestnom občianstve mesta
Piešťany.
Martina Moravcová každoročne ako plavkyňa šíri vo svete dobré meno Piešťan a Slovenska.
Vo svojej doterajšej športovej kariére získala 34 medailí z ME a MS v krátkom a dlhom bazéne,
2-krát prekonala svetový, 11-krát európsky a 178-krát slovenský rekord. Vyvrcholením jej
športovej činnosti bol zisk 2-och strieborných medailí na OH Sydney 2000.
V ankete Najúspešnejší športovec roka sa 4-krát umiestnila na 1. mieste, v ankete Najlepší
športovec 20. stor. sa umiestnila na 4. mieste.
Je členkou ŠPK Kúpele Piešťany, resp. počas študijného pobytu v USA pretekala za klub
SMU Dallas, jej tréner je Steve Collins.
V športovej kariére sa rozhodla ďalej pokračovať, má necelých 25 rokov (nar. 16.1.1976).
2. Piešťanský grajciar
Mesto Piešťany dalo zhotoviť v Mincovniach Kremnica, š.p. 15 tis. kusov pamätnej mince
„Piešťanský grajciar“ v nominálnej hodnote (i kúpnej cene) 20,- Sk.
Na jednej strane mince je erb mesta Piešťany, nápis 1 GR a Pekan 1113-Piešťany 2000, na
druhej strane je portrét Ľ. Wintera a nápis ĽUDOVÍT WINTER 1870-1968. Do predaja sa
mince dostali v predvečer otvorenia letnej kúpeľnej sezóny dňa 2. júna 2000.
Na základe VZN č. 1/2000 mesta Piešťany o vydaní a používaní „Piešťanského grajciara“
bolo možné mincu zaradiť do zberateľskej zbierky alebo použiť ako platidlo za tovar a služby
v určených predajných miestach v meste do 31. augusta 2000.
„Piešťanský grajciar“ začalo mesto Piešťany používať aj ako symbolický darček mesta.

–––––––– Ing. Alexander Murín –––––––––

Rok 2001
Úvod
a) Svet v roku 2001
11. septembra 2001 sa uskutočnili teroristické samovražedné útoky proti USA. Teroristi
použili štyri civilné lietadlá, ktoré nasmerovali s pasažiermi na významné hospodárske
a vojenské objekty. V dôsledku nárazu lietadiel sa zrútili 2 mrakodrapy (tzv. dvojičky)
Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku a bola poškodená budova amerického
ministerstva obrany Pentagon. Teroristické útoky si vyžiadali okolo 3 300 obetí.
Americký prezident G. Bush označil za hlavného vinníka Usama bin Ládina a jeho
teroristickú sieť Al-Kajdá so základňami v Afganistane. Keďže afganské vládnuce hnutie
Taliban odmietli bin Ládina vydať, podnikli preto USA a Veľká Británia letecké útoky proti
Afganistanu. Bin Ládina sa však do konca roku 2001 nepodarilo objaviť.
V priebehu roka 2001 pokračovala kríza na Blízkom východe a to medzi Izraelom
a palestínskym samosprávnym územím (predseda palestínskej samosprávy Jásir Arafat).
Nepokoje sa ku koncu roka 2001 vystupňovali. V palestínskom tábore získali prevahu
extrémistické sily, ktoré sa prejavovali samovražednými atentátmi. Na odvetu podnikalo
izraelské vojsko útoky, najmä letecké, na palestínske objekty.
b) Slovensko v roku 2001
Takmer 70 % občanov Slovenska v prieskumoch uviedlo, že vývoj na Slovensku sa uberá
nesprávnym smerom. Nespokojnosť verejnosti s činnosťou vlády a poslancov NR SR bola
spôsobená ďalším poklesom životnej úrovne väčšiny obyvateľstva a tiež aj nesplnenými
nereálnymi sľubmi politikov, ktorí pred voľbami hovorili napr. o dvojnásobných platoch
občanov v priebehu tohto volebného obdobia. V roku 2001 sa nezamestnanosť v SR
pohybovala tesne pod hranicou 20 %, vzrástol počet ľudí žijúcich pod hranicou životného
minima, najchudobnejšou vrstvou obyvateľstva zostali dôchodcovia. Do kritickej situácie
sa dostalo zdravotníctvo.
V máji 2001 sa v SR uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Slovenská republika
mala 26. mája 2001 5 379 455 obyvateľov (počet obyvateľov za 10 rokov vzrástol len
o 102 120 osôb, t.j. o 2 %). Ku katolíckej viere sa priznalo 84,1 % obyvateľov. K slovenskej
národnosti sa hlásilo 4 614 854 obyvateľov, rómsku národnosť uviedlo iba 89 tis.
a k maďarskej národnosti sa hlásilo 520 528 obyvateľov.
V roku 2001 sa v SR začala reforma verejnej správy. 1. decembra sa konali prvé regionálne
voľby poslancov a predsedov vyšších územných celkov (8-ich samosprávnych krajov),
z politických strán bolo najúspešnejšie HZDS.
Záujem občanov o voľby bol nízky, v celoštátnom meradle bola účasť vo voľbách iba 26
%-ná.
c) Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2001
Vo februári sa v Piešťanoch uskutočnila výstava sochára a medailéra W. Schiffera, ktorú si
prezreli prezident SR Rudolf Schuster s manželkou, kardinál Ján Chryzostom Korec a ďalší
významní hostia.
V marci navštívil Piešťany prezident Malty G. de Marco so sprievodom.
V apríli sa uzavrela dohoda o partnerských vzťahoch medzi poľským mestom Ustroň
a mestom Piešťany.

V júni sa uskutočnilo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
V júni navštívil Piešťany predseda vlády SR M. Dzurinda, ktorý rokoval s primátorom
Piešťan Ing. J. Csontosom o problémoch mesta a občanov.
V júli vznikla mestská príspevková organizácia Služby mesta Piešťany.
V septembri sa uskutočnil odsun príslušníkov Armády SR 32. leteckej základne v Piešťanoch
(z dôvodu jej zrušenia) na leteckú základňu Kuchyňa pri Malackách. Piešťanské letisko
prešlo do civilnej správy.
V decembri sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. Občania Piešťan volili
poslancov a predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
1. Orgány mestskej samosprávy a štátnej správy v Piešťanoch v roku 2001
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2001
V roku 2001 sa uskutočnilo 10 riadnych a 3 mimoriadne zasadnutia MsZ mesta Piešťany,
ktoré sa konali v zasadačke mestskej knižnice a boli verejné.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 26.1.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, žiadosťou mesta o získanie finančného príspevku z fondu EU – ISPA,
prenájmami mestských nebytových priestorov, odpredajmi mestských pozemkov a pod.
1. Žiadosť o finančný príspevok z fondov EU - ISPA (uzn. MsZ č.8/2001). Poslanci MsZ
schválili postupnosť krokov k podaniu žiadosti o finančný príspevok z fondov EU - ISPA:
a) Mesto Piešťany sa zúčastní na projekte zameranom na ochranu podzemných vôd
a kúpeľných žriedel ako aj na skvalitnení životného prostredia v regióne Piešťan čiastočne
financovaného z fondov EU - ISPA.
b) Procesné spracovanie podkladov a prihlášky k žiadosti o finančný príspevok z fondov
EU - ISPA na:
- rekonštrukciu stokovej siete a ČOV pre mesto Piešťany včítane ľavo a pravobrežných
priľahlých obcí, t.j. obcí napojených stokovou sieťou do ČOV Piešťany;
- rekonštrukciu a dostavbu vodovodnej siete včítane vodných zdrojov pre mesto Piešťany
(Pozn. Od tejto požiadavky neskôr mesto odstúpilo – uzn. MsZ č.97/2001).
c) Zadanie procesného spracovania podkladov a prihlášky k žiadosti o finančný príspevok
z fondov EU - ISPA pre firmu Hydrocoop s.r.o. Bratislava v súlade s priloženou ponukou zo
dňa 6.12.2000 a zabezpečenie financovania z rezerv. fondu.
2. Zameranie kontroly v roku 2001 vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra (uzn. MsZ
č.14/2001) – hlavným kontrolórom mesta je Ing. Daniela Dolajová.
Poslanci MsZ schválili nasledovné body kontroly: - sledovanie plnenia rozpočtu mesta na
rok 2001 (priebežné plnenie a čerpanie finančných prostriedkov);
- kontrola evidencie majetku mesta;
- kontrola hospodárenia v organizáciách riadených mestom;
- kontrola pokladničných operácií;
- kontrola plnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
3. Prenájom nebytových priestorov pre Slov. združenie technických športov ZO I (uzn.
MsZ č.21/2001) – poslanci MsZ schválili prenájom nebytových priestorov pre SZTŠ ZO
I v budove na Žilinskej ceste 122 na 1. poschodí vo výmere cca 320 m2 za 1 Sk/m2 ročne
s tým, že ostatné priestory bude prenajímať vlastník mesto Piešťany. Nájomca uhradí

prevádzkové náklady spojené s užívaním prenajatých priestorov.
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 23.2.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta (otvorený bod programu), záležitosťou „Piešťanského dvojgrajciara“,
zriadením mestskej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, prenájmami nebytových
priestorov, odpredajmi resp. prenájmami mestských pozemkov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta (uzn. MsZ č.34/2001) – učitelia a rodičia žiakov
z VIII. ZŠ na sídl. A. Trajan požiadali Mesto Piešťany, aby podniklo kroky pre zachovanie
uvedenej školy, pretože Okresný úrad v Piešťanoch ju mieni zrušiť a triedy pripojiť k IX, ZŠ
na sídl. A. Trajan. Poslanci MsZ uložili MsÚ zapojiť sa do riešenia tejto záležitosti.
2. VZN mesta Piešťany o vydaní a používaní „Piešťanského dvojgrajciara“ (uzn. MsZ
č.35/2001) – poslanci MsZ schválili VZN a zároveň MsÚ uložili objednať „Piešťanské
dvojgrajciare“ aj v darčekovom prevedení v kazete – strieborné v počte 300 ks. Rovnako
ako v minulom roku vydanie a predaj „Piešťanského grajciara“ aj v tomto roku bolo vydanie
„Piešťanského dvojgrajciara“ termínované k OLKS v Piešťanoch.
3. Zriadenie príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (uzn. MsZ
č. 2001) –
poslanci MsZ schválili zriadenie tejto príspevkovej organizácie mesta.
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 23.3.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, medzinárodnými vzťahmi mesta Piešťany, dodatkami resp. novelami
VZN mesta Piešťany, žiadosťami FO a PO o finančné príspevky, záverečným účtom Mesta
Piešťany za rok 2000, dopravnou situáciou na Teplickej ul. a pod.
1. Medzinárodné vzťahy mesta Piešťany (uzn. MsZ č.61/2001) – poslanci MsZ na návrh
primátora mesta schválili všeobecný text „Dohoda o priateľstve a spolupráci kúpeľného
mesta Piešťany ...“, ktorý bude základným materiálom pri vytváraní nových medzinárodných
kontaktov mesta. Zároveň schválili pokračovanie rokovaní smerujúcich k uzavretiu dohody
o partnerskej spolupráci s bulharským mestom Balčik, poľským mestom Ustroň, rakúskym
mestom Bad Tatzmannsdorf a talianskym mestom Salice Terme.
2. Novela VZN mesta Piešťany o poplatku zo vstupného a voľných pouličných aktivitách
slobodných umelcov (uzn. MsZ č.36/2001). Poslanci novelu VZN schválili.
3. Nový náčelník Mestskej polície mesta Piešťany (uzn. MsZ č.65/2001) – poslanci MsZ
na návrh primátora mesta schválili vymenovanie Marcela Mihálika za náčelníka MsP mesta
Piešťany dňom 1.4.2001. Vo funkcii nahradil dlhodobo ťažko chorého RSDr. Karla Šebeka.
4. Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2000 (uzn. MsZ č.66/2001) – poslanci MsZ schválili
záverečný účet mesta a zobrali na vedomie vyhodnotenie činnosti MsÚ v Piešťanoch, včítane
plnenia prioritných úloh mesta, ako aj vyhodnotenie činnosti príspevkových organizácií
mesta za rok 2000 – MsK, MsKS a Správy športových zariadení mesta Piešťany.
5. Riešenie dopravnej situácie na Teplickej ul. (uzn. MsZ č.68/2001) – poslanci MsZ schválili
postupné riešenie dopravnej situácie na Teplickej ul. v 3-och etapách. V 1. etape sa uskutoční
okamžité zlepšenie dopravnej situácie pomocou navrhovaného dopravného značenia a to do
otvorenia tohtoročnej letnej kúpeľnej sezóny.
6. Finančné príspevky pre PO a FO (uzn. MsZ č.70,71,74/2001) – poslanci MsZ schválili
finančné príspevky nasledujúcich subjektom (po prerokovaní v jednotlivých komisiách
MsZ): SAD š.p. Trnava – odšt. závod Piešťany, Dom umenia SKZ MK SR, folklórny súbor
MÁJ, IPM art s.r.o. (podujatie „Piatok
13-teho“ na udelenie ceny diváka), folklórna
spevácka skupina Povoja, Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany, Samostatný
volejbalový klub Piešťany, Basketbalový klub Balnea Piešťany, Gymnázium Piešťany (350

tis.Sk s podmienkou, že gymnázium uzatvorení zmluvu s Mestom Piešťany o bezplatnom
celoročnom nájme nového telovýchovného objektu gymnázia – 3 hod. týždenne vo večerných
hodinách na dobu prvých 5 rokov), Gymnázium sv. Michala Archanjela, Klub vodného póla
Kúpele Piešťany, materská škola 8. mája č.2, Detský domov a domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Piešťanoch, OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (na projekt
„Linka pomoci 2001“), ZO SZOPK Piešťany.
7. Stanovisko mesta k zámeru zrušiť VIII. ZŠ Piešťany (uzn. MsZ č.72/2001) – poslanci
MsZ schválili stanovisko Mesta Piešťany nepodporiť zámer Okresného úradu v Piešťanoch
vyradiť zo siete zákl. škôl VIII. ZŠ na Ul. A. Trajan a jej triedy pripojiť k IX. ZŠ na Ul. F.E.
Scherera. Obe ZŠ sa nachádzajú na sídl. A. Trajan, 8. ZŠ má iba 1. - 4. ročník.
8. Stanovisko mesta k zriadeniu Praktickej školy v Piešťanoch (uzn. MsZ č.73/2001) –
poslanci MsZ schválili súhlasné stanovisko mesta k zriadeniu Praktickej školy na Valovej
ul. 40.
9. Činnosť Mestskej polície MP v roku 2000 (uzn. MsZ č.78/2001) – poslanci MsZ zobrali
na vedomie správu o činnosti MsP za rok 2000. Obsahovala prehľad o činnosti hliadok
MsP, správu o činnosti priestupkového oddelenia a správu o bezpečnostnej situácii na území
mesta Piešťany v roku 2000.
10. Dohody mesta Piešťany s firmou Profstav s.r.o. Piešťany (uzn. MsZ č. 83/2001) – firma
Profstav s.r.o. vykonávala zmluvne výkon verejnoprospešných činností v meste v rokoch
1996 až 2000. Poslanci MsZ schválili Dohodu o urovnaní a Dohodu o odsúhlasení stavu
pohľadávok a záväzkov mesta Piešťany s firmou Profstav s.r.o. Piešťany (rozpočítanie
vzájomných pohľadávok). Znamenalo to zároveň ukončenie zmluvného vzťahu medzi
oboma subjektami.
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.4.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, VZN mesta Piešťany, využitím nebytových (obchodných) priestorov na
Kolonádovom moste a technickým stavom mosta, zmenami a doplnkami Územného plánu
mesta Piešťany v súvislosti so spracovaním ÚPN CMZ Piešťany, projektom monitorovacieho
kamerového systému verejných miest v meste, návrhom zákona o prírodných liečivých
zdrojoch, prenájmami a odpredajmi, atď.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – vystúpili zástupcovia občianskeho združenia
Hospic Matky Božej v Piešťanoch s cieľom získať podporu mesta pre získanie pozemku na
výstavbu objektu hospicu (primátorovi mesta odovzdali petíciu).
2. Novela VZN MP o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach (uzn. MsZ č.89/2001) – poslanci MsZ novelu VZN MP schválili.
3. Úplné znenie VZN MP o Mestskej polícii MP č.5/1996 (uzn.MsZ č.90/2001) – poslanci
MsZ na návrh náčelníka MsP ho schválili. Sú v ňom zapracované rozšírené kompetencie MsP
v súlade s novelami VZN č. 15/1996, č. 9/1999 a č. 3/2001, ktoré vychádzali z príslušných
zákonov.
4. Zásady využitia obchodných priestorov na Kolonádovom moste (uzn. MsZ č.91/2001)
– poslanci MsZ ich schválili. Zásady sa budú používať ako smernica pri uzatváraní zmlúv
o nájme. Správa týchto priestorov prešla pod MsÚ.
5. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti so spracovaním ÚPN CMZ
Piešťany (uzn. MsZ č.95/2001) – schválené zmeny sa týkali rozsahu pešej zóny, dopravného
riešenia, funkčného využitia plôch v lokalitách – bývalý Teplický cintorín, mestský park (pri
Vile Švorc) a pri hoteli Victoria Regia.

6. Projekt „Bezpečné mesto Piešťany – monitorovací systém“ (uzn. MsZ č. 96/2001) –
poslanci MsZ schválili návrh projektu a zároveň i prípravu postupnej realizácie projektu.
Monitorovací kamerový systém umožní trvale sledovať vybrané mestské lokality, čím sa
zvýši bezpečnosť a poriadok v meste.
7. Podporný program EU - ISPA – určenie rozsahu podanej žiadosti (uzn. MsZ č.97/2001)
– poslanci MsZ schválili podanie žiadosti regiónu Piešťan (bez regiónu Vrbového) v rámci
podporného programu EU ISPA pre riešenie problému kanalizácie a zároveň schválili
zrušenie časti uznesenia č. 8/2001, týkajúcej sa rekonštrukcie a dostavby vodovodnej
siete včítane vodných zdrojov pre mesto Piešťany. Tiež bola schválená zmluvu o združení
„Združenie regiónu Piešťany“ na základe Občianskeho zákonníka.
8. Stanovisko Mesta Piešťany k Návrhu zákona o prírodných liečivých zdrojoch, prírodných
liečebných kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (uzn.MsZ č.107/2001)– poslanci MsZ stanovisko Mesta Piešťany schválili. Odmieta
sa v ňom navrhované centralistické rozhodovanie o kúpeľných miestach a kúpeľných
štatútoch z úrovne IKŽ
MZ SR a žiada sa vyššia spoluúčasť obce resp. mesta pri
rozhodovaní a to aj v súlade so zámermi pripravovanej reformy štátnej správy.
Zároveň MsZ prednostke MsÚ uložilo zaslať predmetné pripomienky Mesta Piešťany
poslancom NR SR za región Piešťan a požiadať ich o ich presadzovanie v NR SR.
9. Rozhodnutie o krátkodobom prenájme nehnuteľností – mestských pozemkov (uzn. MsZ
č.108/2001) – poslanci MsZ schválili, že o krátkodobom prenájme mestských pozemkov za
účelom prevádzkovania kolotočov a cirkusov na území mesta Piešťany rozhoduje primátor
mesta.
Po výstavbe supermarketu Billa bolo treba za tým účelom nájsť nové voľné plochy, v
súčasnosti sa prevádzka kolotočov realizuje na Nálepkovej ul. za parkoviskom.
10. Kolonádový most v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 112/2001 a č. 113/2001) – poslanci
MsZ uložili MsÚ: a) Uzavrieť nové nájomné zmluvy, týkajúce sa prenájmov nebytových
priestorov na Kolonádovom moste v súlade so Zásadami o prenájme nebytových priestorov
a Zásadami využitia obchodných priestorov na Kolonádovom moste v Piešťanoch.
b) Preveriť technický stav Kolonádového mosta z pohľadu jeho spoľahlivej a bezpečnej
prevádzky (statika, inžinierske siete, osvetlenie, strecha).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 16.5.2001 – MsZ sa zaoberalo mestskými trhoviskami
a obsadením funkcie riaditeľa novovzniknutých Služieb mesta Piešťany.
1. VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach – úplné znenie (uzn. MsZ č.117/2001) – poslanci MsZ schválili predmetné VZN
MP. Zároveň sa zaoberali preložením trhoviska „Centrum“ na „dočasné trhovisko Nitrianska
ul.“. Odporučili primátorovi mesta uzavrieť dohodu o spolupráci pri ochrane dočasného
trhoviska s SBS
COOP, s.r.o.
2. Vymenovanie riaditeľa novovzniknutej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany
(uzn. MsZ č.118/2001) – poslanci MsZ schválili vymenovanie Ing. Tomáša Wagnera za jej
riaditeľa dňom 1.7.2001.
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 25.5.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, odpredajom pozemkov a výstavbou nájomných bytov v lokalite Bodona,
žiadosťami o oslobodenie alebo úľavu z mestských daní a poplatkov, objektom „Amfiteáter“,
prenájmami resp. odpredajmi pozemkov alebo budov a pod.
1. Prenájom nebytových priestorov v dome na Krajinskej ul. č.2956/36 – bývalá predajňa

potravín (uzn. MsZ č.123/2001) – poslanci MsZ schválili prenájom priestorov pre firmu
IEPA Slovakia Čadca (potraviny).
2. Objekt bývalej kotolne K1 na Ul.A.Hlinku č.4430/15A (uzn.MsZ č.124/2001) – MsZ
uložilo Bytovému podniku Piešťany vypísať výberové konanie na prenájom alebo odpredaj
daného objektu.
3. Výstavba nájomných bytov v lokalite Bodona - Sever, I. etapa (uzn. MsZ č. 127/2001) –
poslanci MsZ schválili spôsob výstavby nájomných bytov v danej lokalite, zároveň schválili
vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie na výstavbu 41 nájomných bytov 1-izbových
a 2-izbových a tiež financovanie projektu z fondu rozvoja bývania.
4. Objekt „Amfiteáter“ (uzn. MsZ č.133/2001) – poslanci MsZ odsúhlasili vypísanie
obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu bývalého amfiteátra v mestskom parku.
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 28.6.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov, rekonštrukciou zimného štadióna, novovzniknutou organizáciou „Služby
mesta Piešťany“, projektom polyfunkčného objektu Vita Balnearum, autobusovou MHD,
stavebnou zónou Heinola - Piešťany, žiadosťami o finančné dotácie, odpredajmi, resp.
prenájmami mestských pozemkov a pod.
1. Rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 148/2001)
– poslanci MsZ schválili zmluvu č. 125 o poskytnutí finančných prostriedkov zo Štátneho
fondu telesnej kultúry SR vo výške 10 mil. Sk na rekonštrukciu a modernizáciu zimného
štadióna.
2. Spoplatnenie stanovíšť Taxislužby v Piešťanoch (uzn. MsZ č.150/2001) – poslanci
MsZ schválili spoplatnenie stanovíšť vozidiel TAXI v meste formou Dodatku VZN MP
o miestnom poplatku na území mesta Piešťany za užívanie verejného priestranstva.
3. Novela VZN MP o prevádzke domov smútku a cintorínov v Piešťanoch (uzn. MsZ
č.151/2001) – poslanci MsZ ju schválili. Novela obsahuje aj nový cenník cintorínskych
služieb.
4. Organizačný poriadok novovzniknutej príspevkovej organizácie MP „Služby mesta
Piešťany“ (uzn. MsZ č.154/2001) – poslanci MsZ ho schválili. Nová organizácia prebrala
od 1.7.2001 činnosti v zmysle svojej zriaďovacej listiny.
5. Voľný pozemok na Nitrianskej ul. (uzn. MsZ č.157/2001) – poslanci MsZ sa oboznámili
s architektonicko-urbanistickým riešením polyfunkčného objektu Vita Balnearum (na
základe videoprezentácie predkladateľov), ktorý sa má postaviť na lukratívnom voľnom
pozemku na Nitrianskej ulici. Odsúhlasili prípravu a vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy
na predmetné parcely vo vlastníctve mesta na ich odpredaj pre potenciálneho investora.
Pozn. Uznesenie bolo zrušené uznesením MsZ č. 41/2002.
6. Stavebná zóna Heinola - Piešťany (uzn. MsZ č.159/2001) – poslanci MsZ schválili zmenu
Územného plánu zóny Heinola - Piešťany.
7. Objekt bývalej kotolne K1 na Ul. A. Hlinku (uzn. MsZ č.163/2001) – poslanci MsZ
schválili odpredaj objektu pre firmu ELOS.
8. Mestská hromadná doprava v Piešťanoch (uzn. MsZ č.164/2001) – poslanci MsZ schválili
zmeny cestovných poriadkov autobusov MHD v Piešťanoch s platnosťou od 1.7.2001 podľa
návrhu SAD š.p. Trnava, odšt. závod Piešťany.
9. Žiadosti o finančnú dotáciu (uzn. MsZ č.165/2001) – poslanci MsZ na základe doporučení
komisií MsZ, referátov MsÚ a mestskej rady schválili finančné dotácie z rozpočtu mesta
pre nasledovné PO a FO: Slovenský skauting 80. zbor Piešťany, Centrum voľného času

AHOJ Piešťany (na zriadenie herne KUBO), TJ DRUŽBA – atletický oddiel, Mestský
hádzanársky klub Piešťany (na činnosť mládežníckych oddielov), Hotelová akadémia Ľ.
Wintera (na zabezpečenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Mladý sommelier“, Mestská
telovýchovná jednota Piešťany – oddiel rekreačného volejbalu (na IX. ročník volejbalového
turnaja), folklórny súbor Striebornica (na vydanie CD), mestská knižnica (na organizačné
zabezpečenie festivalu detskej rozhlasovej hry „Zázračný oriešok“), Balneologické múzeum
Piešťany (na organiz. zab. Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V.),
Slovenský rybársky zväz – MO Piešťany , Mestská telovýchovná jednota Piešťany – klub
slovenských turistov (na podujatie „Buď fit“), Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany
(na činnosť mládežníckych družstiev), Klub vodného póla Kúpele Piešťany (na ceny), Klub
vodného lyžovania a vodných športov Piešťany (na usporiadanie majstrovstiev Európy
juniorov a dorastu vo vodnom lyžovaní za vlekom), Cirkevná základná škola sv. Márie
Goretti (na vydanie brožúry a na aktivity pri príležitosti 10. výročia vzniku školy), Art Jazz
Gallery (na realizáciu podujatí – beseda s Prof. Milanom Sládkom a na „Štedrovečerné
popoludnie“), kolkársky oddiel TJ Družba Piešťany (na opravu kolkárne), II. ZŠ Rázusova
ul. (na opravu fasády školy), mestská knižnica (na projekt „Kultúrou proti drogám“), Viera
Zemanová, ul. Pod Párovcami (na úhradu kúpnej ceny bytu).
10. Finančná dotácia pre Gymnázium Piešťany (uzn.MsZ č.166/2001) – poslanci MsZ
v náväznosti na uzn. MsZ č.71/2001 schválili zmenu použitia dotácie
350 tis. Sk pre
gymnázium nasledovne:
a) na finančné zabezpečenie stavebných prác pri úprave učebne gymnázia – 150 tis. Sk;
b) na pôvodný účel, t.j.na zakúpenie časti vnútorného vybavenie telovýchovného objektu –
200 tis. Sk.
11. Občianske združenie Bazén Martina (uzn. MsZ č.167/2001) – poslanci MsZ schválili
vstup Mesta Piešťany do OZ Bazén Martina a tiež aj stanovy tohto združenia. Hlavným
cieľom tohto združenia je výstavba nového športového bazéna v Piešťanoch.
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 7.8.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, problémami ÚPN CMZ Piešťany, pripravovanou privatizáciou SLK
Piešťany.
1. ÚPN centrálnej mestskej zóny v Piešťanoch (uzn.MsZ č.193/2001) – poslanci MsZ (na
základe podnetu 13-tich poslancov MsZ) prerokovali návrh riešenia problémového bloku
B4 v ÚPN CMZ Piešťany. Po dlhšej rozprave návrh neschválili.
2. Privatizácia SLK Piešťany (uzn. MsZ č. 194/2001) – MsZ vo veci pripravovanej privatizácie
SLK požiadalo primátora mesta Piešťany, aby podnikol účinné kroky (smerom na prezidenta
FNM SR, ministerstva pre správu a privatizáciu SR, predsedu vlády SR) k tomu, aby mesto
Piešťany (ako budúci akcionár cca 10 % akcií v SLK) malo svojho zástupcu vo výberovej
komisii, ktorá vyhodnotí verejnú súťaž na privatizáciu majoritnej časti akcií SLK – cca 62
% (výber strategického investora).
3. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 10.9.2001 – zvolal ho primátor mesta na základe
iniciatívy skupiny poslancov MsZ. Predmetom rokovania bola záležitosť prinavrátenia
pozemkov v okolí LD Slovan kúpeľmi späť mestu.
MsZ sa tiež zaoberalo výstavbou bytov v lokalite Bodona.
1. Majetkovo-právne vysporiadanie mesta s kúpeľmi vo veci pozemkov v okolí LD Slovan
(uzn. MsZ č.196/2001) – poslanci MsZ vyzvali FNM SR ako najväčšieho akcionára
v kúpeľoch a tiež predstaviteľov SLK a.s. Piešťany, aby prinavrátili pozemky v okolí

LD Slovan späť do majetku mesta, najmä s ohľadom na to, že sú súčasťou verejných
priestranstiev a mestských komunikácií (parcely č. 7917, 7878/1, 7865/3, 7878/2, 7918,
7904 a 7906 v k.ú. Piešťany). Predmetné pozemky prešli do majetku SLK v roku 1993
uznesením vtedajšieho MsZ mesta Piešťany, pričom podmienkou v kúpnej zmluve bola
vtedy ohlasovaná a plánovaná rekonštrukcia LD Slovan.
2.Žiadosť mesta Piešťany o finančnú dotáciu a úver zo ŠFRB pre výstavbu bytov v lokalite
Bodona (uzn. MsZ č.197/2001) – poslanci MsZ schválili spôsob výberu dodávateľa
stavebných prác pre výstavbu 41 nájomných bytov a príslušnej infraštruktúry v lokalite
Piešťany Sever -Bodona. Schválili čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
predmetnú výstavbu v čiastke
15 mil. Sk.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 28.9.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, zmenou rozpočtu mesta (v dôsledku priaznivej situácie v príjmovej
oblasti), pripravovanou privatizáciou SLK, pôžičkou Bytovému podniku s.r.o. Piešťany,
žiadosťami o oslobodenie resp. úľavu z mestských daní a poplatkov, optimalizáciou
prevádzky MHD, pomenovaním nových ulíc, odpredajmi a nájmami, žiadosťami o finančnú
dotáciu a pod.
1. Zmeny v rozpočte mesta Piešťany (uzn. MsZ č.201/2001 a č.202/2001) – poslanci MsZ
schválili vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za 1. polrok 2001. Ďalej schválili zmeny
v rozpočte, ktoré sa týkali dofinancovania osvetlenia na cintoríne, zakúpenia drviča drevnej
hmoty, príspevku pre regionálne centrum Slobody zvierat a dodatočných rekonštrukcií
niektorých chodníkov v meste.
2. Aktivity mesta pred pripravovanou privatizáciou SLK (uzn. MsZ č.203/2001) – poslanci
MsZ poverili dočasnú komisiu MsZ pre privatizáciu kúpeľov rokovať s FNM SR vo veci
prerozdelenia nehnuteľného majetku SLK v prospech mesta a tiež vo veci privatizácie SLK.
3. Pôžička Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. (uzn. MsZ č.205/2001) – poslanci MsZ
schválili návratnú finančnú výpomoc pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o. vo výške 2 mil. Sk
z FRB mesta Piešťany na výstavbu kotolne bytového domu na Ul. Nikola Teslu 4720.
4. Prevádzka MHD v Piešťanoch (uzn. MsZ č.207/2001) – poslanci MsZ schválili
vypracovanie projektu optimalizácie prevádzky MHD v Piešťanoch.
5. Pomenovanie nových ulíc (uzn. MsZ č.208/2001) – poslanci MsZ schválili návrh
názvoslovnej komisie MsZ na pomenovanie nových ulíc v Piešťanoch: Tematínska,
Čachtická, Beckovská, Trenčianska, Košecká, Budatínska, Ul. Eugena Suchoňa a Nábrežie
Kolomana Fodora.
6. Žiadosti o finančnú dotáciu (uzn. MsZ č.213/2001) – poslanci ich schválili pre: Basketbalový
klub Balnea Piešťany, Piešťanský futbalový klub (250 tis.Sk), Klub vodného póla Kúpele
Piešťany, TJ Družba Piešťany – atletický oddiel, chrámový zbor Coro Laudamus.
7. Mládežnícky parlament mesta Piešťany (uzn. MsZ č.215/2001) – poslanci MsZ odsúhlasili
štatút a finančné prostriedky pre mládežnícky parlament, zložený z dobrovoľných zástupcov
piešťanskej stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Bude spolupracovať s MsÚ a MsZ
mesta Piešťany. Neskôr bol uznesením MsZ premenovaný na mládežnícku komisiu pri
Mestskej rade mesta Piešťany.
8. Spoločné stravovanie v meste (uzn.MsZ č.216/2001) – poslanci MsZ schválili podmienky
pre organizovanie spoločného stravovania v meste od 1.10.2001. Zároveň schválili výšku
stravnej jednotky pre občanov využívajúcich sociálne služby v ÚZ Penzión Vila Julianna
a ÚZSS Lumen vo výške 75,- Sk/deň od 1.10.2001.

9. Udelenie Ceny mesta Piešťany Imrichovi Stachovi (uzn. MsZ č.232/2001) – poslanci MsZ
schválili udelenie ceny za vynikajúce výkony a
významné výsledky v športovej
činnosti bývalému reprezentačnému futbalovému brankárovi mužstva ČSSR Imrichovi
Stachovi a peňažnú odmenu 10 tis. Sk.
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 26.10.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, stanoviskom MsZ mesta Piešťany k pripravovanej opätovnej privatizácii
kúpeľov, prenájmami športových zariadení mesta, zmluvou o vybudovaní káblovej televízie
v Piešťanoch, VZN o odpadoch v meste a pod.
1. Stanovisko MsZ mesta Piešťany k privatizácii SLK Piešťany, a.s. (uzn. MsZ č.241/2001) –
poslanci MsZ schválili rozdielom iba jedného hlasu vyhlásenie mesta Piešťany k privatizácii
SLK Piešťany, ktorým sú obyvatelia mesta vyzývaní k účasti na petičnej akcii na podporu
stanoviska MsZ k privatizácii kúpeľov.
MsZ vo svojom stanovisku žiadalo zastavenie práve prebiehajúcej obchodnej verejnej súťaže
na predaj majetkovej účasti 67 %-ného podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní
obchodnej spoločnosti SLK Piešťany, a.s. do doby splnenia oprávnených nárokov mesta
Piešťany. Mesto Piešťany požiadalo o zachovanie prirodzeného územia mesta v záujme
jeho budúceho rozvoja, t.j. aby rieka Váh bola prirodzenou hranicou medzi mestom a SLK
Piešťany – ako súkromnou spoločnosťou. Stanovisko MsZ mesta Piešťany tlačový tajomník
MsÚ doručil predsedovi vlády SR, prezidentovi FNM SR, ministerke pre SaP NM SR,
ministrovi zdravotníctva SR, TASR, SITA, rozhlasovým a televíznym redakciám v SR
a redakciám regionálnych periodík do 30.10.2001.
2. Prenájom novej tenisovej haly a pozemkov tenisového areálu na Ul. Belluša č.2 (uzn.
MsZ č.243/2001) – poslanci MsZ pri riešení majetkoprávneho usporiadania novej haly
a pozemkov tenisového areálu odsúhlasili jeho prenájom pre Tenisový klub Kúpele Piešťany
v znení návrhu nájomnej zmluvy.
3. Prenájom vodnolyžiarskych objektov pri Sĺňave (uzn. MsZ č.244/2001) – poslanci MsZ
schválili predĺženie nájomnej zmluvy pozemkov a stavieb pri jazere Sĺňava pre Klub vodného
lyžovania a vodných športov v Piešťanoch a to uzatvorením novej nájomnej zmluvy na
dobu určitú do 31.12.2010.
4. Káblová televízia v Piešťanoch (uzn. MsZ č.246/2001) – poslanci MsZ schválili odstúpenie
mesta Piešťany od zmluvy o výstavbe a prevádzkovaní multifunkčnej širokopásmovej
televíznej siete v meste Piešťany, uzavretej 14.12.2000 medzi Mestom Piešťany a Multi
Cable, s.r.o. Súčasne odsúhlasili vypísanie novej obchodnej verejnej súťaže na komplexnú
prípravu a zabezpečenie realizácie televízneho káblového rozvodu v meste.
5. Projekt „S mládežou proti kriminalite“ (uzn. MsZ č.247/2001) – poslanci MsZ schválili
uvedený projekt, v ktorom na základe novelizácie zákona o obecnej polícii bude Mestská
polícia v Piešťanoch vykonávať svoje kompetencie aj na úseku prevencie pri formovaní
mladej generácie.
6. Technický stav Kolonádového mosta v Piešťanoch (uzn. MsZ č.248/2001) – poslanci
MsZ vzali na vedomie správu vypracovanú Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity,
ktorá zhodnotila súčasný stav statiky mosta ako „dobrý“, ale s požiadavkou na postupnú
rekonštrukciu s predpokladanými nákladmi cca 20 mil. Sk.
7. VZN mesta Piešťany o odpadoch v meste Piešťany (uzn. MsZ č.251/2001) – poslanci MsZ
ho schválili s účinnosťou od 1.1.2002 v náväznosti na nový zákon o odpadoch č.223/2001
Z.z., ktorý kvalitatívne zmenil zodpovednosť a právomoc obyvateľa obce ako aj samotnej

obce. Zákon za pôvodcu odpadu pokladá všetky fyzické a právnické osoby v obci a nie
obec samotnú, ako tomu bolo doposiaľ. Zároveň obciam a mestám vzniklo právo spoplatniť
pôvodcu odpadu poplatkom za jeho zneškodnenie.
9. riadne zasadnutie MsZ 23.11.2001 – MsZ sa zoberalo pripomienkami a dopytmi obyvateľov
mesta, daňou z nehnuteľnosti na rok 2002, spôsobom poskytovania finančných výpomocí,
návrhom Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2002, žiadosťami o finančné príspevky a dotácie,
odpredajmi resp. prenájmami pozemkov a objektov, interpeláciami poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – okrem iných vystúpil aj zástupca petičného
výboru s protestom proti navrhovanej výstavbe prístupovej cesty k obchodnému domu
TESCO.
2. VZN MP o dani z nehnuteľnosti na rok 2002 (uzn. MsZ č.267/2001) – poslanci MsZ
schválili novelizáciu VZN MP, ktorým sa každoročne upravuje miestna daň z nehnuteľnosti
v súlade s príslušnou legislatívou.
3. Novelizácia VZN MP o spôsobe a metodike poskytovania dotácií a návratných finančných
výpomocí podnikateľom – FO a PO (uzn. MsZ č.269/2001) – žiadosti alebo projekty (pri
požiadavke nad 30 tis. Sk) a podané do konca marca, budú posudzované jednotlivými
komisiami MsZ a schvaľované primátorom mesta alebo mestským zastupiteľstvom.
4. Návrh Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2002 (uzn. MsZ č.270/2001) – bol to dominantný
bod programu. Poslanci MsZ schválili vyrovnaný rozpočet v čiastke 224 mil. Sk. V príjmoch
je zahrnutý úver 50 mil. Sk na zabezpečenie investičných akcií mesta – na rekonštrukciu
pôvodného kina na polyfunkčný objekt, na nákup chodníkového zametača s prídavným
zariadením, na kultiváciu objektu prírodného amfiteátra a jeho okolia (zatiaľ sa ho nepodarilo
ani predať, ani dať do prenájmu), na dopravu (realizácia nového dopravného značenia podľa
projektu centrálnej mestskej zóny, zriadenie tzv. zelenej vlny na Žilinskej a Bratislavskej
ceste) a pod. Na činnosť príspevkových organizácií mesta bolo schválené – pre MsK 4,8
mil. Sk, pre MsKS 4,2 mil. Sk a pre Služby MP 37,5 mil. Sk.
5. Projekt ekologickej stability (uzn. MsZ č.274/2001) – MsZ prijalo projekt „Miestneho
územného systému ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany“ ako systémový
dokument rozvoja mesta a regiónu v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.
6. Finančný príspevok (uzn. MsZ č.275/2001) – poslanci MsZ schválili finančný príspevok
pre Nemocnicu s poliklinikou v Piešťanoch.
7. Finančné dotácie (uzn. MsZ č.276/2001) – poslanci MsZ schválili finančné dotácie pre:
Hotelová akadémia Ľ. Wintera (na organizačné zabezpečenie konferencie EÚ-HOGANETZ), Stredisko základnej plaveckej výuky pri IV. ZŠ Piešťany (časť nákladov na základný
plavecký výcvik žiakov základných škôl na území mesta), Školský basketbalový klub
Piešťany (úhrada prenájmu telocvične), Mestská telovýchovná jednota Piešťany, Cirkevná
ZŠ Piešťany (na vypracovanie projektovej dokumentácie športového areálu pre školu).
8. Prenájom nebytových priestorov pre piešťanský AUTOMOTOKLUB-VCC (uzn.
MsZ č.283/2001) – poslanci MsZ odsúhlasili prenájom nebytových priestorov v budove
bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste pre AUTOMOTOKLUB-Veteran Car Club Piešťany,
Bratislavská č.52, ktorý doteraz pôsobil v už nevyhovujúcich podmienkach na Bratislavskej
ceste.
9. Zriadenie „JÁGR BARU“ – poslanci MsZ odsúhlasili nájomnú zmluvu na dobu 25 rokov
na novovytvorené priestory tzv. JÁGR BARU na zimnom štadióne, ktorý bude otvorený pri
príležitosti MS v hokeji v marci 2002 v Piešťanoch.

10. riadne zasadnutie MsZ dňa 19.12.2001 – MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, mestskými trhoviskami, zmenami v organizačnom poriadku výkonných
orgánov mesta, návrhmi na zmenu rozpočtu mesta, žiadosťami o oslobodenie a úľavu od
mestských daní a poplatkov, organizáciou dopravy v centrálnej mestskej zóne, územným
plánom CMZ, odpredajmi a prenájmami pozemkov a objektov a pod.
1. VZN MP o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
– úplné znenie (uzn. MsZ č.292/2001) – poslanci MsZ ho schválili. Významnou zmenou
v porovnaní s doterajším stavom budú dražby stánkov s trvalým stanovišťom (okrem
trhoviska Adam Trajan).
2. Doplnky Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany (uzn. MsZ
č.293/2001) – poslanci MsZ schválili jeho doplnky na základe zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
ktorým sa realizuje postupný prechod kompetencií. Na odbore životného prostredia MsÚ je
zmena v časti „zeleň a ochrana prírody a krajiny“, na právnom odbore MsÚ pribudol referát
„matrika“ (presun z okresného úradu).
3. Projekt organizácie a riadenia dopravy v centrálnej mestskej zóne v Piešťanoch (uzn.
MsZ č.298/2001) – poslanci MsZ projekt schválili. Mal by sa realizovať postupne v 3-och
etapách od roku 2002 až do roku 2005. Projekt predpokladá okrem iného aj jednosmernú
úpravu vybraných ulíc v centre mesta.
4. Návrh Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany (uzn. MsZ č.299/2001) –
poslanci MsZ ÚPN CMZ mesta Piešťany schválili až po rozsiahlej diskusii a po opakovane
preloženom termíne rokovania a za účasti riešiteľov projektu. Ide o jeden z najvýznamnejších
strategických rozvojových plánov mesta.
5. Odpredaj objektu bývalej kotolne K1 pri železničnej trati (uzn. MsZ č.307/2001) – poslanci
MsZ odsúhlasili odpredaj pozemku a objektu bývalej kotolne K1 pre Ing. Jána Jánošíka –
firma ELOS za cenu 2 mil. Sk na výstavbu a realizáciu obchodného centra v súlade s predtým
schváleným podnikateľským zámerom kupujúceho.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2001
V súlade so Štatútom mesta Piešťany bola 11-členná Mestská rada mesta Piešťany, zložená
z poslancov MsZ MP, výkonným a poradným orgánom primátora mesta a mestského
zastupiteľstva. V roku 2001 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí MsR.
3. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2001 (Záverečný účet MP za rok 2001)
Skutočnosť
Plnenie
a) Príjmy rozpočtu mesta
(tis. Sk)
(%)
A. Daňové a nedaňové príjmy v správe obce
86 099
107,93
B. Podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR 54 852
105,48
C. Dotácie zo ŠR
16 458
103,60
D. Dotácie zo štát. fondov
10 339
103,39
E. Príjmy z obecných cenných papierov a výnosy z
fin. invest. obce
1 474
122,83
F. Prostriedky prevedené z mimorozpoč. peňažných
fondov obce
10 182
169,70
G. Prijaté úvery
0
0

H. Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek
0
0
I. Dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
0
J. Odvody a penále za porušenie rozpočt. disciplíny
0
0
K. Príjmy zo zostatku likvidácie ŠP
0
0
L. Iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
32 641
106,37
Spolu: 212 045 tis.Sk 108,44 %
Komentár k príjmom mesta:
K bodu A: Daňové a nedaňové príjmy:
1. dane a poplatky od PO a FO – 61 864 tis. Sk (111,24 %). Z toho najviac z dane z nehnuteľnosti
– 36 477 tis. Sk (112,23 %);
2. výnosy z majetku mesta – 23 602 tis. Sk (111,24 %). Z toho z nájomného bolo 8 233
tis. Sk (235,22 %), z predaja nehnuteľného majetku 15 244 tis. Sk (75,34 %) a z predaja
hnuteľného majetku 125 tis. Sk (100 %);
3. výnosy z pokút boli 633 tis. Sk (211 %). Boli to pokuty za priestupky udelené mestskou
políciou, okresným úradom a mestským úradom.
K bodu B: Podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR boli:
1. daň z príjmov FO – čiastka 38 836 tis. Sk;
2. daň z výnosom PO – čiastka 10 165 tis. Sk;
3. cestná daň – čiastka 5 851 tis. Sk.
K bodu C: Dotácie zo ŠR pozostávali z príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR (15 530 tis. Sk) a z príspevkov Krajského úradu Trnava na krytie prevádzkových
nákladov na sociálne zariadenia Domum a Lumen (573 tis. Sk + 355 tis. Sk).
K bodu D: Bol to príspevok Štátneho fondu telesnej kultúry SR (10 mil. Sk) a vyúčtovanie
dotácie PHARE (399 tis. Sk).
K bodu E: Boli to dividendy z PKB, SLK a podiel zo zisku BPP, s.r.o.
K bodu F: Boli to finančné prostriedky z mestských fondov – z FRB a z rezerv. fondu.
K bodu L: Boli to prevod finanč. prostriedkov z výsledku hospodárenia 2000 – 16 405 tis.
Sk, prevod DZPN (BILLA+VOS) – 4 372 tis. Sk, ostatné príjmy – 3 290 tis. Sk, príjmy
za stravné lístky – 2 750 tis. Sk (vývarovňa Staničná ul., vývarovňa Vila Julianna, MsÚ,
Lumen), bankové úroky – 1 627 tis. Sk, príjem z trhovísk – 1 096 tis. Sk, atď.
Skutočnosť
Plnenie
b) Výdavky rozpočtu mesta
(tis. Sk)
( %)
A. Výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na
činnosť RO a PO
83 293
91,76
B. Výdavky na kapitálové potreby
6 569
159,20
C. Výdavky na rozvoj územia
56 806
103,37
D. Splátky úverov a úroky
11 108
92,15
E. Výdavky na pomoc v núdzi občanom
670
103,07
F. Regiofondy
116
126,08
G. Výdavky na emisiu cenných papierov
0
0
H. Iné výdavky
35 313
107,59
Spolu: 193 876 tis.Sk 99,18 %
Komentár:
K bodu B: Výdavky na kapitálové potreby sa týkali zabezpečenia chodu MsÚ, MsP a výkonu

verejnoprospešných prác.
K bodu D: Boli to členské príspevky mesta Piešťany do regiofondov: ZMOS Jaslovské
Bohunice, Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia
prednostov, Klub primátorov, Únia miest Slovenska, Slovenské združenie Svetovej federácie
miest a obcí, Medzinárodný klub.
K bodu H: Boli to výdavky na vývoz komunálneho odpadu, na verejnoprospešné práce (ich
činnosť v 1. polroku 2001 zabezpečovalo mesto, od 1.7.2001 boli tieto činnosti v plnom
rozsahu prevedené na novovzniknutú príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany),
príspevky pre FO a PO a pod.
c) Výsledok hospodárenia mesta
Príjmy
Výdavky
Prebytok

Rozpočet
(tis. Sk)
195 537
195 460
+77 tis.Sk

Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(%)
212 045
108,44
193 875
99,18
+18 169 tis.Sk

d) Investičné akcie mesta Piešťany v roku 2001
1. Projektová dokumentácia ... 2 500 tis. Sk
Prípravná a projektová dokumentácia sa realizovala v odbore živ. prostredia, v odbore
architektúry a územného plánovania ako napr. mestské kino – projektová dokumentácia pre
územné konanie (zadanie stavby), nová organizácia dopravy v CMZ, atď. a v odbore správy
majetku ako napr. projektová dokumentácia pre Mojmírovu ul. (vodovod, kanalizácia,
elektrorozvody), atď.
2. Realizácia investičných akcií ... 54 306 tis. Sk
Použitie finančných prostriedkov: zimný štadión (10 048 tis. Sk), sídlisko Heinola (9 972 tis.
Sk), sídlisko Bodona – asanácia + inžinierske siete
(5 233 tis. Sk), zriadenie dočasného
trhoviska – pôžička z FRB (4 374 tis. Sk), rekonštrukcia objektu bývalého fotoateliéru (3 578
tis. Sk), rekonštrukcia hudobného pavilónu – mušle (2 919 tis. Sk), parkovisko na Vážskej
ul. (2 638 tis. Sk), rekonštrukcia plynovej kotolne – záhrada „Kanada“ (2 555 tis. Sk),
rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa + verejné osvetlenie parku – bývalý Teplický
cintorín (2 086 tis. Sk), realizácia nových detských ihrísk, inžinierske siete v Orviskom kúte
(1 561 tis. Sk), chodník + retardér v m.č. Kocurice (1 498 tis. Sk), rekonštrukcia parku
(888 tis. Sk), dobudovanie športových plôch (885 tis. Sk), vodovod + osvetlenie na cintoríne
) Žilinská ul. (746 tis. Sk), odvetrávanie a klimatizácia v MsKS (568 tis. Sk), fontána pri
Kruhovke
(552 tis. Sk), parkovisko na Ul. A. Hlinku oproti OD Prior (500 tis. Sk),
rekonštrukcia fontány pri Balneologickom múzeu (439 tis. Sk), cyklistické trasy 2. etapa
(385 tis. Sk), úprava povrchu na Agátovej ul. (291 tis. Sk), kanalizačná prípojka na Teplickej
a Hodžovej ul. (266 tis. Sk), bezbariérové úpravy chodníkov (218 tis. Sk), parkovisko na
sídl. Adama Trajana (197 tis. Sk), parkovisko na Ružovej ul. (154 tis. Sk) a prístrešok nad
kontajnery v zbernom stredisku (34 tis. Sk).
e) Parkovacia služba mesta Piešťany
Rozpočet
Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(tis. Sk)
(%)
Náklady
4 035
1 444
35,04
Tržby
4 035
1 594
39,50

Komentár: Výkon činnosti Parkovacej služby MP bol ukončený ku dňu 30.6.2001 a preto
bolo nízke plnenie plánu. Od 1.7.2001 táto činnosť bola v plnom rozsahu delimitovaná pod
novozriadenú organizáciu Služby mesta Piešťany.
4. Mestský úrad v Piešťanoch v roku 2001
a) Organizačná štruktúra a vedúci pracovníci MsÚ v roku 2001
Primátor mesta Piešťany: Ing. Juraj Csontos;
Zástupca primátora mesta (viceprimátor): Ing. Ladislav Mihalčík;
Prednostka MsÚ: Mgr. Ivana Drlíková;
Odbory MsÚ:
1. odbor životného prostredia – vedúci Ing. Ján Baranovič
2. odbor správy majetku mesta – vedúci Ing. Igor Kováč
3. odbor architektúry a územného plánovania – poverená vedúca
Ing. arch. Jana Vitková
4. právny odbor – vedúca Mgr. Gabriela Stanková
5. odbor sociálnych vecí – vedúca PhDr. Ema Žáčková
6. finančný odbor – poverený vedúci Ing. Peter Sklenár.
Samostatné referáty MsÚ:
1. samost. referát školstva, kultúry a športu – vedúca Ing. Marta Mráziková
2. samost. referát prevádzky MsÚ – vedúci Oto Šiška
3. samost. referát automatizácie informačného systému – ved. Ing. Darina Vlhová.
Od 1.1.2001 bol na MsÚ zriadený referát BOZP, PO, CO a útvaru obrany mesta – referent
Peter Stillhammer.
Tlačový tajomník mesta Piešťany: od apríla sa ním stal Jiří Rais, ktorý nahradil Evu Kelleovú.
Pozn. V roku 2001 vychádzal informačný mesačník mesta Piešťany Radnica informuje –
2. ročník. Predseda redakčnej rady – Ing. J. Csontos, členovia – Mgr. Ivana Drlíková, Ing.
Marta Mráziková, Ing. Ladislav Mihalčík, zodpovedný redaktor – J. Rais.
b) Aktivity MsÚ v roku 2001 – ekonomické
Sociálna oblasť – mesto otvorilo ďalšie zariadenie sociálnej starostlivosti Domum v lokalite
Bodona. Je určené na ubytovanie mladých rodín nachádzajúcich sa v zlej ekonomickej
situácii, osamelým a týraným rodičom (ženám) s deťmi a ľuďom bez prístrešku. Mestské
zariadenia sociálnej starostlivosti Lumen, Vila Julianna a Jedáleň pre dôchodcov na Staničnej
ul. boli vyhodnotené ako najkvalitnejšie v Trnavskom kraji.
Mesto účinnejšie rozbehlo spoluprácu s OZ Pomoc ohrozeným deťom a tiež aj protidrogové
aktivity. Podieľalo sa na organizácii protidrogových fór, súťaže IN LINE, Dňa zdravia a
pod. Mesto Piešťany v sociálno-charitatívnej oblasti podporilo finančnými prostriedkami
viaceré subjekty.
V oblasti rozvoja bývania – mesto sa zameralo na dobudovanie technickej infraštruktúry
v lokalite Bodona pre postupnú výstavbu 45 rodinných domov a 159 bytov formou hromadnej
výstavby veľkých obytných budov. V roku 2001 mesto pripravilo a finančne zabezpečilo zo
ŠFRB výstavbu 1. etapy bytových jednotiek v hromadnej výstavbe v počte 41.
Mesto Piešťany tiež prostredníctvom ŠFRB (Štátneho fondu rozvoja bývania) prispelo na
výstavbu technickej infraštruktúry v lokalite Heinola a v lokalite Orviský kút.
V oblasti kultúry – mesto Piešťany zabezpečilo projektovú dokumentáciu na
1. etapu

rekonštrukcie bývalého mestského kina. Tiež bol zrekonštruovaný mestský Hudobný
pavilón. V divadelnej sále, resp. kinosále MsKS bola vybudovaná klimatizácia. Finančne
mesto podporilo viacero kultúrnych subjektov.
V oblasti športu – mesto Piešťany pripravilo a finančne zabezpečilo z fondu ŠFTK SR
(Štátneho fondu telesnej kultúry SR) rekonštrukciu šatní zimného štadióna. Tiež sa
dobudovali verejne prístupné športové plochy na sídliskách. Finančne mesto podporilo
viacero športových subjektov. Mesto odkúpilo od Tenisového klubu Kúpele Piešťany krytú
tenisovú halu v tenisovom areáli (za 4 mil. Sk).
V oblasti údržby mesta – mesto Piešťany po ukončení zmluvného vzťahu s firmou Profstav
si zriadilo vlastnú príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany na zabezpečenie
verejnoprospešných prác a údržby mesta. Obnovila sa väčšina detských ihrísk (napr.
„Inčučuna“ pri potoku Dubová), realizoval sa nový spôsob výstavby v centre mesta,
záhradníctvo „Kanada“ dostalo novú kotolňu, pokračovala údržba zelene (obnovovala sa
zeleň v parku), komunikácií a verejného osvetlenia. V areáli cintorína na Žilinskej ceste bol
vybudovaný vodovod a osvetlenie.
K otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny mesto vykonalo rozsiahlejšiu údržbu Kolonádového
mosta. Mesto Piešťany v roku 2001 vybudovalo aj nové detské ihriská, nové parkovacie
miesta na sídl. A. Trajan, na Vážskej ul., na Ul. A. Hlinku a na Ružovej ul., v miestnej časti
Kocurice bol vybudovaný chodník.
Boli rekonštruované a uvedené do prevádzky fontány pri Balneologickom múzeu a pri
„Kruhovke“, uskutočnila sa rekonštrukcia verejného osvetlenia na ploche bývalého
Teplického cintorína a na Štefánikovej ul. a pod.
Realizovali sa tiež bezbariérové úpravy chodníkov, cyklistické trasy – 2. etapa, kanalizačné
prípojky na Teplickej ul. a pod. Vybudovalo sa nové náhradné centrálne mestské trhovisko.
V oblasti školstva – táto oblasť patrila štátnej správe, mesto Piešťany však finančne podporilo
mimoškolské aktivity detí viacerých subjektov.
V oblasti odpadového hospodárstva – mesto finančne zabezpečovalo uloženie TKO. Tiež
zabezpečovalo činnosť Zberného strediska mesta Piešťany.
5. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2001
Výkon strážnej služby vykonávali mestskí policajti celodenne (4 pracovné smeny po 7-ich
zamestnancoch), priestupkové oddelenie pozostávalo z 3-och členov a od 1.5.2001 bolo
zriadené oddelenie prevencie a bezpečnostných programov so samostatným pracovníkom.
Novým náčelníkom MsP v Piešťanoch sa dňom 1.4.2001 stal Marcel Mihálik.
Pri výkone služby v centre mestská polícia na základe dohody spolupracovala s Obvodným
oddelením Policajného zboru v Piešťanoch s cieľom zvýšiť poriadok a bezpečnosť občanov
v meste. MsP vykonávala pravidelné pondelkové vyhodnotenie svojej činnosti spolu s OO
PZ, SBS COOP a za účasti viceprimátora mesta.
Na základe dohody s Dopravným inšpektorátom OR Policajného zboru v Piešťanoch
prebiehala spolupráca medzi priestupkovým oddelením MsP a odborom evidencie
motorových vozidiel DI OR PZ. MsP tiež spolupracovala s OKP OR PZ pri zabezpečovaní
miesta trestnej činnosti.
Hliadky MsP venovali veľkú pozornosť dopravnej situácii, kde sa vyskytlo veľa priestupkov
(napr. nesprávne parkovanie vozidiel). Vykonalo sa viacero kontrol v reštauráciách a baroch
na podávanie alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov

a na záškoláctvo.
V roku 2000 začala MsP pracovať s deťmi a mládežou na školách v oblasti prevencie
proti kriminalite. V roku 2001 boli prednášky zamerané na dopravu, význam a zloženie
samosprávy, dejiny a činnosť mestských polícií, nebezpečenstvo alkoholizmu a toxikománie
na zdravie a život i na ďalšie závažné témy.
Od júla 2001 mesto Piešťany prikročilo k výkonu odťahovej služby (nesprávne zaparkovaných
áut), ktorú vykonáva firma ASTER, s.r.o. za asistencie mestských policajtov.
6. Mládežnícky parlament v Piešťanoch – založenie
Na zasadnutí MsZ v septembri 2001 bolo schválené založenie Mládežníckeho parlamentu
mesta Piešťany. Vznikol ako poradný a iniciatívny orgán MsZ, s podobným postavením
ako komisie MsZ. MP zastupuje tunajšiu mládež, pripomienkuje materiály prerokovávané
v MsZ a v MsR, ktoré sa týkajú mládeže v meste Piešťany, podáva návrhy alebo pripomienky
ku kultúrnym, spoločenským a športovým podujatiam organizovaným v meste. Podieľa sa
na aktívnom zapojení detí a mládeže do života mesta, spolupracuje so školami, športovými
a kultúrnymi subjektami a pod.
Predsedom MP v Piešťanoch sa stal Lukáš Uváčik.
7. Okresný úrad práce v Piešťanoch v roku 2001
Nezamestnanosť v okrese Piešťany bola v porovnaní s nezamestnanosťou v SR relatívne
nízka (zhruba polovičná).
V letnom období nezamestnanosť zvyčajne klesá, avšak v roku 2001 došlo v lete
k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov v niektorých organizáciách.
Už v júni tradične rozšírili rady nezamestnaných absolventi stredných a vysokých škôl, v
okrese Piešťany ich bolo 180 a v júli ich pribudlo ďalších 120. K 30.6.2001 bolo v okrese
Piešťany evidovaných 3 208 nezamestnaných, čo predstavovalo 9,39 % ekonomicky
aktívneho obyvateľstva. Počet voľných miest k tomuto termínu bol nízky – v ponuke bolo
iba 50 voľných pracovných miest.
V júli okolo 120 ľudí, ktorých pracovné zaradenie bolo spojené s dislokovaním vojenskej
32. leteckej základne z Piešťan do Kuchyne pri Malackách, dostalo oznámenie o ukončení
pracovného pomeru z organizačných dôvodov.
V auguste Hydrostav, a.s., odštepný závod Piešťany, oznámil prepustenie 200 zamestnancov.
Firma Semikron poslala do evidencie OÚP vyše 30 ľudí. Čiastočne znížil počet evidovaných
nezamestnaných iba prechodný proces verejnoprospešných prác (na dobu 5 mesiacov), keď
vznikli pracovné príležitosti pre cca 45 dlhodobo evidovaných nezamestnaných.
Ku 31.12.2001 bolo na OÚP evidovaných 3 723 nezamestnaných, čo predstavovalo 11 %-nú
nezamestnanosť. Voľných pracovných miest na konci roka bolo iba 105. Neumiestnených
absolventov stredných a vysokých škôl bolo 310.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 2001
Január – bol opäť ďalší po seba nasledujúci nadnormálne teplý mesiac (už šiesty v sérii od
augusta 2000). Bol nedostatok snehu. Niekoľko dní vydržal iba sneh z minulého roku a potom
trochu snehu napadlo iba 23. januára a aj ten sa čochvíľa roztopil. Tiež boli podnormálne
zrážky, za mesiac ich napadlo iba 15 mm. Chladnejšie bolo iba 1. januára, keď v noci bol

mráz -12,8°C. Najteplejšie bolo 6. januára, keď bolo 8,7°C. Slnečného svetla bolo pomerne
dosť, najmä v druhej polovici mesiaca. Na rozdiel od minulého roku nebola na cestách
trvalá námraza (poľadovica).
Február – prvá polovica mesiaca bola ešte stále pomerne teplá. Teploty boli cez deň často
vyššie než 10°C, 8. februára bolo dokonca až 17°C. Zrážky boli opäť pomerne nízke,
za mesiac len 25 mm, slnečného svitu bolo nadpriemer. Zaujímavý bol 22. február. Od
severozápadu prechádzala rýchla oblačnosť, fúkal silný nárazový vietor, ktorý lámal haluze.
Poobede sa zrazu prihnala fujavica, prudko poletoval sneh. Trvalo to vyše hodiny a čo bolo
zaujímavé, počas tej chumelice sa niekoľkokrát zablysklo a zahrmelo (búrka).
Až koncom februára zavládlo typické zimné počasie a napadlo trochu snehu.
Marec – počasie bolo premenlivé, pripomínalo skôr apríl. Prvé dve tretiny mesiaca boli
teplejšie, tretia dekáda bola chladnejšia. Začiatkom marca občas padal sneh, avšak vždy
sa roztopil. Od 9. marca fúkal južný až juhovýchodný vietor, ktorý priniesol oblačnosť
a občasný dážď. Bolo už akoby jarné počasie, 12. marca bola maximálna denná teplota
vzduchu až 17,6°C, podobne teplo bolo aj v dňoch 17. a 18.marca. Od 20. marca nastalo
ochladenie, príliv chladnejšieho vzduchu od severozápadu, padal dážď so snehom. Dňoch
23. až 25. marca sa síce čiastočne oteplilo a bol občasný dážď, avšak od 26. marca začal
prúdiť chladnejší vzduch od severu.
Apríl – počas mesiaca sa vystriedali všetky druhy počasia a boli veľké výkyvy teplôt. Prvé
aprílové dni bolo už pekné jarné počasie, max. 19°C i keď noci boli ešte chladné. 5. apríla
sa síce ochladilo, ale potom sa opäť oteplilo.
Od 10. apríla začal prúdiť studený vzduch od severozápadu. Chladno bolo aj cez Veľkonočné
sviatky, najchladnejším aprílovým dňom bola Biela sobota
14. apríla, keď v noci
zo soboty na nedeľu klesla teplota na -5,2°C. Chladné počasie s nepríjemným vetrom
pokračovalo aj v ďalších dňoch.
Koncom apríla sa zas rýchlo veľmi oteplilo, bolo teplé a suché počasie s teplotou 30. apríla
25,3°C.
Máj – bol slnečný a suchý, výdatnejšie pršalo až koncom mesiaca.
Začiatkom mája bolo pekne, slnečno, až 28°C. 4. mája bola v noci búrka a lejak, pršalo aj
na druhý deň ráno. Od 10. mája bolo chladnejšie, max. teploty 19° – 20°C, fúkal chladný
severný vietor, bolo polooblačno.
V dňoch 14. – 17. mája sa oteplilo na 23° až 24°C. 18. a 19. mája prechádzala oblačnosť
(studený front) od severozápadu, pršalo, cez deň max. 19° – 20°C.
Od 20.mája sa opäť otepľovalo, cez deň bolo 22° až 24°C, avšak v noci chladno, iba 2° až
3°C. Koncom mesiaca od 27. mája pršalo. 29. mája bolo cez deň až vyše 27°C, bola búrka
a dážď s krúpami.
Jún – mesiac nebol obzvlášť teplý, často fúkal silný vietor, ani zrážok nebol dostatok. Na
otvorení LKS 2. júna bolo ešte pomerne dobré počasie, poobede však začala pribúdať
oblačnosť od severozápadu. V nasledujúcich dňoch sa výrazne ochladilo, bol občasný dážď,
max. 15°–16°C. 7. a 8.júna sa síce počasie čiastočne zlepšilo, ale potom opäť prišla od
severozápadu oblačnosť s dažďom, bolo chladnejšie, max. 19° – 20°C.
Od 15. júna sa začalo otepľovať, fúkal juhovýchodný vietor, ktorý priniesol oblačnosť.
V noci 16. júna bola silná búrka. Potom bolo opäť chladnejšie, občasný dážď, teploty max.
20° – 22°C. Až koncom júna sa riadne oteplilo, teploty dosiahli vyše 30°C.
Júl – bol vcelku teplý a daždivý. Mesačný úhrn zrážok bol až 131 mm. Najviac pršalo 17.

júla, keď spadlo 41 mm zrážok. V strede mesiaca bolo niekoľko tropických dní, najteplejšie
bolo 15. júla, keď teplota vzduchu dosiahla 35,4°C. 16.,19. a 20.júla boli búrky, teploty 26°
až 27°C, tiež dlhotrvajúci občasný dážď. Za týždeň od 17. do 23. júla napadlo až 118 mm
zrážok. Veľa pršalo najmä na severnom a východnom Slovensku, kde boli záplavy, pretože
ani priehrady nestačili zadržiavať vodu v potrebne miere. Vo Váhu bol tiež zvýšený prietok,
kalná a búrlivá voda. 26. a 27. júla sa valil silný prúd vody, zalievalo sa Lido, hrozilo
nebezpečenstvo záplav aj v Piešťanoch, hrádze však vydržali.
August – bol najteplejším mesiacom v roku, ale zároveň i veľmi suchým (padlo iba 16 mm
zrážok). Tropických dní (max. denná teplota vzduchu dosiahla 30° a viac) bolo v auguste
až 13 (v priebehu roka celkove 20). Najteplejšie bolo 20. augusta, keď teplota dosiahla
33,6°C. Aj noci bývali teplé, chladnejšie boli až v poslednom týždni mesiaca. V priebehu
mesiaca málo pršalo, dážď bol iba 8. a 10. augusta (bola aj búrka), trochu pršalo aj začiatkom
3. dekády a
31. augusta v noci.
September – bol to vlhký, daždivý mesiac, väčšinou bolo zamračené, málo slnka a pomerne
chladno. Vôbec sa už nevyskytol letný deň. Po suchom a teplom auguste, akoby leto skončilo.
Mesačný úhrn zrážok bol 99 mm. Málo bolo i slnečného svitu, iba jedna štvrtina oproti jeho
augustovému trvaniu.
Od 5. septembra začal prúdiť studený vzduch a prichádzala oblačnosť od severozápadu, čo
malo za následok trvalé ochladenie, maximálne denné teploty boli väčšinou 17° – 19°C.
V dňoch 16. až 18. sept. prechádzala oblačnosť od západu, cez deň väčšinou pršalo.
Október – počasie na rozdiel od septembra bolo pokojnejšie, prívetivejšie a vcelku i teplejšie
než bol dlhodobý teplotný normál. Zrážok bolo málo, mesačný úhrn bol iba 17 mm.
Slnečného svitu bolo tiež málo, najmä v druhej polovici mesiaca boli inverzie, sprevádzané
občas hmlami.
V prvej polovici mesiaca však bolo pekné počasie, akoby „babie leto“, čo trvalo až do 16.
októbra, aj keď doobeda občas i s hmlou. Od 21. okt. až do konca mesiaca bolo väčšinou
daždivo, s oblačnosťou od juhovýchodu resp. od západu.
November – mesiac bol síce slnečný, ale pomerne chladný. Aj zrážok bolo pomerne málo,
mesačný úhrn bol iba 36 mm.
Začiatkom mesiaca prúdil studený severozáp. resp. severný vzduch, denné teploty boli
max. 10° – 11°C. Trochu sa oteplilo od 6. nov., keď prechádzala oblačnosť od západu až
juhozápadu, pršalo, cez deň bolo max. 12° až 13°C. V noci z 8. na 9. nov. bola dokonca
búrka, silné nárazy vetra, 2-krát zahrmelo, lejak. Od 9. nov. opäť prúdil chladný vzduch od
severozápadu, cez deň bolo iba 6° až 7°C, v noci bol prvý mráz -3°C. Chladno bolo až do
konca mesiaca. Prvý sneh napadol v noci 24. nov., ale hneď sa aj roztopil, cez deň bolo
max. 3° až 5°C.
December – bol chladný, dni boli väčšinou s celodenným mrazom. Od 6. dec. bola stabilná
snehová vrstva, ktorá nepretržite trvala až do konca roka. 5. dec. primrzli cesty a poľadovica
ostala v priebehu celého decembra, ba vydržala určitú dobu aj v budúcom roku. V noci z 9.
na 10. dec. bolo až -16,9°C.
Na Štedrý deň ráno namerali -22,7°C, bolo veľmi chladno.
Po kalamitnom snežení medzi Vianocami a Silvestrom výška snehovej pokrývky dosiahla
29. dec. rekordných 34 cm.

3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 2001
1. Mesto Piešťany na veľtrhu GO 2001 a Regiontour 2001 v Brne
V januári 2001 sa v Brne uskutočnil tradičný medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
a kúpeľníctva Regiontour Brno 2001. Medzi účastníkmi výstavy bolo už tradične mesto
Piešťany a SLK Piešťany, a.s., ktorí sa prezentovali spoločným stánkom.
Mesto propagovalo piešťanské hotelové zariadenia a rekreačné možnosti v regióne, kúpele
zas svoje liečebné a ubytovacie zariadenia a možnosti liečby, regenerácie a relaxácie v týchto
zariadeniach. Pre návštevníkov výstavy bolo pripravené aj provizórium časti piešťanskej
pešej zóny, kde sa dalo posedieť a pohovoriť si s informátormi výstavy. Primátor Piešťan
Ing. J. Csontos sa pri tejto príležitosti stretol s primátormi kúpeľných miest Luhačovice
a Poděbrady.
2. Mesto Piešťany na výstavách v Bratislave
V januári 2001 sa mesto Piešťany po prvýkrát zúčastnilo troch súčasných medzinár. výstav
v Bratislave – Slovakiatour, Poľovnícke a športové zbrane a Danubius Gastro.
3. Prvý primátorský ples v Piešťanoch a ďalšie plesy
V sobotu 20.jan. 2001 sa v priestoroch hotela Sĺňava uskutočnil 1. reprezentačný ples
primátora Piešťan. Zorganizovalo ho Mesto Piešťany v spolupráci s firmou IMP Art, s.r.o.
Zúčastnilo sa ho 250 pozvaných hostí – osobnosti slovenského politického a verejného života,
zástupcovia mestských štátnych a spoločenských organizácií, poslanci MsZ, pracovníci
MsÚ, manažment SLK, podnikatelia a pod. Osobnými hosťami primátora Piešťan boli
viceprezident a predseda Výkonného výboru FNM SR JUDr. Pavol Hulík, vedúci odboru
Ministerstva zahraničných vecí SR JUDr. Igor Liška, prezident nadácie Slovak Gold Jozef
Sitko a tiež hosť z Rakúska a dlhoročný propagátor nášho kúpeľného mesta Gerhard
Rossmanith.
V kultúrnom programe vystúpili slovenské speváčky Marcela Laiferová (má dom
v Piešťanoch na Holubyho ul.), Katarína Hasprová, herec - komik Miroslav Noga a imitátor
Robo Kaizer.
V Piešťanoch sa uskutočnili aj ďalšie plesy, napr. ples Rotary klubu v Hoteli Eden, Ples
zelených v Hoteli Eden, ples Oriflame v Hoteli Eden, Reprezentačný ples Hotela Sĺňava,
ples KDH v Hoteli Eden, ples Lions clubu v Hoteli Eden, ples Fair play Slovakia v Hoteli
Eden, Ples letcov v Hoteli Eden a pod.
4. Návšteva z Iránu v SLK Piešťany
Počas 2-dňovej návštevy Slovenska zavítala delegácia Iránskej islamskej republiky pod
vedením gener. riaditeľa Ministerstva zahr. vecí M.R. Bagheriho 19. jan. 2001 na krátku
návštevu piešťanských kúpeľov.
5. Prezident SR na výstave v Piešťanoch
8. februára 2001 sa v Galérii MM v priestoroch Caffé Art Gallery uskutočnila vernisáž
výstavy sochára a svetoznámeho medailéra Wiliama Schiffera, ktorý žije striedavo v Paríži
a v Trnave. Deň predtým W. Schiffera prijal na MsÚ primátor mesta Ing. J. Csontos.
Na vernisáž výstavy prišli významné osobnosti politického a spoločenského života na

Slovensku. Zúčastnil sa jej prezident SR Rudolf Schuster s manželkou, ministri E. Kukan
a M. Kňažko, kardinál Ján Chryzostom Korec, biskup Štefan Vrablec a ďalší.
6. Delegácia mesta Piešťany na návšteve v poľskom meste Ustroň
Delegácia na čele s primátorom Piešťan Ing. J. Csontosom navštívila poľské mesto Ustroň
s cieľom nadviazať bližšie kontakty medzi oboma mestami.
7. Prezentácia Piešťan vo Viedni
V dňoch 6. až 8. marca sa v Slovenskom inštitúte vo Viedni uskutočnila prezentácia mesta
a kúpeľov Piešťany (podobné prezentácie už boli v Budapešti a v Berlíne). Zúčastnili sa jej
primátor Piešťan Ing. J. Csontos, gener. riaditeľ SLK Piešťany Ing. I. Drabálek, prednostka
OÚ v Piešťanoch Mgr. M. Gašparíková i ďalší. Súčasťou podujatia bol kultúrny program
(folklórna skupina Povoja) a dokumentárna výstava o meste.
V marci sa v Slovenskom inštitúte vo Viedni prezentovalo aj mesto Prešov.
8. Prezident Malty na návšteve v Piešťanoch
Počas oficiálnej návštevy SR vykonal krátku oficiálnu návštevu nášho mesta a kúpeľov 18.
marca 2001 prezident Malty J.E. Guido de Marco. Sprevádzal ho minister zahraničných
vecí SR E. Kukan. Na pôde MsÚ ho privítal zástupca primátora Ing. L. Mihalčík. Potom
sa sprievod presunul na Kúpeľný ostrov, kde hostí v LD Balnea Esplanade privítal gen.
riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek. Prezreli si kúpeľné zariadenia a zúčastnili sa pracovného
obeda usporiadaného ministr. zahr. vecí SR E. Kukanom v Thermii Palace.
9. Oslavy 56. výročia oslobodenia mesta Piešťany
4. apríla 2001 sa pri Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP konal pietny akt spojený so
slávnostným kladením vencov pri príležitosti 56. výročia oslobodenia mesta Piešťany v 2.
svet. vojne sovietskou a rumunskou armádou. Osláv sa zúčastnil primátor mesta a zástupcovia
spoločenských organizácií v meste.
10. Delegácia mesta Ustroň na návšteve v Piešťanoch – partnerské kontakty
V dňoch 20. – 21. apríla 2001 zavítali do Piešťan zástupcovia poľského mesta Ustroň. Na
MsÚ primátori Ustrone a Piešťan – Jan Szwarcz a Ing. Juraj Csontos podpísali dohodu
o priateľstve a spolupráci oboch miest.
11. Oslavy 1. mája v Piešťanoch
30. apríla o 16.30 hod. sa na priestranstve pred tzv. mliečnym barom uskutočnilo „stavanie
mája“. Zároveň vystúpili folklórne skupiny Podhoranka z Lančára, Máj pri Gymnáziu
v Piešťanoch a Májik z Rakovíc.
1. mája dopoludnia sa v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pred Domom
umenia, ktorého sa zúčastnil primátor mesta Ing. J. Csontos a predseda MO SDĽ v Piešťanoch
J. Kapša. Obaja potom pochodili aj medzi hrajúcimi sa deťmi, ktoré sa tam venovali svojim
hrám, napr. kresleniu po asfalte.

12. Oslavy 56. výročia oslobodenia republiky od fašizmu
Mesto Piešťany si 7. mája 2001 pripomenulo 56. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
v Európe a to slávnosťou pietneho aktu kladenia vencov pri Pamätníku osloboditeľov
na Nám. SNP, tiež pri Pamätníku padlých rumunských vojakov na Žilinskej ceste a pri
Pamätníku piešťanských letcov v mestskom parku.
Zástupca primátora Ing. L. Mihalčík pri tejto príležitosti prijal na MsÚ zástupcov rumunskej
armády.
13. Podujatia pri príležitosti Dňa Zeme v Piešťanoch
22. apríl je vo svete známy ako Deň Zeme. V tomto období sa preto konajú rôzne zveľaďovacie
akcie na ochranu a čistotu životného prostredia, kultúrne podujatia a pod.
V Piešťanoch sa tiež uskutočnilo niekoľko akcií – pracovných i kultúrnych. Boli pôvodne
plánované na sobotu 5. mája, ale pre nepriazeň počasia boli preložené na 12. mája. Na
verejnoprospešných prácach zameraných na upratovanie priestranstiev v okolí svojich
domov sa však zúčastnilo pomerne málo obyvateľov mesta. Aktívnejší boli iba občania
Valovej ul. a sídliska A. Trajan. Pri tejto príležitosti sa začalo s výsadbou aleje na voľnom
priestranstve na Školskej ulici vedľa budovy mestskej knižnice.
Organizátorom podujatí pri príležitosti Dňa Zeme v Piešťanoch bol MsÚ v Piešťanoch
a najmä poslanci MsZ Igor Vrábel a Eliška Gocká.
14. Oslavy Dňa matiek v Piešťanoch v roku 2001
Oficiálne mestské oslavy Dňa matiek sa v Piešťanoch uskutočnili 13. mája 2001 v Hudobnom
pavilóne. Príhovor k ženám – matkám mal primátor mesta Ing. J. Csontos. Kultúrny program
sa uskutočnil pod názvom „Zo všetkého, čo je večné, je najkrajšia láska“. Oslavy a kultúrne
podujatia pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočnili aj v rôznych organizáciách, napr.
v materskej škole na Považskej ul., v piešťanskej pobočke Ligy proti rakovine, v reštaurácii
Semafor sa stretli matky – dôchodkyne a pod.
15. Návšteva podpredsedu vlády SR v Piešťanoch
Krátku neoficiálnu návštevu Piešťan vykonal 17. mája 2001 podpredseda vlády SR pre
ekonomiku Ivan Mikloš. Stretol sa s primátorom mesta Ing. J. Csontosom, s ktorým rokoval
o aktuálnych záležitostiach v živote mesta (privatizácia SLK, dislokácia piešťanskej vojenskej
posádky, reforma verejnej správy a pod.). Potom I. Mikloš zavítal na SPŠE v Piešťanoch,
kde besedoval so študentmi školy.
16. Challenge day (Deň pohybu) v Piešťanoch v roku 2001
Deň pohybu sa uskutočnil 3 dni pred Otvorením letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 30.
mája 2001. Súpermi nášho mesta boli Rimavská Sobota a Topoľčany. Pre účastníkov boli
pripravené rôzne pohybové aktivity (chôdza, beh, jazda na bicykli, atď.), z ktorých niektorú
bolo treba absolvovať nepretržite po dobu aspoň 15 min. Podujatie trvalo celý deň (od 8.00
do 20.00 hod.). Centrum bolo pred Domom umenia, kde zároveň prebiehal pestrý kultúrny
program. Ďalšie miesta na realizáciu pohybových aktivít boli v areáli 7. ZŠ (sídlisko Juh),
v areáli 9. ZŠ (sídlisko A. Trajan), v CVČ Ahoj, v areáli 5. ZŠ a na kúpalisku Eva.
Podujatia sa zúčastnilo 12 700 občanov Piešťan. Víťazom sa stali Topoľčany (51,09 %
zaregistrovaných obyvateľov), nasledovali Piešťany (40,51 %) a Rimavská Sobota (33,36 %).

17. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 2001
Otvorenie LKS sa uskutočnilo v sobotu 2. júna. Slávnostný sprievod sa od východzieho
miesta pri Spoločenskom centre SLK presunul k Thermii Palace.
O 10.30 hod. sa pre Thermiou Palace stretli predstavitelia mesta, vedenie SLK a pozvaní
hostia a potom sprievod na čele s nimi pokračoval smerom cez Kolonádový most okolo
Edenu po Winterovej ul. a pred budovou riaditeľstva SLK odbočil k Hudobnému pavilónu.
Slávnostné otvorenie LKS sa uskutočnilo na provizórnej tribúne na priestranstve pred
„mliečnym barom“. Medzi hosťami boli ministerka financií SR Brigita Schmögnerová,
minister zdravotníctva SR Roman Kováč, poslanci NR SR Peter Weiss, Melánia Kolláriková,
Peter Bohunický, Anton Juriš a Peter Ošváth i ďalší hostia. Otvorenia LKS sa zúčastnil aj
starosta Luhačovíc Bohuslav Marhoul a viceprezident FNM SR Pavol Hulík. LKS otvoril
primátor Piešťan Ing. J. Csontos.
V rámci OLKS sa uskutočnilo množstvo kultúrnych a zábavných podujatí.
Počasie bolo v sobotu ešte priaznivé, nasledujúci deň sa už zhoršilo.
18. Primátor Piešťan na seminári v Regensburgu
Primátor mesta Ing. J. Csontos sa v júni zúčastnil medzinárodného seminára usporiadaného
pre 25 vybraných starostov, primátorov a prednostov krajských a okresných úradov. Prvá
časť seminára sa uskutočnila v Levoči 11. – 13. júna a druhá časť následne v dňoch 18.
až 21. júna v nemeckom Regensburgu na tému „Organizácia a výstavba verejnej správy
v Bavorsku“.
19. Stretnutie primátora mesta s občanmi Piešťan
Približne rok po vzniku svojich zdravotných problémov obnovil primátor mesta Ing.
J. Csontos stretnutia s občanmi Piešťan. Na besede 26. júna sa hovorilo o aktuálnych
problémoch mesta. Prítomní boli aj viceprimátor Ing. L. Mihalčík a vedúci odborov MsÚ
v Piešťanoch (chýbali však poslanci MsZ).
20. Návšteva predsedu vlády SR v Piešťanoch
30. júna 2001 zavítal do Piešťan na pracovnú návštevu predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda
(do nášho mesta prišiel po 3-tí raz od nástupu do funkcie premiéra SR – zúčastnil sa na
otvorení prevádzky ON Semiconductor v areáli bývalej Tesly a druhý raz tu absolvoval
pracovné stretnutie so skupinou primátorov slovenských miest). Prijal ho primátor Piešťan,
ktorý ho oboznámil s problémami mesta (privatizácia kúpeľov; odbytové problémy firmy
ON Semiconductor, ktorá zatiaľ nenapĺňa program zvyšovania výroby a znižovania
nezamestnanosti; osud letiska, aby sa zachovala civilná prevádzka; perspektíva výstavby
nového mosta cez Váh; otázka renovácie železničnej stanice a pod.). Premiér potom
besedoval so zástupcami mesta v zasadacej sieni MsÚ. Potom sa prešiel po pešej zóne na
Winterovej ul., porozprával sa s náhodnými chodcami a posedel si na terase pred Art Jazz
Gallery.
21. Brazílsky futbalista Edú v Piešťanoch
Koncom júna 2001 zavítal na súkromnú návštevu do Piešťan bývalý brazílsky futbalový
reprezentant Jonas Eduardo Américo (spoluhráč najlepšieho futbalistu sveta Pelého a známy
vo svete pod menom Edú). V hoteli Eden sa stretol so svojimi priaznivcami, medzi nimi

i s bývalým populárnym čsl. futbalovým reprezentantom Jozefom Adamcom z Trnavy.
Edú sa stretol aj so slovenským premiérom, M. Dzurindom, ktorý bol práve na pracovnej
návšteve v Piešťanoch.
Návštevu Edúho v Piešťanoch zorganizoval František Nemec.
Edú pobudol na Slovensku 4 dni. Po Piešťanoch zavítal 1. júla na Oravu, kde sa v Podbieli
zúčastnil exhibičného futbalového zápasu politikov s osobnosťami.
Ako zaujímavosť možno uviesť, že Edú sa 30. júna v Piešťanoch zúčastnil tréningu žiakov
PFK Piešťany. Zároveň si vybral 13-ročného mladého piešťanského brankára Michala
Ošvátha (jeho otec Peter Ošváth je poslancom NR SR) na pobyt vo svojej futbalovej škole
v Brazílii.
22. Národná púť na Kostolci pri Ducovom
Uskutočnila sa 5. júla. Svätú omšu celebroval moraviansky farár Ján Bederka. V kultúrnom
programe vystúpil ochotnícky divadelný súbor z Nitrianskej Blatnice (s dramatickým
pásmom o veľmožovi Trojslavovi z čias Veľkej Moravy), študentka predniesla Proglas,
spevokol z Moravian n/V. zaspieval nábožné i svetské piesne. K prítomným sa prihovoril
riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Prof. A. Ruttkay. Počas podujatia bolo možné si
zakúpiť pohľadnicu Kostolca - Ducového, ktorú vytvoril Alexander Urminský z Piešťan.
23. Najstarší občania Piešťan
22. júla 2001 Anna Čimborová a 7. augusta 2001 Mária Lapárová, obe z Piešťan, sa dožili
veku 103 rokov. Jolana Kassayová z Piešťan sa 13.júna 2001 dožila veku 100 rokov (viď.
kapit. 9. „Obyvateľstvo, živ. úroveň“).
24. Automobilový pretekár David Coulthard na návšteve v Piešťanoch
2. augusta priletel na svojom súkromnom lietadle do Piešťan popredný automobilový pretekár
majstrovstiev sveta Formuly 1 Škót David Coulthard. Objavil sa na letisku nenápadne aj so
svojím priateľom o deň skôr, než bol ohlásený jeho príchod. Zavítal do SLK, kde okúsil
účinky liečivých prameňov. Potom sa presunul na Duchonku, kde sa zúčastnil zábavných
športových súťaží. Po návrate do Piešťan odletel do Monte Carla.
25. II. slávnosť partnerských miest v poľskom meste Ustroň
Konala sa v dňoch 4. a 5. augusta 2001. Zúčastnila sa jej delegácia mesta Piešťany (viď.
kapit. 12. „Zahraničné styky“).
26. Delegácia mesta Piešťany vo fínskej Heinole
V dňoch 8. – 12. augusta 2001 navštívila delegácia nášho mesta Heinolu (viď. kapit. 12.
„Zahraničné styky“).
27. Oslavy 57. výročia SNP
Krajské oslavy 57. výr. SNP sa tradične uskutočnili koncom augusta v Prašníku - Pustej Vsi.
Pripravili ich SDĽ, OV SZPB Trnava, obec Prašník, mesto Vrbové a Okresný úrad Piešťany.
Slávnostný prejav predniesla ministerka financií a členka SDĽ Brigita Schmögnerová.
V Piešťanoch sa pietna slávnosť kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na
Nám. SNP uskutočnila 28. augusta 2001.

28. Konferencia NATO a Partnerstva za mier v Piešťanoch
Začiatkom septembra 2001 sa v Spoločenskom centre SLK konala konferencia zástupcov
37-ich krajín NATO a Partnerstva za mier. Jej cieľom bolo vyhodnotenie medzinárodného
vojenského cvičenia, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roku a zároveň príprava vojenského
cvičenia v budúcom roku v Nemecku.
29. Zrušenie 32. vojenskej leteckej základne v Piešťanoch
V roku 2001 prebiehala reorganizácia vzdušných síl Armády SR. Rozhodnutím Ministerstva
obrany SR bola v auguste 2001 zrušená vojenská základňa v Piešťanoch. Príslušníci 32.
leteckej základne v Piešťanoch boli v priebehu septembra presunutí na leteckú základňu do
Kuchyne pri Malackách. Piešťanské letisko potom prešlo do civilnej správy. V budúcom
období bude slúžiť predovšetkým pre medzinárodnú leteckú dopravu, najmä pre návštevníkov
kúpeľov, rekreantov, podnikateľov a pod.
Letisko sa bude používať aj ako náhradná pristávacia plocha v prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok na letisku v Bratislave.
30. 8. ročník súťaže Victoria Regia 2001 v Piešťanoch
Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov Victoria Regia 2001 sa uskutočnila v dňoch
20. – 21. septembra 2001. Vyhlasovateľmi súťaže boli Stredná záhradnícka škola Piešťany,
Slovenské liečebné kúpele, Piešťany, a.s.,
Zväz kvetinárov a floristov Slovenska
a Zväz záhradníkov Slovenska, spoluorganizátormi boli Mesto Piešťany a primátor mesta
a tiež Centrum záhradníckych bakalárskych štúdií pri SZáŠ Piešťany.
Súťaže prebiehali vo viacerých kategóriách – kategória základných škôl mala v tomto
roku tému „Z rozprávky do rozprávky“ (konala sa na SZáŠ), kategória záhradníckych škôl
tému „Ročné obdobia“ (v Spoločenskom centre SLK), náročnejšia kategória profesionálov
A tému „Svadba“ (súťažili skúsení floristi) a kategória profesionálov B tému „Promócie
a výzdoba svadobného auta“ (súťažili predavači kvetín, kvetinári).
V kategórii profesionálov A a celkovým víťazom súťaže Victoria Regia sa stal talentovaný
mladý Ivan Bednárik, ešte študent SZáŠ v Piešťanoch, ktorý od školy dostal povolenie
štartovať v kat. A.
22. sept. 2001 sa konala ďalšia súťaž – kvetinové korzo. Alegorický kvetinový sprievod
prechádzal po trase od lieč. domu Balnea Grand, cez Kolonádový most až po Hudobný
pavilón v mestskom parku. V kategórii alegorické vozy získali 1. miesto študenti SZáŠ
v Piešťanoch – 2.B trieda za aleg. voz „Janko Hraško“ a ako víťazi obdržali od primátora
Piešťan 10 tis. Sk. V kategórii skupinové a individuálne alegórie získali 1. miesto študenti
SZáŠ v Piešťanoch – 4.B trieda za exponát „Zlatá rybka“.
31. Stretnutie jubilantov s primátorom mesta
MsÚ v Piešťanoch pripravil 9. okt. 2001 v Dome umenia už tradičné stretnutie primátora
mesta so 75, 80, 85 a staršími občanmi mesta.
Po príhovore primátora mesta Ing. J. Csontosa nasledoval kultúrny program. Vystúpili
v ňom žiaci ZUŠ v Piešťanoch s pásmom hudby, spevu a tanca, tiež piešťanský chrámový
zbor Coro Laudamus. Po ukončení oficiálneho programu diskutoval primátor mesta voľne
pri malom občerstvení s jednotlivými jubilantmi.

32. Stretnutie mestských pracovníkov miest Piešťany a Ustroň
Uskutočnilo sa v dňoch 19. a 20. okt. 2001 v Ustroni (viď. kapit. 12. „Zahraničné styky“).
33. Deň zdravia v Piešťanoch
V našom meste sa uskutočnil po druhýkrát, v tomto roku 20. okt. 2001. Zorganizoval ho
MsÚ v Piešťanoch. Cieľom Dňa zdravia bolo oboznámiť občanov o tom, čo môžu urobiť
pre svoje zdravie.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v mestskej knižnici, k prítomným sa prihovorili primátor
mesta Ing. J. Csontos, riaditeľ NsP MUDr. P. Ottinger, riaditeľ VÚRCH prof. J. Rovenský,
zástupca SLK MUDr. P. Zatkalík i ďalší.
V mestskej knižnici potom bola ochutnávka jedál zdravej výživy, prezentovali sa Liga proti
rakovine, Liga proti reumatizmu i ďalšie občianske združenia z Piešťan.
NsP predviedla sanitné vozidlo záchrannej zdravotnej služby, praktické ukážky 1. pomoci
a resuscitáciu na modeloch. Bol odštartovaný aj tradičný beh Terryho Foxa. Na pešej zóne
na Winterovej ul. sa robili lekárske vyšetrenia, občania si mohli dať zmerať krvný tlak,
hodnoty glykémie i cholesterolu.
V SLK sa konal „deň otvorených dverí“ spojený s prehliadkou kúpeľov.
V Hudobnom pavilóne sa piešťanská Mestská polícia prezentovala ukážkou sebaobrany
a bojového umenia, stretli sa účastníci medzinárodnej dopravnej súťaže, kynológovia zo
záchrannej služby SR a pod.
V Mestskom klube na Teplickej ul. sa konalo celoslovenské stretnutie rodičov narkomanov
z komunity Cenacolo.
V rámci Dňa zdravia boli povolené vstupy zdarma do fitness a relaxačných centier.
34. Konferencia Rady Európy v Piešťanoch
Koncom októbra 2001 sa v Piešťanoch a v Badene pri Viedni konala medzinárodná konferencia
Rady Európy o slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráci. Záštitu nad konferenciou
prevzali prezidenti oboch krajín, Rudolf Schuster a Thomas Klestil. V Piešťanoch vystúpili
viacerí prednášajúci, tiež aj ministri vnútra oboch krajín k téme spoločného budovania
Európy.
35. Udelenie Ceny mesta Piešťany Imrichovi Stachovi
MsZ mesta Piešťany udelilo Imrichovi Stachovi (známemu na Slovensku pod prezývkou
Capan), občanovi Piešťan, bývalému dlhoročnému futbalovému brankárovi Spartaka Trnava
a reprezentačného mužstva Československa, zaslúžilému majstrovi športu, pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov Cenu mesta Piešťany. Na MsÚ mu ju 5. nov. 2001 slávnostne
odovzdal primátor mesta Ing. J. Csontos.
36. Stretnutie predstaviteľov mesta s vedením kúpeľov
16. nov. 2001 sa stretli delegácia mesta Piešťany na čele s primátorom Ing. J. Csontosom
a delegácia SLK Piešťany, a.s. vedená gener. riaditeľom Ing. I. Drabálkom, aby prerokovali
otázky ďalšej vzájomnej spolupráce. Za mesto sa rokovania ďalej zúčastnili viceprimátor
Ing. L. Mihalčík, prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková a tlač. tajomník J. Rais a za SLK ekon.
riaditeľ Ing. E. Paulech, obchodný riaditeľ Ing. F. Macháč a technický riad. Ing. R. Madlo.
Prerokovali uzn. MsZ č.259/2001 z 26. okt. 2001, ktorým MsZ odporučilo primátorovi mesta

obnoviť rokovania súvisiace s mimosúdnym vysporiadaním pozemkov v okolí LD Slovan.
Zástupcovia SLK vysvetlili, že predstavenstvo SLK má zákaz nakladania s majetkom
kúpeľov až do skončenia verejnej súťaže na privatizáciu majoritnej časti akcií SLK, t.j. do
28.2.2002. Konštatovalo sa, že spolupráca mesta a kúpeľov v poslednom období bola dobrá,
podarilo sa prekonať vzájomnú izoláciu mesta a SLK z predchádzajúceho volebného obdobia.
Prerokovala sa tiež ďalšia spolupráca pri Otvorení letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
v roku 2002, dopravná situácia na Beethovenovej ul. (tvorí prejazd do objektov SLK),
investičné zámery mesta v centrálnej mestskej zóne (najmä na Nitrianskej ul.) a dohodla sa
koordinácia propagácie spoločných akcií mesta a SLK.
37. Voľby samosprávnych orgánov do vyšších územných celkov (VÚC) na Slovensku
Voľby orgánov do 8-ich samosprávnych krajov na Slovensku sa konali
1. decembra
2001. V celoštátnom meradle bola účasť voličov iba 26 %-ná, v Trnavskom kraji bola vyššia
– 33,73 %-ná (z toho v jeho 4. obvode – okrese Piešťany 30,5 %-ná).
Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja 1. decembra získal najviac hlasov
Ing. Peter Tomeček ako kandidát volebnej koalície HZDS + Smer + SOP – 37,57 %, za ním
skončil kandidát maďarskej SMK József Kvarda – 30,03 %, celkove bolo 13 kandidátov
(z okresu Piešťany sa neuchádzal nikto). V 2. kole volieb 15. dec. sa rozhodovalo medzi
prvými dvoma kandidátmi. Za predsedu trnavského samosprávneho kraja (trnavského
župana) bol výrazným rozdielom hlasov zvolený Ing. P. Tomeček (HZDS), 39-ročný stav.
inžinier z Trnavy.
Voľby poslancov Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnili tiež 1. dec. 2001. Do
40-členného Krajského zastupiteľstva kraja Trnava bolo zvolených aj 5 poslancov volebného
obvodu č. 204 – okres Piešťany. V okrese Piešťany jednoznačne vyhrala koalícia HZDS +
Smer + SOP, keď na prvých 5-tich miestach sa umiestnili všetci kandidujúci členovia HZDS
v poradí – 1. Mgr. Ján Giacko - 54 rokov, manažér, bytom Piešťany, 2. Martin Adamča - 47,
obchodný riaditeľ, Ratnovce, 3. Ing. Peter Konečný - 41, ekon. inž., Piešťany, 4. Martin
Valo - 37, kult. pracov. MsKS, Piešťany, 5. Ing. Marián Ručkay - 52, riaditeľ, Piešťany.
38. Veľvyslanec USA na krátkej návšteve v Piešťanoch
19. decembra 2001 navštívil Piešťany nový veľvyslanec USA v Slovenskej republike Ronald
Weiser. Prijal ho primátor mesta Ing. J. Csontos, s ktorým mal rozhovor. Potom v sprievode
primátora absolvoval prechádzku z MsÚ cez pešiu zónu do Thermia Palace, kde sa stretol
s gen. riaditeľom kúpeľov
Ing. I. Drabálkom.
Veľvyslanec USA uskutočnil návštevu Piešťan z dôvodu podporiť rozvoj cestovného ruchu
na Slovensku, v ktorom naše mesto s kúpeľmi má významné miesto.
39. Predvianočné adventné obdobie v Piešťanoch
Adventné nedele boli 2., 9., 16. a 23. decembra 2001 spojené so zapaľovaním adventných
sviečok. V tomto období sa v meste uskutočnilo viacero verejných kultúrnych a spoločenských
podujatí väčšinou na Winterovej ul. Na pešej zóne pred budovou riaditeľstva kúpeľov bol
postavený vianočný strom (jedľa, ktorú vyvrátil vietor na Vážskej ul.) a bol umiestnený
betlehem. Pre účinkujúcich bol pred „mliečnym barom“ postavený provizórny pavilón.
6. decembra tradične prišiel na pešiu zónu Mikuláš na koči ťahanom koňom v sprievode
Snehulienky a rozprávkových postavičiek.

Betlehemské svetlo prevzali piešťanskí skauti 22. decembra z rýchlika na železničnej stanici
a slávnostne ho odovzdali primátorovi mesta na pešej zóne v nedeľu 23. dec. 2001.
MsÚ v Piešťanoch okrem toho zorganizoval vianočný stánkový predaj na Winterovej ul.,
zaslanie vianočných pozdravov starších a osamelým obyvateľom mesta, slávnostnú večeru
pre osamelých občanov, vianočné balíčky (pre viacdetné sociálne slabšie rodiny, osamelých
občanov v dôchodkovom veku a občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb),
jednorazovú výpomoc viacdetným rodinám, kapustnicu pre občanov v hmotnej a sociálnej
núdzi, večeru v ÚZ DOMUM pre ubytovaných.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 2001
1. Poľnohospodárske družstvo v Piešťanoch v roku 2001
PD v Piešťanoch aj v roku 2001 sa venovalo rastlinnej a živočíšnej výrobe. V družstve bolo
zamestnaných 62 pracovníkov, predsedom PD bol Ľubomír Ondruška. Hrubý ročný obrat
družstva bol 11,3 mil. Sk.
a) Rastlinná výroba. Úroda bola v roku 2001 nadpriemerná (až na slnečnicu). Žatva sa začala
v druhej júlovej dekáde, od 17. júla však boli žatevné práce prerušené kvôli dlhotrvajúcim
dažďom. Výnosy pšenice sa pôvodne odhadovali až na 6 t/ha, v dôsledku strát spôsobených
nepriaznivým počasím počas žatvy boli o niečo menšie (zrno začalo vypadávať z pšeničných
klasov).
Poľnohospodárskej pôdy bolo 841 ha, z toho ornej pôdy 765 ha. Výnosy boli nasledovné.
Pšenica bola zasiata na 190 ha (výnos 5,7 t/ha), jačmeň ozimný – 50 ha (5,4 t/ha), jačmeň
jarný – 135 ha (5,7 t/ha), kukurica na zrno a osivo – 68 ha (6,8 t/ha), ozimná repka – 60
ha (3,1 t/ha), hrach – 18 ha (3,7 t/ha), cukrová repa – 100 ha (52,4 t/ha - cukornatosť 16,1
%), tráva na osivo – 10 ha (1 t/ha), slnečnica – 45 ha (1,43 t/ha), zemiaky – 4 ha (22,5 t/ha).
Družstvo tiež zabezpečovalo chemickú ochranu, závlahy a pod.
b) Živočíšna výroba. Priemerné stavy zvierat boli nasledovné.
Ošípané: prasnice – 208 ks, ciciaky – 212, predvýkrm – 280, výkrm – 708, chovné prasničky
– 49, kanec – 1, spolu bolo 1 458 ks ošípaných.
Hovädzí dobytok: kravy dojnice – 128 ks, teľatá –77, VTJ – 38, mladý HD – 34, jalovice
1-2 ročné – 40, výkrm HD – 37, spolu hovädzieho dobytka 354 ks.
c) Na bitúnky bolo predaných 123 t ošípaných v priem. real. cene 48,95 Sk/kg. Tiež boli
predané vyradené prasnice – 13 t, býky – 30 t (mali priemernú váhu 578 kg), vyradené kravy
– 21,6 t.
Mlieka sa predalo 515 961 l v priem. real. cene 8,55 Sk/l. 13. augusta 2001 sa začalo s dojením
v tzv. rybinovej dojárni (s rozmermi 2x5 m) od výrobcu AGROMILK PELHŘIMOV. Dojnice
boli voľne ustajnené v rekonštruovanej maštali.
2. Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch – 50. výr. vzniku
Ústav bol založený s účinnosťou od 1. marca 1951 pod názvom Oblastný rezortný výskumný
ústav rastlinnej výroby v Borovciach pri Piešťanoch, koncom roka 1951 dostal už terajší
názov VÚRV, od roku 1956 sídli v Piešťanoch.
24. apríla 2001 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie vedeckej rady VÚRV v Piešťanoch
pri príležitosti 50. výročia vzniku ústavu. Zúčastnili sa ho viacerí hostia - zástupcovia
Ministerstva poľnohospodárstva SR, Slovenskej poľnohosp. a potravinárskej komory, Slov.

pôdohosp. univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, tiež zástupcovia vybraných
poľnohosp. družstiev, semenárskych pracovísk, výskumných ústavov a šľachtiteľských
pracovísk rezortu poľnohospodárstva. Za mesto Piešťany mal na zasadnutí príhovor primátor
mesta Ing. J. Csontos.
28. apríla 2001 sa pri tejto príležitosti uskutočnilo slávnostné stretnutie pracovníkov VÚRV
v Piešťanoch.
5. Priemysel, obchod a služby v Piešťanoch v roku 2001
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2001
a) Základné údaje – v roku 2001 mali SLK 46 783 kúpeľných hostí (pacientov a klientov).
Zvýšil sa počet domácich samoplatcov a poklesol počet domácich pacientov vyslaných
poisťovňami. Z celkového počtu ich bolo 25 079 zo zahraničia a 21 686 domácich. Počet
ústavne odliečených pacientov bol 34 734, z toho bolo 21 538 zo zahraničia. Najviac prišlo
z Nemecka – 14 687, potom s odstupom nasledovalo Rakúsko – 1 587, Izrael – 1 565,
Česká republika – 1 065, USA – 488, Kuvajt – 449; pre zaujímavosť iba jeden kúpeľný
hosť prišiel z Bangladéša, Bieloruska, Rumunska, Nového Zélandu, Uruguaya a Zimbabwe.
Celkove v roku 2001 prišli do piešťanských kúpeľov kúpeľní hostia zo všetkých obývaných
kontinentov sveta – z 56 krajín.
b) Hospodárske výsledky SLK v roku 2001
11. júna 2002 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie SLK Piešťany, a.s., ktoré odsúhlasilo
ročnú účtovnú správu, t.j. celkové výnosy, náklady, zisk pred zdanením a čistý zisk. Za rok
2001 boli celkové náklady SLK 1,235 miliardy Sk, čistý zisk 28,636 mil. Sk.
Čistý zisk bol v roku 2001 dosť malý. Bolo to spôsobené najmä zvýšením nákladov na
investičné akcie (rozsiahla rekonštrukcia Napoleonských kúpeľov).
V roku 2001 činnosť SLK Piešťany zabezpečovalo 1 986 pracovníkov, ktorým boli vyplatené
mzdy vo výške 329 mil. Sk. Priemerná mesačná mzda bola 13 720,- Sk, čo bolo o 1 149,- Sk
viac ako v roku 2000.
c) Investičná činnosť SLK. Bola nasledovná:
- investičná výstavba – SLK celkove v roku 2001 vynaložili na invest. výstavbu 171 mil.
Sk. Z toho najviac na rekonštrukciu Napoleonských kúpeľov – 120 mil. Sk, ďalej na LD
Morava Prírodné liečebné kúpele Smrdáky – 19,5 mil. Sk, rekonštrukcia studne prameňa
A. Trajan – 6,7 mil. Sk, meranie a regulácia v
BR2 – 6 mil. Sk, zrkadlisko ženy BR2 – 4,6 mil. Sk, výťahy BEP – 2,5 mil. Sk, nový
hudobný kúpeľný pavilón Harmony – 2,1 mil. Sk, vonkajší informačný systém – 1,6 mil.
Sk, GRILL BAR – 1,5 mil. Sk, atď.
- SZNR – celkove bolo preinvestovaných 42 mil. Sk. Z toho najviac na autobus – 12 mil.
Sk, na zdravotnícku techniku – 10,4 mil. Sk, na zariadenie kúpeľnej práčovne – 6,8 mil. Sk,
kuchynské zariadenia – 4,6 mil. Sk, výpočt. techn. – 2,6 mil. Sk, kancelár. techn. – 2,6
mil. Sk.
- investície do informačných technológií – boli 5 mil. Sk.
d) Napoleonské kúpele – generálna rekonštrukcia – prebiehala v rokoch 2000 -2001. 15.
mája 2001 boli otvorené Napoleonské kúpele I, onedlho aj Napoleonské kúpele III (viď.
kapitola č.6. „Úprava mesta, doprava, spoje“).
e) Privatizácia kúpeľov – po prvej neúspešnej verejnej obchodnej súťaži o majoritného

vlastníka 67 %-ného podielu akcií SLK Piešťany a.s. (uchádzali sa 3 spoločnosti, najvyššia
ponuka však bola iba 1,9 miliardy Sk) prebiehala v roku 2001 aj druhá verejná súťaž so
zahraničnou účasťou. Ukončenie súťaže bude v budúcom roku – do 28.2.2002.
f) Prezentácia kúpeľov v zahraničí – SLK Piešťany sa v roku 2001 zúčastnili 25-tich
medzinárodných výstav a veľtrhov (cestovného ruchu, cestovania, turistiky, o zdraví
a pod.). Prezentácia kúpeľov sa uskutočnila postupne v nasledovných mestách a štátoch –
Magdeburg, Utrecht, Bern, Oslo, Kodaň, Moskva, Drážďany, Tel Aviv, Hamburg, Berlín,
Göteborg, Mníchov, Viedeň, Norimberg, Lipsko, Utrecht, Káhira, Essen, Stuttgart, Londýn,
Viedeň, Lipsko, Kolín n/R. a tiež i v Kuwaite a v Dubai.
g) Významní kúpeľní hostia v roku 2001. Zo Slovenska na liečebnom pobyte bola herečka
Magda Paveleková, spisovateľ Anton Hykisch, výtvarník Viliam Schiffer, dramatik Ján
Solovič, spisovateľka Júlia Kurilová, herec Ivan Letko i ďalší.
Zo zahraničia sa v kúpeľoch liečili veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Rakúsku a v SR
Helga Hernes, gen. riaditeľ automobilky Mercedes-Benz Karl Schippert zo Stuttgartu i ďalší.
Už 50-krát prišiel do piešťanských kúpeľov John Voyias z Cypru (v Piešťanoch sa mu páči
bahno, liečivá voda, dobre zorganizovaný systém liečebných procedúr a naši srdeční ľudia).
h) Významné návštevy v kúpeľoch v roku 2001 – piešťanské kúpele navštívil prezident
Malty Guido de Marco so sprievodom, kórejská delegácia vedená guvernérom provincie,
gen. riaditeľ Minist. zahr. vecí Iránskej islamskej republiky M.R. Bagheri, veľvyslanec USA
v SR Ronald Weiser i ďalší.
2. Správa športových zariadení mesta Piešťany – zánik
SŠZ mesta Piešťany bola v roku 2001 ako samostatná príspevková organizácia zrušená
a následne bola ako stredisko športových zariadení včlenená do novovzniknutej príspevkovej
organizácie Služby mesta Piešťany ku dňu 1.7.2001.
3. Služby mesta Piešťany - vznik
V období socializmu výkon verejnoprospešných služieb v meste zabezpečovali Technické
služby mesta Piešťany. V roku 1991 došlo k transformácii štátneho majetku TSMP do
majetku mesta. Po zániku TSMP začala od 1.6.1996 tieto služby zmluvne zabezpečovať
firma Profstav, s.r.o. Piešťany. Mesto Piešťany však zmluvu s uvedenou firmou k 1.6.2000
vypovedalo, pretože nedôsledná údržba mestských komunikácií v zimnom období vyvolala
nespokojnosť občanov mesta i poslancov MsZ.
Uznesením MsZ mesta Piešťany č. 36/2001 zo dňa 23. februára 2001 rozhodli poslanci
o založení novej mestskej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, ktorá bude
zabezpečovať výkon verejnoprospešných služieb v meste. Toto uznesenie sa stalo zároveň
zriaďovacou listinou nového subjektu. Po výberovom konaní a návrhu primátora mesta
menovalo MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí 16. mája 2001 za riaditeľa organizácie
Ing. Tomáša Wagnera. 28. júna 2001 MsZ schválilo Organizačný poriadok príspevkovej
organizácie SMP.
Organizácia Služby mesta Piešťany vznikla 1. júla 2001. Sídlo SMP je na obvyklom mieste na
Valovej ul. č.44 blízko Bodony (kde predtým boli Technické služby MP). Počet pracovníkov
k 30.9.2001 bol 95, ich priemerný mesačný zárobok pred zdanením činil 7 568,- Sk.
Služby mesta Piešťany majú nasledovné strediská:
- ekonomicko-obchodné stredisko (vedúci resp. manažér strediska bola Ing. Viera Koreňová,

od sept. 2001 Ing. Jiří Žilka) – stredisko v náplni práce má spracovanie agendy finančného
a mzdového účtovníctva, riadenie ľudských zdrojov, zmluvné vzťahy, marketing, subdodávky
pre SMP;
- stredisko cintoríny (Ing. Eliška Gocká) – vykonáva údržbu a opravy troch piešťanských
cintorínov na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a Ul. družby (v m.č. Kocurice), organizáciu
pietnych podujatí, evidenciu a správu hrobových miest;
- stredisko verejnej zelene (Ing. Ivan Galla) – vzniklo zlúčením činností verejná zeleň
a záhrada Kanada, ktoré boli prevádzkované odborom živ. prostredia MsÚ. Vykonáva údržbu
vegetácie, mestských komunikácií, sídlisk, parkov a detských ihrísk. Väčšina zelene, ktorú
je vidieť v meste, sa dopestuje vo vlastných skleníkoch na Vrbovskej ceste č.33;
- stredisko údržby (Peter Fiala) – vzniklo zlúčením správy areálu na Valovej ul., úseku
čistenia a zimnej údržby mesta a remeselných dielní prevádzkovaných odborom živ.
prostredia MsÚ spolu s úsekom verejného osvetlenia prevádzkovaného odborom správy
majetku mesta MsÚ. Vykonáva údržbu dopravného značenia na miestnych komunikáciách,
opravy autoparku organizácie, údržbu spravovaných budov, mostov, verejného osvetlenia,
čistenie mesta a zimnú údržbu;
- stredisko parkovísk a trhovísk (Ján Štefka) – vzniklo zlúčením činnosti parkovacej služby
MsÚ a správy verejných WC, ktorá bola realizovaná Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.
Toto stredisko prevádzkuje 3 trhoviská v Piešťanoch – Hviezdoslavova ul. (Nitrianska ul.),
Ul. A. Hlinku a sídl. A. Trajan. Taktiež spravuje všetky spoplatnené mestské parkoviská
a parkovacie plochy – Nálepkova ul., Nitrianska ul., Winterova ul. a pod. a verejné WC –
Hviezdoslavova ul. (Nitrianska ul.), Winterova ul., Žilinská cesta, sídl. A. Trajan a Nám.
slobody;
- stredisko športových zariadení (Ing. Peter Bednár) – vzniklo včlenením bývalej
organizácie mesta Správa športových zariadení mesta Piešťany. Pracovníci strediska priamo
prevádzkujú zimný štadión a futbalový štadión. Ďalej má stredisko v správe tréningový
prístrešok jazdeckého areálu v Bodone, areál vodného lyžovania na Sĺňave, tenisový areál
na Bellušovej ul. a kolkársku halu na Štúrovej ul.
4. ON Semiconductor v roku 2001
Americká spoločnosť ON Semiconductor bola aj v roku 2001 významným svetovým
výrobcom polovodičových súčiastok. Bola dodávateľom vysokovýkonných polovodičových
súčiastok pre počítačové a komunikačné zariadenia a pre systémy na riadenie a monitorovanie
energetických tokov. Odberateľmi spoločnosti boli významní výrobcovia telekomunikačných
zariadení – Alcatel, Cisco Systems, Lucent, Nortel Networks, Nokia, Sony. Výrobné závody
má spoločnosť aj v Českej republike a v Slovenskej republike – v Piešťanoch. Kým v roku
2000 bola spoločnosť ON Semiconductor zisková, v roku 2001 a najmä v 1. polroku bola
dosť stratová, pretože sa vyskytli problémy s odbytom.
V piešťanskom závode ON Semiconductor pracovalo v roku 2001 vyše 200 ľudí. Zo
spomínaných príčin bolo na jar prepustených 10 pracovníkov. V lete si viacerí zamestnanci
museli vybrať dlhšiu nútenú dovolenku. Neskôr sa situácia stabilizovala, vznikli aj
predpoklady pre rozšírenie a oživenie výroby v budúcom roku.
5. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
V roku 2001 získal TSÚ v Piešťanoch za svoju prácu dve významné ocenenia:

- Zlatá medaila Slovak Gold – 14. septembra 2001 ju na MsÚ v Piešťanoch i s diplomom
riaditeľovi TSÚ Ing. Ivanovi Cvengrošovi odovzdal prezident nadácie Slovak Gold Mgr.
Jozef Sitko. Slávnostného odovzdania sa zúčastnil predseda Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., viceprimátor Piešťan Ing.
L. Mihalčík a prednostka Okresného úradu v Piešťanoch Mgr. Mária Gašparíková.
- Národná cena SR za kvalitu – v roku 2001 bola udelená kolektívu pracovníkov TSÚ
Piešťany.
Podnik TSÚ mal v roku 2001 147 zamestnancov a 12 akreditovaných laboratórií. Pracovníci
ústavu sa zaoberali oblasťou plynových spotrebičov, čerpacej techniky, technických
zariadení budov a stavieb, strojov a výr. zariadení, chladiacich zariadení a vzduchotechniky,
spotrebného tovaru, technickej akustiky, elektrozariadení, hracích automatov, metrologických
činností. Ďalej sa zaoberali monitoringom a kontrolou látok, ktoré poškodzujú ozónovú
vrstvu, meraním hluku a vibrácií, sledovaním nebezpečných odpadov a ich zneškodňovaním,
overovaním domácich plynomerov a pod.
6. Podnikatelia – FO a PO v okrese Piešťany v roku 2001
a) Fyzické osoby – k 1.1.2001 bolo v okrese Piešťany evidovaných 3 924 podnikateľov
– FO. Z toho bolo 40 živnostníkov a samost. hospodáriacich roľníkov, 5 živnostníkov
a slobodných povolaní, 3 614 živnostníkov, 142 slobodných povolaní a 123 samost. hosp.
roľníkov. Podľa odvetvia ekonomickej činnosti najviac FO podnikalo v odvetví obchod,
hotely a reštaurácie – 1 847, priemyselná výroba – 534, atď.
b) Právnické osoby – k 1.1.2001 bolo v okrese Piešťany evidovaných (zapísaných
v obchodnom registri) 1 026 podnikajúcich organizácií – PO, z toho bolo 766 organizácií
zameraných na tvorbu zisku a 260 neziskových organizácií.
Ziskové organizácie: fyzické osoby zapísané v OR – 32, verejné obchodné spoločnosti – 8,
spol. s ručením obmedzeným – 648, akciové spoločnosti – 36, družstvá – 28, štátne podniky
– 1, príspevkové organizácie – 6, ostatné organizácie – 7.
Neziskové organizácie: rozpočtové organizácie – 51, príspevkové organizácie – 14, ostatné
organizácie – 195.
Podľa predmetu činnosti najviac PO podnikalo vo sfére obchod, hotely a reštaurácie – 347,
priemyselná výroba – 134, nehnuteľnosti, výskum a iné obchodné činnosti – 123, atď.
Podstatne menej bolo firiem podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva – 41 a stavebníctva
– 57.
7. Banky a sporiteľne v okrese Piešťany v roku 2001
V okrese Piešťany pôsobilo 11 peňažných ústavov, z toho bolo 7 bánk a 4 sporiteľne.
K 1.1.2001 to boli:
- Všeobecná úverová banka, a.s., expozitúry;
- Poľnobanka, a.s., zastupiteľstvá;
- Prvá komunálna banka, a.s., oblastná pobočka;
- Tatra banka, a.s., pobočka;
- Investičná a rozvojová banka, a.s., pobočka;
- Poštová banka, a.s., obchodné miesto;
- Československá obchodná banka (ČSOB), a.s., distribučné miesto;
- Slovenská sporiteľňa, a.s., filiálky;

- ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., okresná kancelária;
- Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., obchodné zastúpenie;
- Stavebná sporiteľňa – VÚB Wüstenrot, a.s., oblastné zastúpenie.
Bola zavretá už Dopravná banka, a.s., Najväčšie a najstabilnejšie peňažné ústavy sú
Slovenská sporiteľňa, a.s. a VÚB, a.s.
8. Poisťovne v okrese Piešťany v roku 2001
V okrese Piešťany pôsobilo 12 poisťovní kapitálového trhu. K 1.1.2001 to boli:
- Slovenská poisťovňa, a.s., zastupiteľstvá;
- Kooperatíva, a.s., obchodné miesto;
- Nationale Nederlanden, a.s., pobočka;
- Otčina, a.s., pobočka, od 12.2.2001 sa pretransformovala na UNIQA, a.s. pobočka;
- QBE – Slovenská investičná poisťovňa, a.s., jednateľstvo;
- ALLIANZ, a.s., zákaznícke stredisko;
- AMSLICO, a.s., agentúra;
- Komunálna poisťovňa, a.s., pracovisko;
- Hasičská poisťovňa, a.s., expozitúra;
- UNION, a.s., zastupiteľstvá;
- Kontinuita – Slovenská životná poisťovňa, a.s., okresná kancelária;
- 1. Garantovaná, a.s., pobočka.
Najstabilnejšie, dominantné postavenie na poistnom trhu má Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá
poskytuje služby priemyselným, poľnohospodárskym a iným podnikateľským subjektom
ako i občanom.
9. Hotel City v Piešťanoch – ocenenie
Od marca do septembra 2001 prebiehal na Slovensku 3. ročník súťaže Najlepšie zariadenie
programu „Možnosť voľby ako služba zákazníkom“, ktorú vyhlásil Zväz hotelov a reštaurácií.
Celkove sa do nej zapojilo 115 zariadení, ktoré súťažili v 3-och kategóriách.
V kategórii „Hotely 3 – 4-hviezdičkové“ sa na 1. mieste umiestnil hotel Zlatý býk v Rimavskej
Sobote (odmena 50 tis. Sk), na 2. mieste Hotel City v Piešťanoch (40 tis. Sk) a na 3. mieste
sa spoločne umiestnili hotely Tatra Trenčín a Patria Štrbské Pleso (Hotel City sa nachádza
na Winterovej ul. oproti LD Jalta).
V kategórii „Hotely 1 – 2-hviezdičkové a penzióny“ obsadil 1. miesto penzión Tilia Levice
a v kategórii „Reštaurácie“ 1. miesto získala reštaurácia Modrá guľa v Bratislave.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2001
1. Bytová výstavba v Piešťanoch v roku 2001
V roku 2001 evidoval MsÚ v Piešťanoch 714 žiadostí o pridelenie bytu. MsZ preto
podporovalo jednak individuálnu výstavbu rodinných domov, ale zároveň pristúpilo aj
k príprave na hromadnú výstavbu bytov. V Piešťanoch sú dve lokality, kde sa rozbieha
bytová výstavba, a to jednak v severnej časti mesta (obytný súbor Sever - Bodona) a tiež
i v južnej časti mesta (obytná zóna Heinola).
a) Obytný súbor Sever - Bodona – okrem individuálnej výstavby rodinných domov sa na
mestskom pozemku v Bodone majú stavať aj veľké obytné domy s nájomnými bytmi. MsZ

uznesením č.127/2001 zo dňa 25. mája 2001 schválilo spôsob výstavby nájomných bytov
v lokalite Bodona a zároveň vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie na výstavbu
prvých 41 nájomných bytov v tejto lokalite. Mesto zároveň podniklo kroky na získanie
finančných prostriedkov na túto výstavbu a to jednak úverom a tiež dotáciou zo ŠFRB (15
mil. +15 mil. Sk), viď. uzn. MsZ č.197/2001 zo dňa 10.9.2001. Celkove by sa malo v lokalite
Bodona postaviť 68 jedno, dvoj a trojizbových bytov. O poskytnutí dotácie a úveru rokovala
na ŠFRB SR prednostka MsÚ dňa 5.11.2001. Predtým prednostka rokovala so zástupcami
Krajského úradu Trnava o podaní žiadosti Mesta Piešťany o štátnu dotáciu a úver vo výške
spolu cca 30 mil. Sk na výstavbu 41 byt. jedn.
b) Výstavba obytnej zóny Heinola. V roku 1998 odbor archit. a územn. plánovania MsÚ
v Piešťanoch vypracoval „Územný plán zóny Heinola - Piešťany“, ktorý bol schválený
uznesením MsZ č. 111/1998/B zo dňa 15. júna 1998. V priebehu roka 2000 a začiatkom
roka 2001 prichádzali na MsÚ v Piešťanoch žiadosti vlastníkov parciel s požiadavkami na
zmenu využitia územia. MsÚ v Piešťanoch preto vypracoval zmenu ÚPN zóny Heinola,
ktorú následne dňa 28.6.2001 schválilo MsZ uznesením č. 159/2001. Výstavba sa postupne
rozbieha.
c) Aktivity mesta na výstavbu sídlisk. V roku 2001 vynaložilo mesto Piešťany na výstavbu
obytného súboru Bodona 5 233 tis. Sk – na asanáciu a technickú infraštruktúru (inž. siete)
a na výstavbu obytnej zóny Heinola 9 972 tis. Sk. Finančné prostriedky mesto získalo od
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Už 17. januára 2001 primátor mesta
podpísal na MV RR SR v Bratislave zmluvu o štátnom príspevku na realizáciu technickej
infraštruktúry v obytnom súbore Bodona.
2. DOMUM – otvorenie účelového zariadenia sociálnych služieb mesta
V predchádzajúcom období Mesto Piešťany zabezpečovalo postupnú rekonštrukciu budov
ÚZ DOMUM pre sociálne účely, vynaložených bolo 10,6 mil. Sk, pričom dotáciou 3,5
mil. Sk prispel ŠFRB SR.
V roku 2001 MsÚ v Piešťanoch zabezpečil vybavenie priestorov objektu pred jeho otvorením
a to aj s pomocou sponzorov (napr. pomohli aj SLK Piešťany, ktoré darovali časť potrebného
nábytku).
8. júna 2001 primátor mesta Ing. J. Csontos slávnostným prestrihnutím pásky otvoril
prevádzku ÚZ DOMUM. V prvom objekte bolo zriadených 30 lôžok pre obyvateľov Piešťan,
ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej núdzi alebo boli bez prístrešia.
V druhom objekte bol zriadený jednak domov pre osamelých rodičov (matky s deťmi),
ktorých život alebo zdravie boli ohrozené, resp. bola ohrozená výchova maloletého dieťaťa
a tiež boli zriadené byty (jednoizbové a garsónky) pre mladé rodiny s deťmi.
Prevádzku ÚZ DOMUM v roku 2001 zabezpečovalo 8 pracovníkov.
3. Nová športová hala (telocvičňa) Gymnázia v Piešťanoch
Bola slávnostne otvorená 22. nov. 2001. V objekte je na 1. poschodí telocvičňa s rozmermi
39 x 24 m, v prízemnej časti je fitness centrum, sauna s možnosťou masáží a pod.
Nová športová hala bude slúžiť jednak športovým odvetviam – volejbalu, basketbalu, tiež
rekreačnému cvičeniu, napr. aerobiku a samozrejme i študentom. Otvorená bude v priebehu
celého týždňa, i v sobotu s v nedeľu.
Nebude však môcť byť k dispozícii pre zápasy v hádzanej (ihrisko nemá potrebných 40

m, ale iba 37 m). Tiež v telocvični chýba hľadisko (škola síce žiadala MsÚ o vybudovanie
i hľadiska pre cca 600 sediacich, žiadosť však bola zamietnutá z dôvodu, že návštevníci haly
by nemali kde svojimi autami parkovať).
4. Stavba firmy AVENT Slovakia, s.r.o. Piešťany - ocenenie
V národnej verejnej súťaži „Stavba roka 2001“ udelila porota cenu Asociácie súkromných
stavebných podnikateľov Slovenska stavbe „Výrobno-administratívna hala firmy AVENT
Slovakia, s.r.o. v Piešťanoch). Stavbu spôsobom „na kľúč“ realizovala pre investora
firma SIBAMAC, a.s. Bratislava. Firma AVENT je výrobcom sterilných odevov pre
firmu Kimberly Clark USA. Firma AVENT vznikla v roku 1996 v priestoroch piešťanskej
Tesly. Keďže do areálu bývalej Tesly vstúpili viaceré firmy, predovšetkým americká ON
Semiconductor a naviac mala firma i kapacitno-priestorové problémy, rozhodla sa preto na
vybudovanie vlastného areálu. Získané ocenenie dostala firma AVENT za rekonštrukciu
objektu bývalého okresného podniku Drevovýroba Trnava, prevádzka Piešťany, v lokalite
„Kanada“ za železničnou traťou.
5.Výstavba obchodných stredísk(supermarketov) firiem TESCO a KAUFLAND
v Piešťanoch – prípravné práce
Obe firmy sa obrátili na mesto Piešťany so žiadosťou o výstavbu veľkých obchodných
domov v našom meste.
a) Obchodné stredisko TESCO – firma si vyhliadla pozemok za železničnou traťou medzi
cestou na Vrbové a sídliskom Nikola Teslu. S vlastníkmi pozemkov sa o ich odpredaji
dohodli. Problémy však vznikli s riešením trasy zásobovacej cesty k stredisku, pretože by
sa znehodnotilo životné prostredie tam bývajúcich obyvateľov mesta. V roku 2001 preto
pokračovali rokovania zástupca TESCA s predstaviteľmi mesta. Objavilo sa ďalšie riešenie
a to vybudovanie podchodu pod železničnou traťou. Rokovania o tom budú pokračovať
v budúcom roku.
b) Obchodné stredisko KAUFLAND – stredisko sa vybuduje na sídl. A. Trajan. V tomto
prípade nevznikli také problémy ako v prípade TESCA. Prednostka MsÚ rokovala so
zástupcami firmy VOS 6. júna a 10. septembra 2001 o príprave práce na výstavbu obchodného
strediska Kaufland.
6. Premiestnenie centrálneho mestského trhoviska na Nitrianskej ul.
Koncom mája 2001 sa v priebehu niekoľkých dní centrálne mestské trhovisko premiestnilo
z jednej na druhú stranu Nitrianskej ul. za mestské parkovisko na voľný pozemok bývalého
Fürstovho dvora. Po premiestnení predajných pultov sa 2. júna začala prevádzka trhoviska
na novom mieste.
K jeho premiestneniu sa mesto rozhodlo z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým v nedávno
schválenom Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny mesta Piešťany sa ráta s výstavbou
aj na pozemkoch bývalého trhoviska. Ďalším dôvodov bol problém spoluvlastníctva
na doterajších pozemkoch, pretože časť z nich patrí súkromným majiteľom. Vlastníkom
pozemku nového trhoviska je Mesto Piešťany a preto tržby od nájomníkov trhových miest
sú jeho priamymi príjmami. Náklady vynaložené na úpravu a na premiestnenie trhoviska
(cca 4,3 mil. Sk) sa mestu v krátkom čase navrátia.
Trhovisko prešlo zároveň organizačne do Služieb mesta Piešťany, ktoré vznikli 1.7.2001.

Trhovisko susedí s dočasným mestským parkoviskom na Nitrianskej ul., tiež správa trhoviska
a parkovacia služba sídlia pri parkovisku spolu v rekonštruovanom dome.
7. Objekt Mestského kina v Piešťanoch v roku 2001
Objekt kina je už dlhšiu dobu nefunkčný, mesto zabezpečuje iba nutné udržiavacie práce,
aby sa celkom nezničil. Mesto je však rozhodnuté vykonať jeho rekonštrukciu tak, aby
vzniklo nové kultúrno-spoločenské zariadenie, vhodné na polyfunkčné kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie podujatia, aj keď si to vyžiada vysoké finančné náklady.
V roku 2001 bola vypracovaná projektová dokumentácia. Toto budúce kultúrno-spoločenské
centrum bude mať kino, amfiteáter (dá sa použiť ako prírodné kino alebo divadlo s javiskom)
a ďalších priestorov, ktoré sa využijú na rôzny účely (reštaurácia, obchodíky, bufety, cestovné
kancelárie, videotéky, fonotéky a pod.). Objekt bude teda slúžiť jednak na filmové, divadelné
predstavenia, koncerty, ale aj na recepcie, plesy, klubovú činnosť a pod.
Rekonštrukcia a výstavba areálu bude prebiehať po etapách. V budúcom roku 2002 zaháji
MsÚ v Piešťanoch 1. etapu rekonštrukčných prác, k čomu je v mestskom rozpočte na rok
2002 vyčlenených 37 mil. Sk (pričom náklady sa predpokladajú v priebehu roka na 48 mil.
Sk).
8. Objekt bývalého mestského amfiteátra v Piešťanoch v roku 2001
Amfiteáter v mestskom parku je už viacero rokov spustnutý a v dezolátnom stave. Mesto
Piešťany sa pokúšalo o jeho ekonomický prenájom za účelom rekonštrukcie, avšak neúspešne.
Uznesením č. 133/2001 zo dňa 25.5.2001 schválili poslanci MsZ vypísanie verejnej
obchodnej súťaže na predaj objektu bývalého amfiteátra.
9. Zimný štadión v Piešťanoch
V 1. etape rekonštrukcie zimného štadióna v roku 2000 sa realizovala obnova ľadovej
plochy a strojovne. Prikročilo sa k zásadnej rekonštrukcii chladiaceho systému, ktorý už
nebol dostatočne bezpečný pre svoje okolie (preto sa zmenil systém priameho chladenia na
nepriame a tým veľkosť náplne chladiaceho média – čpavku výrazne poklesla). Náklady
mesta na túto rekonštrukciu boli 15,5 mil. Sk.
V Piešťanoch sa v apríli 2002 uskutočnia Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do
18 rokov. Bolo preto treba pristúpiť k 2. etape rekonštrukčných prác na štadióne, pretože
po technickej stránke ešte stále nespĺňal podmienky na usporiadanie tohto šampionátu.
Primátor mesta Ing. J. Csontos požiadal v máji 2001 ministra školstva SR M. Ftáčnika
o štátnu dotáciu na ďalšie úpravy štadióna. Mesto Piešťany potom dostalo dotáciu 10 mil.
Sk zo Štátneho fondu telesnej kultúry SR. V júli 2001 uskutočnila piešťanská stavebná firma
Raving, s.r.o. rekonštrukciu striedačiek a prístupového tunelu, tiež bola uskutočnená úplná
rekonštrukcia a výstavba ďalších šatní.
Poskytnutá finančná dotácia však nepostačovala, bola treba urobiť aj rekonštrukciu osvetlenia
ľadovej plochy, aby sa umožnili prenosy televízie a súčasne znížila energetická náročnosť
osvetlenia z 280 kW na 84 kW. Za tým účelom v októbri 2001 rokovala prednostka MsÚ Mgr.
I. Drlíková so zástupcami Štátneho fondu telesnej kultúry SR o poskytnutí ďalšej dotácie
(bolo ešte potrebných cca 6 mil. Sk) na ukončenie rekonštrukčných prác, aby v budúcom
roku 2002 bol štadión pripravený na usporiadanie spomínaných majstrovstiev sveta.
10. SLK Piešťany, a.s. – generálna rekonštrukcia Napoleonských kúpeľov

Do komplexu liečebných zariadení Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. patria aj
Napoleonské kúpele I, II a III, nachádzajúce sa na Kúpeľnom ostrove v blízkosti termálnych
prameňov.
Generálna rekonštrukcia (revitalizácia) vaňových kúpeľov Napoleon I a bazénových
kúpeľov Napoleon III (okrem budovy Napoleon II – Kantína) trvala rok a ukončila sa na jar
2001. Investorom stavby boli SLK Piešťany a.s., realizovala ju „na kľúč“ firma Sibamac za
cca 180 mil. Sk. Rekonštrukčné práce na objektoch sledoval Pamiatkový ústav Trnava (Ing.
arch. Gabriela Kvetanová), aby bola zachovaná ich historická hodnota a charakter doby.
Slávnostné otvorenie rekonštruovaného objektu Napoleon I sa uskutočnilo 15. mája 2001.
Gener. riaditeľ a predseda Predstavenstva SLK Piešťany a.s. Ing. Ivan Drabálek a predseda
Dozornej rady SLK JUDr. Pavol Hulík otvorili prvý z dvoch reštaurovaných objektov
– Napoleon I. Prítomný bol aj primátor mesta Ing. J. Csontos. Onedlho bol otvorený aj
rekonštruovaný Napoleon III.
V Napoleone I sú vaňové kúpele, masáže, vodoliečba, tiež rehabilitačný bazén a regeneračné
centrum. V Napoleone III sú termálne bazény – zrkadliská, bahnisko a menší bazén, tiež
i bahenné zábaly sa tu robia.
Za tieto stavebné aktivity si SLK Piešťany zaslúžia uznanie. Veľkým problémom však
naďalej zostáva obnova zdevastovaného LD Slovan.
11. Hudobný pavilón kúpeľov Harmony
V Piešťanoch bol doteraz iba jeden a to mestský Hudobný pavilón v mestskom parku (na
jeho začiatku) oproti Kúpeľnej dvorany. Kúpele sa rozhodli postaviť si vlastný hudobný
pavilón. Bol postavený na Kúpeľnom ostrove pri termálnych jazierkach.
Otvorenie kúpeľného hudobného pavilónu Harmony sa uskutočnilo 5. mája 2001.
12. Nová pasáž v Piešťanoch – Centrum A
V lete 2001 bola otvorená ďalšia piešťanská pasáž Centrum A na rohu Rázusovej a Teplickej
ulice. Budovu s dvorom, ktorá kedysi patrila Gašparovi Štefankovi (v rokoch 1918-36 bol
starostom Piešťan), dal na pasáž prebudovať v súčasnosti už vyše 80-ročný synovec Vojtech
Anderle. Stavbu za 15 mesiacov realizovala firma Staviteľ z Považskej Bystrice. V pasáži
sú obchodíky, kancelárie, kaviarnička a pod.
Za posledných 10 rokov boli v Piešťanoch otvorené aj ďalšie centrá – v roku 1993 Alexander
centrum na Winterovej ul., potom Cleopatra centrum na Winterovej ul. (vedľa spustnutého
a vyhoreného bývalého hotela Lipa), Slavia centrum na Rázusovej ul.
13. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch – výstavba detského oddelenia
V roku 2001 sa začala rekonštrukcia 4. podlažia budovy Luxor (je jednou z
3-och
spojených budov objektu nemocnice), kde sa buduje detské lôžkové oddelenie. Nemocnica
pre tento účel obdržala štátny príspevok 40 mil. Sk (celkové náklady sa odhadujú na cca 60
mil. Sk), rekonštrukčné práce sa začali 20. júna 2001.
K tejto výstavbe sa pristúpilo z tohto dôvodu, že v roku 2001 na základe reštitučného zákona
nemocnica vrátila pôvodným majiteľom Švorcovu vilu na kraji parku, v ktorej bola prevádzka
detského oddelenia nemocnice (termín vrátenia podľa zákona bol do 27. júla 2001). Lôžková
časť detského oddelenia bola preto dočasne umiestnená do priestorov Denného detského
sanatória v Piešťanoch, ktorého prevádzku z ekonomických a priestorových dôvodov
nemocnica pozastavila.

14. Športová hala Gymnázia v Piešťanoch
Po dokončení výstavby bola slávnostne otvorená 22. novembra 2001. Pásku prestrihol
riaditeľ gymnázia Mgr. I. Luknár, prítomný bol aj primátor mesta Ing. J. Csontos.
Športová hala bude otvorená v priebehu celého týždňa i v sobotu a v nedeľu. V prízemnej
časti objektu je fitness centrum, sauna s možnosťou masáží a pod. Telocvičňa je na 1.
poschodí. Má rozmery 39 x 24 m, bude využitá aj pre volejbal, basketbal, aerobic a pod.
Nebude sa však môcť súťažne hrať hádzaná, pretože ihrisko nemá potrebných 40 m, ale iba
37 m. Tiež chýba hľadisko. Gymnázium síce žiadalo aj o vybudovanie hľadiska pre cca 600
sediacich divákov, žiadosť však bola zamietnutá z dôvodu, že návštevníci by nemali v okolí
haly miesta na parkovanie.
15. Obnova detských ihrísk
Mestský úrad v Piešťanoch dal v roku 2001 zrekonštruovať resp. obnoviť všetky detské
ihriská v meste. Najnákladnejšia bola obnova ihriska Inčučuna pri potoku Dubová, kde bola
znovu vybudovaná indiánska osada a sprístupnená deťom 13. sept. 2001.
16. Doprava v okrese Piešťany v roku 2001
a) Cestná nákladná automobilová doprava – vykonávali ju viaceré firmy ako napr. SLNAD, s.r.o. Piešťany, Pozemstav, a.s. Piešťany, Stavomont, s.r.o. Piešťany, NAD Slovák
Sokolovce, Lukor Sokolovce, Valo Trebatice, APEX, s.r.o. Rakovice a pod.
b) Cestná osobná autobusová doprava – najväčším podnikom bol SAD, š.p. Trnava, odštepný
závod Piešťany, ktorý prevádzkoval v okrese sieť liniek osobnej pravidelnej dopravy –
prímestskej, mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Piešťanoch a expresné autobusové linky
do všetkých krajov republiky a do zahraničia.
c) Železničná doprava – územím okresu prechádza železničná trať Bratislava - Žilina.
V regióne Piešťan sa nachádza aj 6,6 km jednokoľajový úsek trate Piešťany - Vrbové, ktorý
sa v súčasnosti neprevádzkuje.
d) Letecká doprava – po zrušení vojenskej leteckej základe v Piešťanoch v roku 2001 sa
letisko využíva iba pre civilnú leteckú dopravu a to len pre súkromné lety.
17. Dopravná situácia v centre mesta v roku 2001
V roku 2001 podniklo mesto Piešťany niekoľko krokov na zlepšenie dopravnej situácie
v centre mesta, ktorá sa v poslednej dobe zhoršila. Veľmi zle prejazdná bola najmä Teplická
ul. a to kvôli krátkodobému či dlhodobému parkovaniu vozidiel na oboch stranách ulice.
Na zasadnutí MsZ dňa 23.3.2001 bolo schválené riešenie dopravnej situácie na Teplickej
ul. po etapách. V 1. etape sa do polovice mája pred začiatkom otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny urobilo na ulici nové dopravné značenie, ktorým sa upravili priestory na parkovanie
formou státia na jednej strane a zákazom zastavenia na druhej strane ulice. Na križovatke
Nitrianska, Teplická a Rázusova ul. bol v máji zavedený kruhový objazd. Bolo prevedené tiež
nové zvislé a dopravné (náterové) dopravné značenie, najmä úsekov, na ktorých dochádza
k nepovolenému parkovaniu vozidiel. Riešenie dopravnej situácie stavebnou rekonštrukciou
ulice bolo odložené na neskôr, pretože je finančne náročné.
Odťahová služba začala svoju činnosť v meste v júli 2001.
Na zasadnutí MsZ dňa 19. dec. 2001 bol schválený projekt organizácie a riadenia dopravy

v centrálnej mestskej zóne (CMZ), ktorý sa bude realizovať v 3-och etapách od roku 2002
do roku 2005. V 1. etape v roku 2002 sa uskutočnia dopravné zmeny najmä na Rázusovej,
Poštovej a Kollárovej ul.
18. Odťahová služba v Piešťanoch
Na jar 2001 sa uskutočnili spomínané dopravné zmeny v centre mesta. Naďalej sa však
dennodenne vyskytovalo nesprávne parkovanie vozidiel, najmä na Teplickej ul. Mestská
polícia to riešila aj nasadením blokovacieho zariadenia (tzv. „papuče“) na koleso vozidlo,
ktoré zabraňovalo jeho odjazdu. Tento postup však nezlepšil prejazdnosť komunikácií, lebo
zablokované auto zavadzalo ďalej.
Mesto Piešťany preto v roku 2001 prikročilo k odťahovaniu nesprávne zaparkovaných
vozidiel. Výberová komisia vybrala na výkon odťahovej služby firmu ASTER, s.r.o., ktorá
túto činnosť začala vykonávať 9. júla 2001. Za asistencie mestského alebo štátneho policajta
bolo nesprávne zaparkované vozidlo naložené na plošinu nákladného odťahového auta
a odvezené do stráženého areálu na ul. Pod Párovcami. Auto bolo majiteľovi vrátené po
zaplatení poplatku cca 1 600,- Sk. Za prvý týždeň od pondelka do piatka (9. – 13. júla) bolo
takto premiestnených 45 vozidiel. Ďalších 40 bolo už naložených na plošine auta, vodič sa
však stihol ohlásiť pred odtiahnutím, potom mu auto zložili a zaplatil blokovú pokutu 400
až 500,- Sk.
Výkon odťahovej služby viedol k podaniu viacerých sťažností zo strany vodičov, či už
návštevníkov alebo obyvateľov mesta.
19. Cyklistický okruh okolo vodnej nádrže Sĺňava
Na základe dohody medzi mestom Piešťany, Povodím Váhu, š.p., odšt. závod Piešťany
a Slovenským cykloklubom v Piešťanoch bol za účasti viceprimátora mesta Ing. L.
Mihalčíka dňa 3. júna 2001 otvorený prejazd hate v Drahovciach, čo umožnilo cykloturistom,
koliečkovým korčuliarom, kolobežkárom i peším turistom obísť dokola Sĺňavu. Trasu
Piešťany - Lodenica - Hať Drahovce - Ratnovská zátoka (areál vodnolyžiarskeho vleku) Krajinský most Piešťany bolo možné absolvovať v letných mesiacoch jún – september vo
vyhradených dňoch a hodinách.
V budúcom období chce nezisková organizácia Pro Polis realizovať projekt Piešťanský
kolookruh Sĺňava, v rámci ktorého by sa skvalitnil povrch trasy, vyrobili a osadili lavičky,
odpadové koše, informačné tabule a pod.
20. Spolupráca mesta Piešťany a Povodia Váhu š.p., OZ Piešťany
V roku 2001 sa uskutočnili dve rokovania medzi predstaviteľmi mesta a zástupcami Povodia
Váhu. Rokovali najmä o spolupráci v oblasti protipovodňovej ochrany piešťanského
regiónu a tiež o podiele na tvorbe a ochrane životného prostredia v meste pre obyvateľov
a návštevníkov.
Na pracovnom stretnutí vo februári 2001 bol prijatý oficiálny dokument „Zámer postupnej
revitalizácie vodného toku Dubová v intraviláne mesta Piešťany“ s cieľom zlepšiť kvalitu
životného prostredia pozdĺž i v samotnom toku potoka Dubová.
V decembri 2001 na pracovnom stretnutí delegáciu mesta viedol primátor
Ing. J.
Csontos, jej členmi boli viceprimátor Ing. L. Mihalčík, prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková
a tlačový tajomník mesta J. Rais, v delegácii Povodia Váhu boli riaditeľ odštepného závodu

v Piešťanoch Ing. Dušan Chlapík, CSc., riaditeľ územného závodu Ing. Milan Koščál
a špecialista odšt. závodu Ing. Jozef Jambor. Rokovalo sa o realizácii protipriesakových
opatrení na pravostrannej ochrannej hrádzi na úseku Horná Streda – Piešťany po hrozbe
veľkej povodne v júli 1997, ďalej o revitalizácii potoka Dubová (údržba koryta, likvidácia
jednotlivých zdrojov znečistenia potoka a pod.), o sprejazdnení hate v Drahovciach pre
bicyklistov, peších a korčuľujúcich turistov, tiež o projekte „Piešťanský kolookruh Sĺňava“,
ktorý navrhla nezisková organizácia Pro Polis a pod.
21. Letisko v Piešťanoch v roku 2001
Letisko v Piešťanoch bolo v predchádzajúcom období využívané jednak pre vojenské účely
a tiež pre civilnú leteckú dopravu.
V roku 2001 ukončila po 16-tich rokoch pôsobenia v Piešťanoch prevádzku v našom meste
32. vojenská letecká základňa Armády SR. V priebehu septembra 2001 bola presunutá na
leteckú základňu do Kuchyne pri Malackách. Treba však ešte doriešiť využitie nehnuteľností
na letisku, ktoré po odchode vojakov ostali opustené, ale naďalej ostali majetkom Armády
SR (2 hangáre, zastrešená hala, hospodársky dvor, pozemky v južnej časti letiska a pod.).
V budúcom období ich chce použiť Vojenský historický ústav ako vojenské múzeum.
O prenájom týchto nehnuteľností prejavila záujem aj slovenská spoločnosť so zahraničnou
účasťou Air Regional, ktorá by tu chcela robiť malé a stredné opravy lietadiel.
Po odchode vojakov piešťanské letisko ostalo v civilnej správe. Riaditeľom piešťanskej
Slovenskej správy letísk, letisko Piešťany bol v roku 2001 František Varga.
22. Tuhý komunálny odpad mesta Piešťany v roku 2001
V roku 2000 vyprodukovali piešťanské domácnosti vyše 7 000 ton domového odpadu. V roku
2001 zvoz a odvoz odpadu na základe zmluvy s mestom Piešťany vykonávala naďalej firma
Petmas-Onyx, s.r.o.
12. januára 2001 bola otvorená a daná do prevádzky riadená skládka odpadu v katastri obce
Rakovice, prítomní boli aj starostovia okolitých obcí, viceprimátor Piešťan, zástupcovia
Okresného úradu v Piešťanoch a ďalší hostia. Skládku prevádzkuje firma Lobbe Doliny.
Výstavba skládky si zatiaľ vyžiadala 19,5 mil. Sk, z toho 5,3 mil. Sk poskytol fond Phare.
Plánovaná kapacita skládky je 650 tis. m3 na rozlohe 8,6 ha. V 1. etape bolo k dispozícii 56
tis. m3, v 2. etape 139 tis. m3. Životnosť skládky sa predpokladá na 30 rokov. Po otvorení
skládky začala slúžiť 27-im obciam okresov Trnava, Piešťany, Nové Mesto n/V., Hlohovec,
zatiaľ dočasne bez mesta Piešťany.
18. apríla 2001 primátor Piešťan a prednostka MsÚ rokovali so zástupcami firmy Lobbe
Doliny a firmy Petmas-Onyx o možnosti uskladňovania TKO mesta Piešťany na skládku
v Rakoviciach, čo by bolo pre mesto finančne najvýhodnejšie (odpad sa vtedy vozil na
skládku v Zavare pri Trnave). Následne 27. apríla 2001 podpísalo mesto Piešťany s firmou
Lobbe Doliny zmluvu o odvoze TKO mesta na skládku v Rakoviciach.
Nový zákon o odpadoch č. 223/2001 ustanovil zmenu pôvodcu odpadu. Doteraz ním bola
obec resp. mesto, odteraz sa ním stal občan. Obec resp. mesto ostalo iba organizátorom
zabezpečujúcim zvoz a odvoz TKO na skládku.
Z toho dôvodu mesto Piešťany zaviedlo nový miestny poplatok za komunálny odpad,
ktorý sa bude platiť priamo na MsÚ (predtým firme Petmas-Onyx). Pre obyvateľov mesta
je zaujímavé, že poplatky za odvoz TKO sa nebudú stanovovať pre domácnosť vcelku,

ale podľa počtu členov domácnosti. Výška poplatkov najmä pre viacčlenné rodiny zrejme
stúpne.
V meste Piešťany naďalej prebiehal aj zber triedeného odpadu - separovaný zber odpadu
(biele a farebné sklo, plasty, kovy, papier, odpad zo zelene, nebezpečné odpady – žiarivky,
opotrebované autobatérie, monočlánky, farbivá a pod.). Bolo zriadené Zberné stredisko
mesta Piešťany na konci ul. Pod Párovcami (od roku 2002).
23. Telekomunikačné siete v Piešťanoch v roku 2001 – v okrese Piešťany
a) Telefónne stanice – v okrese Piešťany bolo v roku 2001 23 311 telefónnych staníc, z toho
15 525 digitálnych. Bytových telefónnych staníc v okrese bolo 16 500.
b) Mobilné telefóny – v okrese Piešťany v roku 2001 bolo mobilnou sieťou pokrytého cca
90 % územia okresu spoločnosťami Eurotel a Globtel.
c) Zmena smerových telefónnych čísiel pevnej telefónnej siete na Slovensku – uskutočnila
sa k 1. júlu 2001. Počet smerových telefónnych čísiel sa znížil z 82 na 25. Okres Piešťany
mal doteraz svoje vlastné smerové číslo 0838, odteraz bude spoločné pre oblasť Trnava –
033 (aj pre uzlové telefónne obvody Piešťany, Hlohovec a Pezinok). Súčasne stúpli ceny
miestnych hovorov a zvýšil sa aj poplatok za pripojenú telefónnu stanicu pre bytového
užívateľa.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 2001
1. Prehľad o školách a školských zariadeniach na území okresu Piešťany v roku 2001
Na území okresu Piešťany v roku 2001 pôsobilo 40 materských škôl, 28 základných
škôl, 2 základné umelecké školy, 1 centrum voľného času Ahoj, stredisko služieb škole,
pedagogicko-psychologická poradňa a ďalšie školské zariadenia.
Zo stredných škôl to boli 3 gymnáziá (z nich jedno vo Vrbovom, ktoré bolo zriadené
k 1.7.2000), 4 stredné odborné školy (všetky v Piešťanoch) a 4 stredné odborné učilištia (z
nich 2 mimo Piešťan – SOU poľnohospodárske Rakovice a SOU odevné Vrbové).
2. Školy a školské zariadenia v Piešťanoch v roku 2001
a) Predškolské zariadenia (jasle) – v meste boli iba 1 jasle – Mestské jasle na Javorovej ul.
Jasle patria medzi sociálne zariadenia Mesta Piešťany.
b) Materské školy – v Piešťanoch bolo v roku 2001 11 MŠ (z toho bola jedna závodná,
patriaca SLK). Boli to: MŠ Nám. 8. mája 2, MŠ Detvianska ul., MŠ Javorová ul., MŠ
Považská ul., MŠ Ružová ul., MŠ Staničná ul., Materská škola Nám. 8. mája 4, MŠ Ul. A.
Dubčeka, MŠ Valová ul., MŠ Zavretý kút, MŠ Detská ul. 1 (prevádzkovaná SLK).
c) Základné školy v Piešťanoch – bolo ich 8: ZŠ M.R. Štefánika na Vajanského ul. (predtým
1. ZŠ), ZŠ Rázusova ul. (2. ZŠ), Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti na Štefánikovej ul. (3. ZŠ),
ZŠ Holubyho ul. (4. ZŠ), ZŠ Mojmírova ul. (5. ZŠ), ZŠ Brezová ul. (7. ZŠ), ZŠ Ul. A. Trajan
(8. ZŠ), ZŠ Ul. F.E. Scherera (v roku 2001 bol škole prepožičaný Ministerstvom školstva
čestný názov Základná škola F.E. Scherera) (9. ZŠ). Na 8. ZŠ je len 1. – 4. ročník.
V roku 2001 z úsporných dôvodov (racionalizácia) inicioval Krajský úrad v Trnave, Okresný
úrad v Piešťanoch s podporou Okresnej školskej rady v Piešťanoch zrušenie 8. ZŠ na Ul.
A. Trajan a pripojenie jej tried k 9. ZŠ na Ul. F.E. Scherera. Proti boli učitelia školy a tiež
aj viacerí rodičia žiakov 8. ZŠ, a preto podali petíciu na mesto Piešťany za zachovanie

samostatnej 8. ZŠ v Piešťanoch. MsZ uzn. č.72/2001 rozhodlo, aby mesto nepodporilo
zámer OÚ v Piešťanoch zrušiť 8. ZŠ na Ul. A. Trajan.
d) Špeciálne školy a zariadenia v Piešťanoch – boli to štyri školy: Základná umelecká škola,
Špeciálna (osobitná) škola, ZŠ DRZ Zelený strom a ZŠ DRU Pro Patria.
e) Stredné školy v Piešťanoch – boli to:
- 2 gymnáziá (Gymnázium, Gymnázium sv. Michala Archanjela);
- 4 stredné odborné školy (SPŠE, Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stredná záhradnícka škola
a Združená stredná škola obchodu a služieb Mojmírova ul., ktorá vznikla zlúčením SOU
a Dievčenskej odbornej školy, pôsobiacich v budove na Mojmírovej ul. ku dňu 1.7.2000);
- 2 stredné odborné učilištia (SOU elektrotechnické a strojárske, SOU vodohospodárske).
Pozn.: Na SZáŠ pôsobí vysunuté pracovisko Slov. poľnohosp. univerzity Nitra (vysokej
školy) – fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.
3. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v roku 2001
a) Súťaž „Mladý sommelier 2001“ – v apríli 2001 sa na škole uskutočnil
2. ročník
celoslovenskej súťaže „Mladý sommelier“ študentov stredných hotelierskych škôl. Hodnotila
sa odborná úroveň práce s vínom. Súťažili študenti 8-ich škôl, vyhrala Edita Balčaríková zo
ZSŠHS a O v Prievidzi.
b) Európska organizácia hotelových škôl EU HOGA-Netz – v septembri 2000 sa jej
členom stala Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch. Následne zavítali do Piešťan
členovia tohto združenia z viacerých európskych štátov na čele s prezidentkou EU HOGANetz Gerlinde Burhard z Berlína. Zástupcovia vzdelávacích inštitúcií v oblasti hotelových
a gastronomických služieb sa tu zišli na konferencii konanej raz za polrok vždy v inej
členskej krajine. Na pôde školy ich privítal riaditeľ PaedDr. V. Arbet, prijal ich tiež primátor
mesta Ing. J. Csontos.
4. Gymnázium v Piešťanoch v roku 2001
a) Nová športová hala gymnázia – bola slávnostne otvorená 22. nov. 2001.
b) Oslavy 65. výročia vzniku školy – uskutočnili sa pri príležitosti otvorenia športovej haly.
Bola vydaná publikácia o škole.
5. Združená stredná škola obchodu a služieb v Piešťanoch na Mojmírovej ul. v roku 2001
V predvianočnom období sa na škole uskutočnila tradičná výstava prác študentov školy
v rámci Dňa otvorených dverí ZSŠO a S. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili
primátor mesta Ing. J. Csontos a gen. riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek.
6. Špeciálna ZŠ a Praktická škola v Piešťanoch
a) Špeciálna ZŠ v Piešťanoch – je to bývalá Osobitná resp. Pomocná škola v Piešťanoch
pre mentálne postihnuté deti. V osobitnej škole sa učili menej mentálne postihnuté deti,
v pomocnej škole viacej ment. post. deti. Škola má 2 budovy – v jednej budove na Žilinskej
ulici pri Vŕšku je 6 osobitných tried 2. až 6. ročníka, v druhej budove na Valovej ul. 40 je 6
osobitných tried 7. až 9. ročníka a 2 pomocné triedy. Školu navštevovalo 111 žiakov.
b) Praktická škola v Piešťanoch – bola zriadená k 1.9.2001 v priestoroch Špeciálnej ZŠ
v budove na Valovej ul. 40. Je určená pre žiakov, ktorí ukončili Špeciálnu ZŠ v osobitných

alebo praktických triedach a sú schopní po zácviku vykonávať nejaké manuálne činnosti.
Štúdium na praktickej škole je 3-ročné.
7. Medzinárodný deň detí v Piešťanoch v roku 2001
MDD pripadá na 1. júna. V tomto období bolo síce v Piešťanoch niekoľko celomestských
podujatí – 30. mája Deň pohybu (Challenge day), 2. júna Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny,
napriek tomu sa uskutočnili aj podujatia z príležitosti MDD. Zorganizovali ich MsÚ, OÚ,
CVČ AHOJ, OR Policajného zboru a MsP v Piešťanoch.
1. júna sa na štadióne PFK uskutočnil 36. ročník Piešťanských hier v atletike žiakov ZŠ, pred
Domom umenia vystúpili požiarnici (ukážky požiarnych vozidiel a striekačiek, praktickej
činnosti hasičov), predviedol sa výcvik policajných psov (zorganizovalo OR PZ), policajné
vozidlá a ukážky 1. pomoci (MsP).
Rôzne akcie organizovali aj piešťanské ZŠ, napr. 9. ZŠ na Ul. F.E. Scherera umožnila svojim
žiakom „vymaľovanie“ vonkajších múrov školy rozprávkovými bytosťami.
V tom období prebiehala na Slovensku „Akcia jablko - citrón“ zameraná na bezpečnosť
cestnej premávky, pri ktorej policajti spolupracovali s deťmi. V Piešťanoch sa uskutočnila
30. mája na ul. Pod Párovcami pri budove starého Lesoprojektu. Členovia dopravnej polície
PZ merali rýchlosť vozidiel a po ich zastavení oboznámili vodičov s nameranou rýchlosťou.
Pomáhali im pri tom aj deti (žiaci Cirkevnej ZŠ v Piešťanoch) a ak vodič prekročil povolenú
rýchlosť, tak ho deti pokarhali, dali mu kyslý citrón a kresbu s výzvou bezpečnej jazdy, ak
jazdil predpisovo, dostal za odmenu sladké jablko (z 15-tich kontrolovaných vodičov sa 4
previnili).
9. Kultúra v Piešťanoch v roku 2001
1. Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2000
Ceny navrhla kultúrna komisia MsZ, čo bolo následne schválené.
Cenu za najvýznamnejší kultúrny počin roka 2000 odovzdal 27. febr. 2001 v zasadačke
MsÚ primátor mesta Ing. J. Csontos Srečkovi Mustagrudičovi, spolumajiteľovi MM Café
Art Gallery. V tejto kaviarni sa nachádza Galéria MM. Cenu získal za aktivity v oblasti
výstavníctva – v jeho galérii sa uskutočnila výstava obrazov rakúskej veľvyslankyne
v SR Gabriely Matznerovej, výstava sochára a medailéra Wiliama Schiffera, tiež umelcov
z Piešťan, ako bola výstava fotografií Dušana Knapa, výstava karikatúr Bohuslava (Boba)
Perneckého a pod.
Druhým oceneným o deň neskôr ako kultúrna osobnosť roka 2000 v Piešťanoch bol
architekt a karikaturista Ing. arch. Bohuslav Pernecký. Ocenenie získal za svoju bohatú
karikaturistickú činnosť, svojimi kresbami je známy na Slovensku a v zahraničí a získal
i množstvo ocenení. Ako architekt projektoval niektoré významné stavby v Piešťanoch
ako je budova mestskej knižnice, obchodného domu DOMOSS na Bratislavskej ulici,
VÚB na Nám. slobody, prístavbu k SPŠE, rekonštrukciu budovy pošty na Kukučínovej ul.
a v súčasnosti novú športovú halu piešťanského Gymnázia.
2. Prezentácia knihy F.E. Scherera Horúce pramene a kúpele Piešťan
Prezentácia knihy významného piešťanského lekára 19. stor. Dr. Františka Ernesta
Scherera sa uskutočnila 19. januára 2001 symbolicky v priestoroch Vojenského kúpeľného

ústavu v Piešťanoch (ústav bol založený z jeho iniciatívy). O vydanie knihy sa zaslúžilo
Balneologické múzeum v Piešťanoch a VKÚ v Piešťanoch.
Prezentácie knihy sa zúčastnili primátor mesta Ing. J. Csontos, gener. riad. SLK Ing. I.
Drabálek, riaditeľ VKÚ plk. Doc. MUDr. Jozef Šmondrk, CSc., riaditeľ Balneologického
múzea PhDr. V. Krupa a vedúca odboru kultúry KÚ v Trnave PhDr. L. Malá.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci a učitelia ZUŠ v Piešťanoch. Podujatie spestrila
firma dFlex, ktorá pripravila počítačovú prezentáciu historických fotografií piešťanského
zberateľa Alexandra Urmínskeho „Počítačom do histórie Piešťan“.
3. Výstava sochára a medailéra Wiliama Schiffera v Piešťanoch
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. febr. 2001 v Galérii MM. Zúčastnil sa jej prezident SR
R. Schuster a ďalšie osobnosti slovenského politického a verejného života (viď. kap. 3.
„Politický a verejný život v Piešťanoch“).
4. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
Verejné podujatie pripravilo na 27. febr. 2001 opäť MsKS v Piešťanoch. Začalo sa
prijatím aktérov podujatia primátorom mesta, prípitkom a pohostením pred budovou MsÚ.
V kultúrnom programe zazneli fašiangové piesne, tance, vinše v podaní folklórneho súboru
Krakovanka. Následne prešiel sprievod od MsÚ na pešiu zónu na Winterovej ul., na záver
sa uskutočnil ceremoniál „pochovávanie basy“.
5. 10. výročie vzniku týždenníka Piešťanský týždeň
24. apríla 2001 sa vo výstavných priestoroch Galérie MM uskutočnilo stretnutie pri príležitosti
10. výr. vzniku nezávislého regionálneho týždenníka Piešťanský týždeň. Zúčastnili sa ho
pracovníci týždenníka, tiež primátor mesta Ing. J. Csontos, prednostka OÚ v Piešťanoch
Mgr. M. Gašparíková a ďalší hostia.
Šéfredaktorom Piešťanského týždňa je Mgr. Pavel Podolský, redaktormi sú Štefan
Gregorička, zároveň je zást. šéfred. a Mgr. Drahomíra Moretová. Týždenník sa v roku 2001
vydával s nákladom až okolo 10-tisíc výtlačkov týždenne, cena výtlačku bola 7,- Sk.
6. 2. ročník „Jarného tanečného festivalu“ v Piešťanoch
V minulom roku 2000 v 1. ročníku vystúpili v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK
Piešťany, a.s., tanečníci z tanečného divadla Bralen, Tanečného konzervatória z Bratislavy,
Štúdia tanca Banská Bystrica a domáce folklórne súbory Slnečnica a Striebornica.
V roku 2001 (od 14. do 27. mája) vystúpili v Spoločenskom centre SLK tanečníci Štúdia tanca
Banská Bystrica, Komorný balet Divadla Jonáša Záborského z Prešova, tanečné divadlo
Alternatív zo Žiliny, jediné profesionálne teleso súčasného tanca Bratislavské divadlo tanca
a v dňoch 26. a 27. mája vystúpil SĽUK.
7. Film o kúpalisku Eva v Piešťanoch
Autorkou tohto 21-minútového filmu (režisérka a scenáristka) bola piešťanská študentka
Vyšší odborní filmové školy v Zlíne Júlia Mikolášiková, ktorá ho pripravila ako svoju
absolventskú prácu. Natáčanie trvalo od júla 2000 do januára 2001. Film obsahuje históriu
i súčasnosť tohto známeho slovenského kúpaliska, obsahuje výpovede známych osobností,
ktoré boli i sú s Evou späté športom a priateľstvom – Ladislav Bačík, Miloš Fabian, Ladislav

Berlanský, Dr. Milan Škarka, Martina Moravcová a ďalší. Sú v ňom aj archívne zábery, napr.
piešťanských olympionikov – L. Bačíka na OH v Melbourne, M. Moravcovej v Sydney
a pod. Film zachytáva čiastočne aj život mesta Piešťany.
Premiéra filmu za účasti tvorcov a účinkujúcich sa uskutočnila 19. mája 2001 v Spoločenskom
centre SLK.
8. 4. ročník výtvarnej súťaže „Polícia očami detí“
Vyhlasovateľmi tejto súťaže v rámci Slovenska pre deti a žiakov vo veku od 3 do 15 rokov
bolo opäť Národné osvetové centrum v Bratislave a Prezídium PZ SR v Bratislave.
V okrese Piešťany súťaž zorganizoval Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry OÚ
v Piešťanoch v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Piešťanoch a ZŠ
M.R. Štefánika na Vajanského ul. Súťažilo sa v 4-och kategóriách: I. kat. – deti MŠ vo veku
3-6 rokov, II. kat. – žiaci ZŠ vo veku 6-8 rokov, III. kat. – žiaci ZŠ vo veku 9-11 rokov a IV.
kat. – žiaci ZŠ vo veku 12-15 rokov. 9. apríla 2001 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch
uskutočnilo vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy vyše 120-tich výtvarných prác. Po
ukončení výstavy boli všetky práce zaslané na celoslovenské vyhodnotenie na MV SR do
Bratislavy.
1. júna bolo v Bratislave vyhodnotených 5 395 prác detí z celého Slovenska. Najvyššie
ocenenie „Cenu MV SR“ získala žiačka 5. ZŠ, Mojmírova ul. Piešťany, druhé najvyššie
ocenenie získal žiak Špeciálnej ZŠ na Žilinskej ul. v Piešťanoch. V 3. kategórii získali 1.
miesto žiaci Mária Kudríková a Patrik Kudrík zo Špec. ZŠ na Žilin. ceste v Piešťanoch
a v 4. kat. 2. miesto Kristína Krempková z 2. ZŠ na Rázusovej ul. v Piešťanoch.
9. 46. Piešťanský festival
Celkove sa uskutočnilo 14 vystúpení (podujatí) v rámci PF, z toho 8 v Dome umenia a 6
v Kongresovej hale Spoloč. centra SLK v Piešťanoch.
Dom umenia:
- 15. júna – na terase DU sa slávnostnými fanfárami Slov. filharm. uskutočnilo slávnostné
otvorenie 46. ročníka PF. Večer sa v DU uskutočnil otvárací koncert festivalu, v prvej časti
to bol koncert Štátneho komorného orchestra zo Žiliny pod vedením Gabrielle de Esteban,
v druhej časti vystúpila Slovenská filharmónia s dirigentom Martinom Majkútom. Koncert
sa konal v znamení 16. výročia narodenia českého hudobného skladateľa Antonína Dvořáka.
Pri tejto príležitosti primátor Piešťan odovzdal v DU riaditeľovi Slovenskej filharmónie Ing.
Jozefovi Tkáčikovi medailu s iniciálkami skladateľa A.D., zhotovenú
W. Schifferom
a tiež mu odovzdal Piešťanský dvojgrajciar ako poďakovanie mesta Slovenskej filharmónii
za dlhoročnú spoluprácu s mestom (jednak pri Piešťanskom festivale a tiež i Dom umenia
patril predtým pod jej správu);
- 23. júna – vystúpil Pressburger Klezmer Band;
- 28. júna – sa konal Organový koncert Mareka Vrábla(SR) a Moniky Streitovej-Popelárovej
(ČR) – flauta;
- 2. júla – vystúpila Štátna opera Banská Bystrica s muzikálom „My fair lady“;
- 10. júla – sa konal dvojkoncert v rámci medzinárodného projektu SOCRATES-LINGUA-E,
vystúpili Malý komorný orchester pri Gymnáziu M.R. Štefánika v Novom Meste n/V.
a orchester Judgemeadow Community College z Leicestra (VB);
- 13. júla – v programe „Slnečnica a jej hostia“ vystúpil piešťanský folklórny súbor Slnečnica

a jej hosť folkl. súbor EL GRUPO FOLKLÓRICO „CASTRO FLOXO“ (Španielsko);
- 18. júla – vystúpil Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala (po smrti B. Warchala
sa umeleckým vedúcim stal Ewald Danel);
- 17. augusta – sa konal „Operetný galakoncert“, vystúpila víťazka a laureáti Medzinárodnej
speváckej súťaže 2001 v Komárne a Salónny orchester Gala Zdeňka Macháčka (SR).
Kongresová hala:
- 5. júla – koncertný program Martina (barytón), Jána (tenor) a Štefana (basbarytón)
Babjakovcov;
- 14. júla – vystúpilo Haydnovo kvarteto (Rakúsko);
- 21. júla – sa konal koncert Václava Hudečka – husle (ČR) a
Mariána Lapšanského – klavír (SR);
- 27. júla – koncert „Večery s Mozartom“, vystúpili Andrea Dudášová-Kristel – soprán
(Nemecko) a Tadashi Sasaki – gitara (Japonsko);
- 10. augusta – sa konal „Jazz koncert“, vystúpili Melvin Canady – spev (USA), Štěpán
Markovič – tenorsaxofón (ČR), Matúš Jakabčic – gitara (SR), Juraj Griglák – basgitara (SR)
a Cyril Zeleňák – bicie (SR);
- 25. augusta – záverečný koncert festivalu, vystúpili členovia nórskej komornej opery
a Spevácky zbor mesta Bratislavy v koncerte G. Rosinniho „La petite messe solennelle“.
10. Jubileum folklórnej skupiny Povoja
Piešťanská ženská spevácka folklórna skupina Povoja si v roku 2001 pripomenula 10.
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti naspievala (nahrala) svoje CD.
V súčasnom období súbor pozostáva z 15-tich speváčok ľudových piesní, účinkujúcich
v rôznych krojoch. Vedúcou súboru je Ing. Renáta Kopcová.
11. Folklórny súbor Striebornica v Tunisku
Piešťanský folklórny súbor Striebornica (spev, hudba, tanec) bol v dňoch 5. – 12. júla 2001
na zájazde v meste Hammamet v Tunisku. Absolvoval niekoľko vystúpení a zúčastnil sa
miestneho karnevalu.
12. Folklórny súbor Máj v Anglicku a Holandsku
Folklórny súbor Máj, pôsobiaci pri Gymnáziu v Piešťanoch, bol v dňoch 17. júla – 7. augusta
2001 na súťažnom festivale v anglickom Middlesbroughu a na medzinárodnom festivale
v holandskom Odoorne.
Na folklórnom festivale v Middlesbroughu získali v príslušných kategóriách dve 3. miesta za
„tanec z Myjavy“ a choreografiu Zemplínska svadba, 1. miesto získal Ing. Vladimír Chovanec
v kategórii sólový spev a 1. miesto získali aj speváčky súboru v kategórii skupinový spev.
Aj v Holandsku mal Máj na festivale úspešné vystúpenia. Na rozlúčkovom posedení naučili
všetkých účastníkov spievať slovenskú pieseň z Liptova Červené jabĺčko.
13. Výstava obrazov Danielle Doucet
4. augusta 2001 bola v Art Jazz Gallery slávnostná vernisáž výstavy obrazov belgickej
výtvarníčky D. Doucet. Kolekcia obrazov bola vyjadrením umeleckého obdivu autorky
k hudbe opery Tri želania, ktorú skomponoval v rokoch 1928-29 český hudobný skladateľ

Bohuslav Martinů (v tej dobe bola jeho hudba revolučným činom, pretože obsahovala prvky
džezu). Výstavu pripravila agentúra 3 COM ART s podporou mesta Piešťany. Belgickú
výtvarníčku prijal aj primátor mesta Ing. J. Csontos.
14. Letné organové koncerty v Piešťanoch
Bachova spoločnosť na Slovensku, mesto Piešťany a Dom umenia v Piešťanoch zorganizovali
5 organových koncertov na obdobie 7. – 29. aug. 2001.
V kostole sv. Cyrila a sv. Metoda vystúpili:
- 7. augusta – Anton Gansberger (Rakúsko) a Alexander Krins (Nemecko);
- 14. augusta – Vladimír Neudach (Bielorusko).
V Dome umenia:
- 21. augusta – Wolfgang Bretschneider (Nemecko);
- 26. augusta – Giovanni Clavora Braulin (Taliansko);
- 29. augusta – István Koloss (Maďarsko).
15. Folklórny súbor Slnečnica na Kanárskych ostrovoch
V polovici augusta 2001 zavítal piešťanský folklórny súbor Slnečnica na Kanárske ostrovy.
V prístavnom mestečku El Médano na ostrove Tenerife vystúpil na 8. ročníku festivalu
ľudového folklóru. Podobne ako rok predtým v Bolívii bola Slnečnica aj teraz prvým
súborom zo Slovenska, ktorý účinkoval na Kanárskych ostrovoch.
16. Country Lodenica 2001 v Piešťanoch
Už po tretíkrát sa v Piešťanoch v priestoroch pri Lodenici v RO Sĺňava I v dňoch 30. aug. až
1. sept. uskutočnil festival folkovej a country hudby pod názvom Country Lodenica 2001.
Opäť ho pripravila piešťanská Agentúra FaC. Festival navštívili diváci nielen zo Slovenska,
ale aj z Čiech, Poľska a Maďarska.
Prvý deň vystúpili Hana a Petr Ulrychovci so skupinou Javory (ČR), skupina Rangers,
známa aj pod názvom Plavci (ČR), Honza (Ján) Nedvěd so skupinou Příbuzní (ČR), Jaromír
Nohavica (ČR) i ďalší.
Druhý deň vystúpili Jarmila Šuláková so skupinou Fleret, skupina Vidiek, Ivan Mládek so
skupinou Banjo Band (ČR), Jana Kirschnerová, skupina Kamelot a pod. Tretí deň, v sobotu
vystúpili skupiny a jednotlivci Bukasový masív, Vladimír Mišík a Jaroslav Hutka, Speed
Dial (USA), domáci súbor Punto a Rybacé hlavy i ďalší.
Vystúpili aj tanečné skupiny v country štýle – Maryland z Trenčína a piešťanská LUNA.
Tiež sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí pre deti a mládež.
17. 3. ročník Piešťanského randezvous
Podujatia sa uskutočnili v dňoch 24. – 28. septembra 2001 v Dome umenia.
V Piešťanoch sa stretli a vystúpili:
- 24. a 25. sept. – Divadlo Astorka Korzo ’90 Bratislava;
- 26. a 27. sept. – Divadlo Bolka Polívky (27. sept. spolu s Frída Produkcion);
- 28. sept. – Městské divadlo Brno.
18. 34. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V.
V roku 2001 sa v Domove výtvarných umelcov a architektov v Moravanoch n/V uskutočnili

dve sympóziá. Medzi organizátormi podujatia – Balneologickým múzeom v Piešťanoch
a Slovenskou výtvarnou úniou v Bratislave boli totiž už od roku 1999 nezhody, jednak
čo sa týka miesta konania sympózia (Piešťany alebo Bratislava) a tiež jeho obsahovej
náplne a zamerania. Slovenská výtvarná únia má až 24 občianskych výtvarných subjektov –
maliarov, grafikov, sochárov, profesné združenia úžitkového umenia, fotografistov, sklárov,
textilných výtvarníkov, keramikárov, dizajnérov atď.
Na dni 27. aug. až 15. sept. 2001 sympózium pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch
tradičnou formou v súlade s jeho štatútom. Zúčastnili sa ho 3 maliarky, zo Slovenska Mária
Machatová a Klaudia Koszibová. Z Izraelu prišla Nomi Bruckmannová, ktorá tu vytvorila
niekoľko obrazov krajiny v okolí Moravian a múzeu venovala obraz „Morning light“.
V dňoch 13. až 26.okt. 2001 sympózium v moravianskom kaštieli zorganizovala Slovenská
výtvarná únia. Zúčastnili sa ho 5-ti výtvarníci, zo Slovenska Marko Vrzgula a Jozef Baus,
z Maďarska János Sebestyén a Kati Haászová a z Poľska Regina Krzyková.
19. Herec Gérard Depardieu na letisku v Piešťanoch
Populárny francúzsky herec G. Depardieu, ktorý bol na súkromnej návšteve na Slovensku,
prišiel 30. sept. 2001 autom na piešťanské letisko. Po absolvovaní colnej a pasovej kontroly
odletel na helikoptére do Maďarska.
20. Spisovateľka Jaroslava Blažková v Piešťanoch
Na krátku návštevu zavítala do Piešťan kanadská spisovateľka slovenského pôvodu
Jaroslava Blažková (zo Slovenska emigrovala v roku 1968). 5. okt. 2001 ju na MsÚ prijali
predstavitelia mesta, tiež besedovala v mestskej knižnici so žiakmi základných škôl.
21. Recitátorka Anna Plecitá na súťaži Chalupkovo Brezno
V októbri sa piešťanská recitátorka Anna Plecitá zúčastnila po prvýkrát súťažnej prehliadky
záujmovo-umeleckej tvorivosti pedag. pracovníkov Chalupkovo Brezno a opäť bola úspešná.
Za prednes humornej poviedky Zuzky Zgurišky Pán richtár získala najvyššie ocenenie,
naviac v literárnej súťaži prózy
2. miesto a poézie 3. miesto.
22. Spisovateľka Júlia Kurilová v Piešťanoch
81-ročná slovenská spisovateľka Júlia Kurilová už absolvovala niekoľkokrát liečebný pobyt
v Piešťanoch či už ústavne v Balnea Grand a Pro Patrii alebo ambulantne, keď sa ubytovala
v Dome spisovateľov Ivana Stodolu na Banke (Horváth vila). Písať knihy začala ako
78-ročná, prvá mala názov Penzión a mala veľký ohlas medzi dôchodcami. 30. okt. 2001
sa zúčastnila besedy v mestskej knižnici, ktorú pripravila Jednota dôchodcov v Piešťanoch.
23. Spisovateľ Peter Holka v Piešťanoch
V roku 2001 slovenský prozaik P. Holka navštívil 2-krát Piešťany, aby besedoval so študentmi
stredných škôl.
V marci z príležitosti Týždňa detskej knihy sa s nimi stretol na Gymnáziu vo Vrbovom,
Združenej strednej škole obchodu a služieb v Piešťanoch a na SPŠE v Piešťanoch. V novembri
prišiel do Piešťan znovu a besedoval opäť so študentmi ZSŠO a S v Piešťanoch, ktorým
predtým sľúbil opätovné stretnutie po vydaní jeho novej knihy.

24. Trnavská paleta 2001
Trnavské osvetové stredisko zorganizovalo 38. ročník tejto regionálnej tvorivej súťaže
neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, starších ako 14
rokov a s prácami realizovanými v rokoch 2000 a 2001 s termínom ich odovzdania do 31.
okt. 2001.
Do súťaže sa prihlásilo 24 autorov a 1 kolektív spolu so 146-timi výtvarnými prácami
(grafiky, maľby, pastely, plastiky, kresby). Členom 4-člennej hodnotiacej poroty bol aj
Piešťanec PhDr. Vojtech Haring. Súťažilo sa v 5-tich kategóriách: autori vo veku 15-25
rokov v kat. A (bez výtvarného vzdelania) a v kat. B (s výtvar. vzd.), autori vo veku nad 25
rokov v kat. A1 (bez výtv. vzdel.) a v kat. B1 (s výtv. vzd.) a autori bez ohľadu na vek v kat.
C – insitná tvorba.
Z Piešťan súťažilo 12 výtvarníkov, ceny získali Lukáš Lovich za olejomaľby, Jana Križanová
za kolekciu pastelov a Eva Donovalová za kolekciu olejomalieb.
Výstava prác sa konala v dňoch 8. nov. – 5. dec. 2001 v Dome umenia v Piešťanoch.
25. Festival folklórnych súborov Trnavského kraja 2001
Festival sa uskutočnil pod záštitou Trnavského osvetového strediska v piešťanskom Dome
umenia dňa 9. nov. 2001.
V jeho prvej časti sa predstavili folklórne súbory s komornými choreografiami. Vystúpili
Striebornica z Piešťan, Inovec z Hlohovca, Dudváh z Trnavy a Slnečnica z Piešťan. V druhej
časti vystúpili folklórne súbory s choreografiami veľkej formy, boli to maďarské súbory na
Slovensku – FS Kacay pri Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Galante a FS
Megyer z Dunajskej Stredy, tiež Slnečnica, Dudváh a Striebornica.
Víťazom festivalu sa stal FS Dudváh z Trnavy.
26. Spisovateľ Roman Bednár v Piešťanoch
Do Piešťan zavítal spisovateľ literatúry faktu Ing. Roman Bednár („slovenský Däniken“),
ktorý žije v Nemecku, avšak pochádza z nášho mesta. V súčasnosti je riaditeľom Kultúrneho
a tlačového centra v Manheime.
Tentokrát prišiel pracovne spolu s dvoma pracovníkmi nemeckej televíznej stanice, ktorá
pripravovala natočenie filmového dokumentu „Slovensko - krajina, ktorú sa oplatí navštíviť“.
Prišli si obzrieť zaujímavosti, ktorí by mohli mať miesto v scenári.
14. nov. 2001 R. Bednára prijal na MsÚ primátor mesta Ing. J. Csontos.
27. Básnická zbierka Diany Duffekovej
16. novembra 2001 sa v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch konal „krst“ básnickej
zbierky – výberu 24-och básní 29-ročnej Piešťanky Diany Duffekovej (dcéra predsedu
kultúrnej komisie MsZ a poslanca MsZ Kornela Duffeka). Zbierku prezentoval PhDr.
Vojtech Harnig. Prítomní boli primátor mesta Ing. J. Csontos, predseda OZ Moravianska
Venuša Ing. J. Petrgál, riaditeľ BM PhDr. V. Krupa i ďalší hostia. Ilustrátorom básnickej
zbierky bol piešťanský výtvarník Karol Kuník.
28. 5. ročník Medzinárodného grafického sympózia v Moravanoch n/V.
Grafické sympózium v technike tlače z hĺbky sa konalo v moravianskom kaštieli v dňoch
19. až 25. nov. 2001. Zorganizovali ho akad. maliar Marián Komáček, Spolok grafikov
Slovenska – SVÚ a agentúra 3 COM.ART. Odbornú garanciu zabezpečovala teoretička

umenia Mgr. Zora Petrášová z Piešťan.
Sympózia sa zúčastnili Svetla Georgieva z Bulharska, Anges Indermaur zo Švajčiarska,
Sergij Ivanov z Ukrajiny, Tomáš Hrivnáč z Čiech, Kuba Kurkiewicz z Poľska a zo Slovenska
Jitka Bezúrová, Marcel Dúbravec, Miroslav Knap a Peter Klúčik. Následne sa uskutočnila
výstava týchto prác v Art Jazz Gallery J.D. Šošoku za prítomnosti účastníkov 5. a 4. ročníka
sympózia. Moderátorkou ich stretnutia bola Magdaléna Kuciaňová z Piešťan.
29. Jubileum Carla Vendera
V novembri 2001 uplynulo 20 rokov od prvej návštevy talianskeho občana, humanistu,
propagátora a organizátora hudobno-speváckych podujatí, čestného občana mesta Piešťany
cavaliera Carla Vendera v hoteli Thermia Palace a odvtedy už absolvoval v našom meste
100 pobytov.
Pri tejto príležitosti sa v Thermia Palace uskutočnilo stretnutie Carla Vendera s jeho priateľmi
a hosťami zo Slovenska, Čiech a Talianska, prítomný bol aj primátor mesta Ing. J. Csontos.
S koncertom vystúpil piešťanský cirkevný zbor Coro Laudamus pod vedením Venderovho
priateľa I. Kleina i ďalší umelci.
30. 10. výročie vzniku zboru Coro Laudamus
V novembri 2001 uplynulo 10 rokov od vzniku chrámového speváckeho zboru a orchestra
Coro Laudamus v Piešťanoch. Vedúcim súboru a zároveň dirigentom je Ivan Klein.
Predsedom zboru je I. Siváček.
Zbor ročne vystupuje asi na tridsiatich podujatiach (sväté omše, vianočné i veľkonočné
koncerty, slávnosti, príležitostné podujatia a pod.). Úspešne reprezentoval mesto a Slovensko
i v zahraničí – v Maďarsku, Čechách, Poľsku, Rakúsku, Chorvátsku a v Taliansku, keď
prezentuje diela skladateľov sakrálnej ale aj svetskej hudby a spevu.
Výročie svojho vzniku zbor Coro Laudamus oslávil 22. nov. 2001 v deň sv. Cecílie,
patrónky spevu a hudby, vystúpením na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Štefana kráľa.
Nasledujúci deň 23. nov. vystúpil Coro Laudamus v Kongresovej hale Spoloč. centra SLK
na benefičnom koncerte OZ Hospic Matky Božej v Piešťanoch.
31. Výstava z diela Aurela Kajlicha
Balneologické múzeum v Piešťanoch pri príležitosti 100. výročia narodenia významného
piešťanského grafika, maliara a ilustrátora Aurela Kajlicha a tvorbou známeho na Slovensku,
pripravilo vo výstavných priestoroch Vily dr. Lisku výstavu z jeho tvorby. Umelec bol
synom hlavného piešťanského notára Antona Kajlicha, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil
o zveľadenie Piešťan v období 1. ČSR.
Aurel Kajlich sa venoval grafike (diplomy, plagáty, etikety, poštové známky, nálepky, karty,
obálky časopisov, bankovky - 50 a 500 korunové za Slovenského štátu v 40-tych rokoch
a pod.), maľbe (portréty, kompozície, krajinky), tiež ilustrácií kníh. Venoval sa aj literárnej
činnosti (eseje, memoárové črty publikované v časopisoch), vystavená bola aj jeho kniha so
zápismi, poznámkami a kresbami ľudí, ktorí ho navštívili vo Vile Anna.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 28. nov. 2001 za účasti jeho syna, poslanca MsZ v Piešťanoch,
Ing. arch. Marcela Kajlicha. Výstava trvala do konca januára 2002.

32. Francesco Stomeo – výstava obrazov
20. decembra 2001 sa v priestoroch Caffe Art Gallery Srečka Mustagrudiča konala vernisáž
výstavy „Skutočnosť sna“ talianskeho umelca Francesca Stomea za prítomnosti primátora
mesta Ing. J. Csontosa a i ďalších hostí.
Jeho maľby sú metafyzické, so znakmi surrealizmu a symboliky.
33. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2001
Činnosť MsKS sa týkala kultúrno-spoločenskej a výchovno-vzdelávacej oblasti v živote
mesta.
a) Pracovníci MsKS – v roku 2001 malo MsKS 12 kmeňových pracovníkov. Boli to: riaditeľ
PhDr. Róbert Bača, pracovníci programového oddelenia Katarína Havrilová a Martin
Valo (zároveň bol vedúcim kontroly výstavnej siene), pracovníčka výtvarného oddelenia
Gabriela Kováčová, redaktorky Anna Páldyová a Ľubica Slaninková-Dragošeková (po jej
odchode v septembri 2001 nastúpil ako redaktor Miroslav Kazík), pokladníčka Magdaléna
Kollárová, ekonómka Marta Tiralová, vedúci kina Jozef Valachovič, pokladníčka kina
Gabriela Nitranská, premietač v kine Jozef Rostek, upratovačka Mária Oravcová.
b) Kultúrno-spoločenské podujatia mesta – MsKS zorganizovalo alebo sa podieľalo na
organizácii viacerých celomestských podujatí. Z tých väčších, resp. dlhšie trvajúcich to bolo
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2001, kultúrne programy v Hudobnom pavilóne, Vianoce
2001 v Piešťanoch (od 2. dec. do 31. dec.) a pod.
c) Koncerty – vystúpili skupiny Veneer, Neural paralitic, Kifoth, Kresťanská mládež zo
Skalice (muzikál „Srdce na dlani“ s protidrogovou tematikou) a pod.
d) Divadelná činnosť – MsKS poskytovalo nácvikové priestory pre piešťanské amatérske
divadlo Ichthys a Bradatá divadelná dvojica.
V júni sa uskutočnil 1. ročník prehliadky divadelnej amatérskej tvorby – divadlo DINO
Horná Streda, DS Javorina Nové Mesto n/V, DS Hlavina Radošina, DK Vizovice - Divadlo
nahodilých ochotníků a Bábkové divadlá pre deti – Divadlo bábok Terky Szabovej.
e) Výstavná činnosť. Vo výstavnej sieni V starej lekárni: výstava akad. maliara Daniela
Bidelnicu, výstava grafiky Igora Piačku, výber z tvorby Nadi Rappensbergerovej, výstava
úžitkovej a umeleckej keramiky akad. soch. Juraja Mihalíka, výstava Návraty Dezidera
Grella, výstava obrazov a grafík Martina Kellenbergera, výstava grafík Karola Ondreičku
a pod.
Vo foyeri MsKS – väčšinou výstavy piešťanských výtvarníkov: výstava celoročnej tvorby
členov Klubu piešťanských výtvarníkov, olejomaľby, kresby a koláže Soni Drahovskej,
výber z tvorby Emílie Stankovej, výstava Motýle sveta zo zbierok V. Rakšániho, výber
z tvorby Ľubomíra Jakubčíka (živ. jubileum), výstava kaktusov a sukulentov, Piešťany vo
fotografii I. a II. Ľudovíta Lenocha, olejomaľby Jozefa Radošinského (živ. jubileum), výstava
olejov a artefaktov PhDr. Vojtecha Haringa pod názvom „Trinásť dutých hláv a jedna hlava
otvorená“ (v predvečer jeho 60-tich narodenín), výstava „100 rokov od narodenia Ing. arch.
Pavla Weisza“, výstava manželov Lukáčovcov „Obrazy“. Tiež sa uskutočnila výstava „Vlak
bez staníc“ v spolupráci s NOC Bratislava.
f) Prednášková a osvetová činnosť – opäť bola zameraná najmä na boj proti drogám, proti
ochoreniu AIDS, proti rakovine, o zdravej výžive a pod., tiež s inou náučnou tematikou
(napr. „Hrady, zámky, kaštiele a kúrie na Považí“). Konali sa školenia, prebiehali kurzy –
najmä jazykové.

g) Kultúrne programy v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – podujatia sa konali
v období máj až september.
V pavilóne vystúpili viaceré folklórne súbory (Striebornica, Slnečnica, Máj, Striebornička –
ZUŠ Piešťany, Krakovanka, detské folklórne súbory z Ruska), dychové hudby (Bodovanka,
Bojnanka, Bučkovanka, Drietomanka, Bošáčanka, Vlčovanka, Lieskované – Nové Mesto
n/V, Tatrachemka – Trnava, Opatovanka -Trenčín, Zornička, Drahovčanka, Gradska Glasba
imocke - Split v Chorvátsku). Tiež vystúpili žiaci ZUŠ v Piešťanoch, IX. ZŠ, VIII. ZŠ,
mandolínový detský súbor Žiarinka, súbory populárnej a country hudby (napr. skupina
Country Cloggers), džezovej hudby (Jazz Band Bratislava, Váh River Band Piešťany), ďalej
sa realizovali rôzne zábavné programy a pod.
2. júna 2001 sa v Hudobnom pavilóne uskutočnilo oficiálne otvorenie letnej kúpeľnej sezóny.
h) Vianoce 2001 – kultúrno-spoločenské podujatia v Piešťanoch vo vianočnom období
v dňoch od 2. dec. 2001 do 1.1.2002 organizovali MsKS, MsÚ v Piešťanoch i ďalšie
organizácie, konali sa väčšinou na Winterovej ul.
2. decembra (1. adventná nedeľa) bolo adventné obdobie zahájené, slávnostné príhovory
mali primátor mesta a zástupcovia rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi.
V priebehu decembra sa uskutočnilo viacero podujatí. S vianočným programom (koledy,
vinše, tance, spevy a pod.) vystúpili žiaci cirkevnej ZŠ, ZUŠ, FS Povoja, FS Slnečnica,
FS Striebornica, detský spevácky zbor Hlások pri 7. ZŠ v Piešťanoch, cirkevný zbor
z Drahoviec, FS Krakovanka, FS Podhoranka z Lančára i ďalší. Vystúpil Rasťo Trnovec
(gajdy), Dariana Laščiaková (pásmo rozprávania a spevu o ľudových zvykoch na sv. Luciu),
Marián Veselský (akordeón) i ďalší.
23. decembra (4. adventná nedeľa) sa v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie uskutočnil
benefičný koncert Marcely Laiferovej, na Winterovej ul. boli slávnostné príhovory
a odovzdávanie betlehemského svetla členmi Zboru skautov a skautiek v Piešťanoch. 31.
decembra bol polnočný ohňostroj a
1. januára 2002 sa konal novoročný koncert
v kostole sv. Cyrila a sv. Metoda.
Ch) Spolupráca MsKS s inými inštitúciami – boli to Matica slovenská, pobočka Piešťany
(23.júna - Jánske ohne), Veteran car club (7.júla - výstava automobilov a kultúrne
podujatie), CVČ Ahoj (ozvučenie podujatí), Klub záhradkárov, Liga proti rakovine, Jednota
dôchodcov, školy, OZ Pomoc ohrozeným deťom (vyvesovanie programov a vylepovanie
aktivít združenia), CK Pressburg Bratislava (kultúrne programy v sále MsKS pre nemecky
hovoriacich hostí) a pod.
i) Filmové predstavenia – na Malej scéne MsKS naďalej prechodne pôsobilo mestské kino.
V roku 2001 sa uskutočnilo 443 predstavení, ktoré navštívilo 22 187 divákov.
j) Publikačná činnosť – pokračovalo vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka Revue
Piešťany, ročník XXXVII.
34. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2001
V roku 2001 mestská knižnica poskytovala tradičné výpožičné a informačné služby,
podieľala sa na organizácii významných kultúrnych podujatí (stretnutia tvorcov kníh
s mladými čitateľmi v Dňoch detskej knihy, festival rozhlasových rozprávok Zázračný
oriešok), podujatí na podporu čítania detí a mládeže (napr. v apríli 2001 bolo vyhodnotenie
6. ročníka projektu „Najčítanejšia slovenská a prekladová detská kniha za rok 2000“,

súťaž prebiehala v minulom roku. V kategórii Najčítanejšia slovenská detská kniha za rok
2000 zvíťazil Drak plamienok Jána Uličianskeho s ilustráciami Ľuby Končekovej-Veselej
(vydavateľstvo Buvik). V kategórii Najčítanejšia prekladová detská kniha za rok 2000
bola slávnostne korunovaná kniha Drobčekove dobrodružstvá (vydavateľstvo Junior), do
slovenčiny ju preložil Rudolf Čižmárik; poriadali sa výstavy so sprievodnými podujatiami
(napr. výstava „Cestami malého princa“ na motívy knihy Antoina de Saint Exupéryho,
výstava „Pamätníček“ pri príležitosti 50. výr. vzniku vydavateľstva kníh pre deti a mládež
Mladé letá, výstava „Štyri krajiny detstva“ pri príležitosti 10. výr. vzniku vydavateľstva
BUVIK a pod.), protidrogové podujatia (stretnutia detí a mládeže s príslušníkmi mestskej
polície a pod.) i ďalšie podujatia a aktivity.
a) Pracovníci mestskej knižnice – riaditeľka: Ing. Margita Galová;
- ekonomické oddelenie: Daniela Gajdošíková (ekonómka - hospodárka), Mária Lehutová
(pokladníčka), Mgr. Katarína Bajziková (kultúrno-výchovná pracovníčka);
- útvar spracovania knižničných fondov: Mária Glossová (knihovníčka), Iveta Makovníková
(knihovníčka), Anna Majerníková (knihovníčka), Eva Matulayová (knihovníčka);
- oddelenie pre dospelých čitateľov: Alena Krajanová (knihovníčka), Zuzana Kusovská
(knihovníčka), Veronika Veverková (knihovníčka);
- oddelenie pre deti a mládež: Mgr. Dagmar Nováková (knihovníčka), Veronika Grežďová
(knihovníčka);
- oddelenie technických činností: Peter Mihálik (vodič, údržbár), Jozef Kollár (domovník),
Mária Badáňová (upratovačka);
- oddelenie automatizácie informačného systému: Tomáš Halo (techn. pracovník).
b) Výpožičné služby a knižničný fond, podujatia – v roku 2001 mala knižnica evidovaných
6 370 stálych čitateľov, z toho bolo vyše 2 300 detí do 15 rokov. Knižničných jednotiek mala
vyše 90 tisíc a vypožičaných v priebehu roka ich bolo okolo 360 tis.
V roku 2001 sa v knižnici uskutočnilo niekoľko stoviek podujatí, najmä pre deti a mládež, ale
i pre dospelých – besedy (stretnutia), výstavy, tvorivé dielne, divadielka, kvízy, premietanie
rozprávok, hodiny informačnej výchovy v Internet stredisku a pod.
c) Kultúrno-výchovné, vzdelávanie a informačné aktivity knižnice – realizovali sa programy
na podporu a rozvíjanie čítania detí a mládeže, výstavné a divadelné projekty so sprievodnými
podujatiami, programy pre komunitné skupiny v Internet stredisku, programy protidrogovej
prevencie, aktivity pre deti so zdravotnými postihmi, celoslovenské odborné semináre pre
pracovníkov knižníc a pod.
V roku 2001 sa v piešťanskej knižnici konali aj 2 významné kultúrne podujatia a to stretnutie
slovenských tvorcov kníh s mladými čitateľmi regiónu Piešťan „Dni detskej knihy“ a festival
rozhlasových rozprávok „Zázračný oriešok“.
d) Dni detskej knihy – rozsiahle podujatie nadregionálneho významu sa uskutočnilo
v knižnici v dňoch 27. – 29. marca 2001. Do Piešťan prišlo vyše 50 slovenských tvorcov
kníh a časopisov pre deti a mládež – spisovatelia (prozaici, básnici, rozprávkari), ilustrátori,
redaktori a zástupcovia vydavateľstiev kníh a časopisov pre deti a mládež (Buvik, Arkus,
Mladé letá, Perfekt, Junior, Q 111, SSS). Uskutočnilo sa vyše 60 besied vo viacerých
výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských zariadeniach.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenská sekcia IBBY a Mestská knižnica
v Piešťanoch, spoluorganizátormi boli medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana Bratislava,
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Spolok slovenských spisovateľov, Okresný

úrad v Piešťanoch a Slovenské liečebné kúpele Piešťany.
Slávnostné otvorenie Dní detskej knihy sa uskutočnilo 27. marca 2001 v mestskej knižnici.
Delegáciu spisovateľov, ilustrátorov a zástupcov vydavateľstiev prijal na MsÚ primátor
mesta.
V knižnici sa uskutočnila prezentácia autorov Spolku slovenských spisovateľov, prezentácie
kníh jednotlivých vydavateľstiev, besedy s autormi kníh, prezentácia edície Malá
encyklopédia (osobností) vydavateľstva Arkus a pod.
V Art Jazz Gallery sa uskutočnil rozhovor so spisovateľmi D. Hevierom,
P. Glockom
a P. Holkom.
V základných školách a špeciálnych školách v okrese Piešťany, v mestskej knižnici, v CVČ
Ahoj, v ZUŠ, v Detskom domove, v detskej kúpeľnej liečebni Zelený strom a v materských
školách besedovali so žiakmi a   deťmi spisovatelia, ilustrátori a redaktori. Boli to
spisovatelia Ján Uličiansky, Daniel Hevier, Peter Glocko, Jozef Mokoš, Štefan Moravčík,
Anton Marec, Alexander Halvoník, Klára Jarunková, Rudolf Dobiáš, Anton Habovštiak,
Marianna Grznárová, Tomáš Janovic, Július Balco, Jozef Pavlovič, Václav Šuplata, Ján
Beňo, Gabriela Futová, Ladislav Švihran, Jela Mlčochová, Kveta Dašková, Dana Podracká,
Gabriela Škorvanková, Ján Navrátil, Liibuša Friedová, Roman Brat. V knižnici bola tiež
beseda s Erikom Kleinom a Vladimírom Lukešom, autormi knižky O fyzike trochu inak
spojená s pokusmi.
Na stredných školách so študentmi besedovali spisovatelia Dušan Dušek, Peter Holka
a Ladislav Švihran.
Z ilustrátorov a redaktorov do Piešťan zavítali Katarína Ševellová-Šuteková,Alena Wagnerová,
Ľubica Končeková-Veselá, Svetozár Mydlo, Miroslav Cipár, Martina Matlovičová, Katarína
Slaninková, Magdaléna Fazekašová, Mária Štefková, Martin Kellenberger, Peter Čisárik,
Marcela Vašková, Magda Baloghová, Marta Horáková, Eva Hornišová, Ľubica Kepštová
(redaktorka časopisu Slniečko), Miroslava Biznárová, Miroslav Regitko, Blanka Votavová,
Daniela Zacharová, Timotea Vráblová, Štefan Slezák.
Zároveň sa v priebehu marca a apríla uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí – výstav.
Bola to výstava k 50. výročiu vzniku vydavateľstva kníh pre deti a mládež Mladé letá
(mestská knižnica), výstava malieb Daniela Heviera (Spoločenské centrum SLK), výstava
knižných ilustrácií Svetozára Mydla (Art Jazz Gallery), výstava „Najkrajšie a najlepšie
detské knihy 1999-2000 (mestská knižnica), výstava „Slovenské vydavateľstvá deťom“
(mestská knižnica), výstava „Slovenská ilustračná tvorba na bienále ilustrácií Bratislava
(mestská knižnica).
e) Festival rozhlasových rozprávok „Zázračný oriešok - Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe“
– 1. ročník festivalu sa uskutočnil v Piešťanoch v dňoch 13. – 15. júna 2001. Tento nový
festival je pokračovaním spolupráce mesta Piešťany so Slovenským rozhlasom, keďže je
náhradou za predchádzajúci festival pôvodnej rozhlasovej hry (bol presunutý z Piešťan do
Bojníc).
Hlavnými organizátormi podujatia bolo Mesto Piešťany, Mestská knižnica v Piešťanoch
a Slovenský rozhlas, spoluorganizátormi boli Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti
a mládež, Literárny fond, Združenie rozhlasových tvorcov, vydavateľstvá Mladé letá, Ikar,
Buvik a piešťanská Art Jazz Gallery.
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutočnilo v Art Jazz Gallery, prítomný bol aj primátor
Piešťan Ing. J. Csontos. Súťaž prebiehala v priestoroch mestskej knižnice.

Podľa hodnotenia detskej poroty najlepšou rozprávkou bola rozprávky „Opice s vyťahanými
tričkami“ (autor Radek Bachratý), najlepší interpretačný výkon podala Zuzana Krónerová,
cenu za najlepšiu adaptáciu rozprávky získal autor Juraj Bindzár (dramatizácia rozprávky
H.Ch. Andersena „Dievčatko so zápalkami“) a cenu za najlepšiu realizáciu rozhlasovej
adaptácie rozprávky získala režisérka Jana Strnisková (rozprávka „Dievčatko so zápalkami“).
Podľa hodnotenia odbornej poroty bola najlepšou rozprávka „O konzervovej zmiji“ (Krista
Bendová in memoriam), za interpretačný výkon cenu získala Oľga Belešová, za adaptáciu
rozprávky autorka Beata Panáková (dramatizácia rozprávok J. Préverta „Rozprávky pre
neposlušné deti“) a za realizáciu adaptácie režisér Ján Uličiansky („Televízne dobrodružstvo“).
Uskutočnilo sa tiež niekoľko sprievodných podujatí (stretnutia s tvorcami kníh, vystúpenie
divadielka PIKI, festivalový sprievod mestom a pod.).
f) Výstavy v knižnici – najvýznamnejšie boli výstava „Cestami malého princa“ (na motívy
knihy Antoina de Saint Exupéryho), výstava „Pamätníček“ (pri príležitosti 50. výročia vzniku
vydavateľstva pre deti a mládež Mladé letá 1950-2000), výstava „Štyri krajiny detstva“ (10.
výr. vzniku vydavateľstva BUVIK) a pod.
35. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2001
a) Pracovníci múzea – v roku 2001 malo múzeum 10 kmeňových pracovníkov. Riaditeľom
bol PhDr. Vladimír Krupa – historik, ďalšími Magda Pekárová – balneohistorička, Marián
Klčo – dokumentátor, Mgr. Andrej Bolerázsky – historik, PhDr. Marián Manák – historik.
Ďalej to boli Viera Zámečníková – hospodárka, Viera Oršínová – ekonómka, Eva Drobná
– fotografka, Mgr. Jarmila Gallová – galerijná pracovníčka a Vít Pavlík – bezpečnostný
technik a vodič.
b) Údržba (upratovanie) a dopĺňanie expozícií. Práca so zbierkami – uskutočnila sa
reinštalácia expozície archeológie a časti expozície venovanej minerálnym vodám Slovenska.
V expozícii vo Vile dr. Lisku bol doplnený nový rodokmeň rodiny Winterovcov. V expozícii
v Kursalóne bola otvorená malá expozícia mincí z regiónu Piešťan z numizmatickej zbierky
múzea (s podporou VÚB).
Múzeum pokračovalo v starostlivosti o zbierky získavaním financií na ich reštaurovanie
a dopĺňanie, tiež pokračovalo ich spracúvanie a dokumentácia. Na reštaurovanie boli zadané
niektoré predmety zo zbierky archeológie (bronzové predmety z Krakovian - Stráží) a zo
zbierky balneohistórie (secesný triptych od Arpáda Bascha z roku 1904) a pod. Podarilo
sa získať dva súbory zbierkových predmetov darom a to do zbierky histórie (vzťahujúce
sa k M. Lubošínskemu a kúpeľom Piešťany) a do národopisnej zbierky (súbor výšiviek
a ľudový kroj z Piešťan). Tiež sa zakúpila zbierka rímskych mincí z 1.- 4. resp. začiatku
5.stor. (spolu 124 ks bronzových a strieborných mincí).
c) Výstavy a prezentácie – uskutočnila sa výstava „Sakrálna architektúra na Slovensku“,
výstava „Roky deväťdesiate“ (z tvorba účastníkov medzinárodných maliarskych sympózií
v Moravanoch n/V.), výstava „Fero Horniak – výber z tvorby“ (pri príležitosti vydania
známky Piešťany 2001 a spojená s prezentáciou známky), výstava „Africké kmeňové
umenie“ (zo zbierky Ivana Melicherčíka), výstava „Aurel Kajlich – výber z tvorby“ (v
spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Galériou J. Koniarka v Trnave, SLK Piešťany
a jeho synom Ing. arch. Marcelom Kajlichom). Múzeum realizovalo aj menšie výstavky
v lekárni pod kolonádou na Winterovej ul. a pre kúpele v priestoroch LD Balnea Esplanade
a LD Pro Patria.

Uskutočnila sa prezentácia knihy F.E. Scherera Horúce pramene a kúpele Piešťan (v
spolupráci s VKÚ v Piešťanoch v jeho priestoroch), podujatie „Slávnostná prezentácia
známky Ducové - Kostolec“ s motívom NKP Ducové - Kostolec (v priestoroch kaštieľa
v Moravanoch n/V. a v spolupráci s obcami Moravany n/V. a Ducové) a prezentácia
secesného triptychu Uzdravujúca sila piešťanských prameňov spojená s malou výstavkou
diel jeho autora Arpáda Bascha.
d) Publikačná a vydavateľská činnosť – múzeum vydalo farebnú propagačnú skladačku
múzea v jazyku slovenskom, nemeckom a anglickom, farebnú skladačku o secesnom
triptychu a jeho autorovi A. Baschovi a jeho diele vzťahujúcom sa k Piešťanom, zborník
Balneologický spravodajca za roky 1999- 2000, knižku Ľudovíta Wintera „Spomienky
na Piešťany“. Pracovníci múzea zdokumentovali pamätné knihy hotela Thermia Palace.
Publikovali odborné a populárno-náučné články o histórii a kultúrnom dedičstve Piešťan
v časopisoch a novinách a tiež propagovali múzeum v Slovenskom rozhlase, Slovenskej
televízii a v televízii Markíza.
e) Prednášková činnosť – múzeum uskutočnilo prednášky v mestskej knižnici, pre pacientov
kúpeľov a pre zamestnancov kúpeľov (lekárov).
f) Odborná knižnica múzea – pokračovalo sa v jej budovaní a knižničnom spracovaní.
g) Lokalita Ducové - Kostolec – uskutočňovala sa pravidelná údržba lokality. 5.júla sa na
sviatok sv.Cyrila a Metoda uskutočnila národná púť na tejto lokalite.
h) 34. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V. – múzeum ho
zorganizovalo v dňoch 27. aug. až 15. sept. 2001.
i) Archeologické výskumy – uskutočnili sa dva v katastri obce Chtelnica v polohách sv.
Róchus a Malé skalky.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v Piešťanoch v roku 2001
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch za rok 2001
a) Narodenie detí – v roku 2001 sa v Piešťanoch narodilo 462 detí, z toho bolo 223 chlapcov
a 239 dievčat. Z nich sa obyvateľom Piešťan narodilo 164 detí, z toho 84 chlapcov a 80
dievčat.
b) Úmrtia – v roku 2001 v Piešťanoch zomrelo 478 osôb, z toho bolo 255 mužov a 223 žien.
Z nich bolo 242 obyvateľov Piešťan, z toho 129 mužov a 113 žien.
c) Sobáše – v roku 2001 bolo v Piešťanoch uzavretých 176 manželstiev, z toho 142 obyvateľmi
mesta Piešťany.
2. Najstarší obyvatelia Piešťan
a) Anna Čimborová – sa 22. júla 2001 dožila veku 103 rokov.
b) Mária Lapárová – 7. augusta 2001 sa dožila veku 103 rokov.
c) Jolana Kassayová, rod. Čajková – 13. júna 2001 sa dožila veku 100 rokov.
Narodila sa v Piešťanoch. Jej otec bol blízkym spolupracovníkom Winterovcov. Za svoj
vysoký vek vraj vďačí piešťanskej pitnej liečivej vode, do ktorej pridávala citrón. Do mesta
chodí na vozíku, opatruje ju už 11 rokov pani Michlovská. O jej zdravie sa stará MUDr.
Jarmila Muržicová.
Pri príležitosti svojho životného jubilea dostala pozdravný list od prezidenta republiky R.
Schustera, okrem toho jej minister sociálnych vecí SR prilepšil dôchodok. Primátor Piešťan

Ing. J. Csontos jej venoval strieborný Piešťanský grajciar, ktorý jej odovzdala vedúca
sociálnych vecí MsÚ PhDr. Ema Žáčková.
3. Úmrtia obyvateľov Piešťan
Ing. Ján Korec, CSc. – 23. februára 2001 ráno bol na dvore svojho rodinného domu na
Kupeckého ul. v Piešťanoch zastrelený generálny riaditeľ Výskumného ústavu jadrovej
energetiky a veľkopodnikateľ Ing. Ján Korec. Bola to tzv. vražda na objednávku. Polícia
čoskoro zadržala vykonávateľa vraždy a jeho dvoch pomocníkov, tiež i objednávateľa
vraždy, ktorým bol trnavský podnikateľ. Ten bol J. Korcovi dlžný väčšiu sumu peňazí
(údajne 10 mil. Sk), za vraždu zaplatil pol milióna korún. Pohreb J. Korca sa konal 1. marca,
zádušnú sv. omšu v kostole sv. Cyrila a Metoda celebroval jeho blízky príbuzný, kardinál
Ján Chryzostom Korec.
Blažena Martinková – samovražda (viď. kap. 13 Rôzne).
4. Počet obyvateľov, národnostné zloženie a náboženské vyznanie obyvateľov okresu
Piešťany
a) Údaje z Monitoringu hospodárskej a sociálnej situácie v okrese Piešťany (spracovaný
Okresným úradom v Piešťanoch, apríl 2001).
Počet obyvateľov – k 1.1.2001 žilo v okrese Piešťany 63 850 obyvateľov, z toho bolo 30 657
mužov a 33 193 žien. Okres mal 2 mestá a 25 obcí. V predproduktívnom veku bolo 13 029,
v produktívnom veku 38 140 a v poproduktívnom veku 12 681 obyvateľov. Mesto Piešťany
malo 31 435 obyvateľov, mesto Vrbové 6 235, obce Veľké Kostoľany 2 559, Drahovce
2 555, Chtelnica 2 547, Banka 2 108, Moravany n/V. 1 869, Krakovany 1 306, Trebatice
1 225, Ostrov 1 141, Veselé 1 120, Sokolovce 1 106, Dolný Lopašov 980, Veľké Orvište 951,
Dubovany 936, Ratnovce 905, Prašník 857, Borovce 841, Kočín-Lančár 535, Pečeňady 519,
Hubina 514, Šterusy 508, Nižná 505, Rakovice 476, Šípkové 356, Bašovce 338 a Ducové
336 obyvateľov.
Národnostné zloženie – slovenská národnosť 62 365 obyvateľov, česká 874, maďarská 161,
rómska 159, moravská 115, poľská 22, ukrajinská 19, nemecká 14, rusínska 3, sliezska 2
a ostatné (nezistené) národnosti 116 obyvateľov.
Náboženské vyznanie – rímskokatolícke vyznanie 47 394 obyvateľov, bez vyznania 4 929,
evanjelické 1 923, gréckokatolícke 105, pravoslávne 31, čs. husitské 15 a ostatné (nezistené)
vyznania 9 453 obyvateľov.
b) Údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v SR – sčítanie sa uskutočnilo v máji 2001,
prvý raz od vzniku SR.
Počet obyvateľov – k 25. máju 2001 mal okres Piešťany 63 928 trvale bývajúcich obyvateľov,
z toho bolo 30 706 mužov a 33 222 žien. Z nich bolo 31 142 ekonomicky aktívnych osôb
(48,7 %). Mesto Piešťany malo 30 606, mesto Vrbové 6 249, obce Veľké Kostoľany 2 580,
Chtelnica 2 537, Drahovce 2 530, Banka 2 087, Moravany n/V. 1 864, Krakovany 1 311,
Trebatice 1 234, Ostrov 1 134, Veselé 1 121, Sokolovce 1 117, Dolný Lopašov 982, Veľké
Orvište 963, Dubovany 939, Ratnovce 915, Prašník 865, Borovce 849, Kočín-Lančár 538,
Šterusy 515, Nižná 503, Hubina 502, Rakovice 482, Pečeňady 475. Šípkové 353, Ducové
339 a Bašovce 338.
Národnosti – najviac obyvateľov sa prihlásilo k slovenskej národnosti – 97,6 %, k českej
725, k maďarskej 120, rómskej 73, moravskej 44, ruskej 25, nemeckej 23, poľskej 19,

chorvátskej 15, rusínskej 13, ukrajinskej 12, bulharskej 12, srbskej 11 a k iným národnostiam
85 obyvateľov.
5. Počty a mzdy zamestnancov v okrese Piešťany
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v okrese Piešťany v organizáciách s 20 a viac
zamestnancami v roku 2000 bol 13 260 osôb (priemerná mesačná mzda bola 10 898,Sk). Najvyšší počet zamestnancov bol priemysle – 3 404 (10 969,- Sk), v zdravotníctve
a sociálnej starostlivosti – 3 024 (10 900,- Sk). V ďalších odvetviach bol počet evidovaných
zamestnancov nižší – poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesné hospodárstvo, rybolov a chov
rýb – 1 635 (10 067,- Sk), školstvo – 1 411 (8 619,- Sk), stavebníctvo – 1 088 (11 078,- Sk),
činnosť v oblasti nehnuteľností, prenájmy, obchodné služby, výskum a vývoj – 928 (11 953,Sk), veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného
tovaru – 623 (15 291,- Sk), verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie – 380
(11 904,- Sk), hotely a reštaurácie – 286 (10 013,- Sk), ostatné verejné, sociálne a osobné
služby – 247 (8 625,- Sk), doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie – 200 (14 565,Sk).
6. Trestná činnosť (kriminalita) v okrese Piešťany v roku 2001
a) Trestná činnosť v okrese Piešťany – údaje poskytlo Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Piešťanoch.
V roku 2001 bolo v okrese Piešťany zistených 1 008 trestných činov, z nich bolo 563
objasnených (55,9 %-ná miera objasnenosti). Oproti roku 2000 nastal v ich počte malý
pokles a zároveň stúpla ich objasnenosť (v roku 2000 bolo 1 069 trestných činov a 45,6 %-ná
objasnenosť). Trestne stíhaných bolo 423 páchateľov, z toho bolo 290 nezamestnaných osôb
(najviac páchateľov bolo vo veku 18 - 30 rokov).
Majetková kriminalita – opäť mala najväčší podiel na trestnej činnosti, bolo zaznamenaných
640 trestných činov so 40,6 %-nou objasnenosťou. Z toho bolo 251 trestných činov krádeže
vlámaním (vlámania do bytov – 43 s objasnenosťou 55,8 %, krádeže v reštauračných
zariadeniach a predajných stánkoch – cca 40, v obchodoch – cca 20, vlámania a vykradnutia
rekreačných chát – cca 40, vlámania do poľnohospodárskych objektov a pod.), objasnených
bolo ich iba 92. Ďalej to boli krádeže motorových vozidiel, odcudzených v roku 2001 ich
bolo 95 (v roku 2000 až 137), objasnených ich bolo 26.
Násilná kriminalita – evidovaných bolo 96 trestných činov, z ktorých bolo 80 objasnených
(83,3 %). Boli spáchané 2 vraždy, z ktorých sa jednu nepodarilo objasniť (vraždu staršej
ženy v Dolnom Lopašove). Bolo spáchaných tiež 20 lúpeží, z nich bolo 12 objasnených.
Ekonomické trestné činy – v rámci ekonomickej kriminality bolo zaznamenaných 94
trestných činov.
b) Trestná činnosť v meste Piešťany – v roku 2001 bolo na území Piešťan spáchaných 575
trestných činov, z nich bolo objasnených 300 (52,2 %-ná miera objasnenosti). Na uliciach
bolo spáchaných 277 trestných činov, najmä to boli krádeže vecí z motorových vozidiel,
vreckové krádeže, krádež vlámaním do objektov a pod.
7. Dopravné nehody v okrese Piešťany v roku 2001
Údaje poskytol Dopravný inšpektorát OR Policajného zboru v Piešťanoch.
V roku 2001 sa na území okresu Piešťany stalo 580 dopravných nehôd (v roku 2000 ich

575). Bolo pri nich usmrtených 8 osôb, 29 utrpelo ťažké zranenie a 127 sa zranilo ľahko.
Hmotná škoda na vozidlách bola odhadnutá na 32,2 mil. Sk. Z nich 519 nehôd zavinili
vodiči motorových vozidiel, 24 vodiči nemotorových vozidiel (najmä bicyklisti), 9 nehôd
chodci, 20 nehôd lesná a domáca zver a 8 nehôd bolo zavinených inými okolnosťami alebo
nezistenými účastníkmi cestnej premávky. Nevyskytla sa ani jedna nehoda spôsobená
závadou komunikácie.
Príčiny dopravných nehôd boli najmä nesprávny spôsob jazdy – 154, porušenie základných
povinností vodiča – 143, neprimeraná rýchlosť – 137 a pod. Použitie alkoholu bolo zistené
pri 22 dopravných nehodách.
8. Požiare v okrese Piešťany v roku 2001
Údaje poskytol odbor PO Okresného úradu v Piešťanoch.
V roku 2001 bolo v okrese Piešťany zaznamenaných 75 požiarov (v roku 2000 ich bolo
evidovaných 112). Boli to najmä požiare bytov, rodinných domov a ubytovacích zariadení,
požiare v poľnohospodárstve (najmä pri zberových prácach na poliach a následnom
skladovaní a spracovaní poľnohospodárskych produktov, tiež i úmyselne založené požiare),
požiare automobilov (technické poruchy, tiež úmyselné konanie) a pod.
Napríklad, 1. apríla 2001 švédska pacientka v izbe LD Balnea Palace požila upokojujúce
lieky v kombinácii s alkoholom a zaspala s horiacou cigaretou. Našťastie sa však zobudila
a vzniknutý požiar uhasil pohotovým zásahom hotelový vrátnik. Ako ďalší príklad možno
uviesť požiar na poli Poľnohospodárskeho družstva v Ostrove, kde následkom poruchy na
kombajne zhorelo 9 ha pšenice. Niekedy bol požiar založený úmyselne, keď napr. istý muž
z Myjavy zapaľoval na niektorých miestach ešte nepozbieranú slamu na poli patriacom PD
Vrbové.
5. marca 2001 pred čerpacou stanicou pohonných hmôt Fuel začal horieť úložný priestor
nákladného auta Avia, požiar uhasila privolaná jednotka Zboru PO Piešťany. 8. augusta
2001 zahynul mladý muž po havárii a následnom vznietení automobilu pri obci Šterusy.
9. Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
OZ vzniklo v Piešťanoch 14. júla 1997 ako oficiálna pobočka OZ „Pomoc ohrozeným
deťom“ Bratislava. Tunajší výbor OZ v roku 2001 rozhodol, že v našom meste budú pôsobiť
samostatne pod názvom OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany.
OZ POD Piešťany je dobrovoľnou organizáciou ľudí, ktorí chcú prispieť k zdravému vývinu
detí, mládeže a spoločnosti. Hlavným cieľom jeho činnosti je posilňovanie odolnosti mladej
generácie pred nebezpečenstvom užívania drog, depresívnymi poruchami, možnosťou
ochorenia na AIDS a pod. prostredníctvom spolupráce rodičov, odborníkov, učiteľov
a organizácií, kde deti trávia svoj čas. Zároveň sa OZ POD Piešťany zameriava na pomoc
ľuďom, ktorí sú závislí (drogovo a pod.). Dôraz sa tiež kladie na protidrogovú prevenciu.
Medzi aktivity (programy) združenia patria:
- Klub rodičov závislých detí – spája rodičov, ktorí majú drogovo závislé deti. Vzájomne
hľadajú odbornú radu a podporu, delia sa o vlastné skúsenosti, informujú sa o možnostiach
resp. priebehu liečenia. Schádzajú sa každý piatok v Centre „Nádej“ na Lipovej ul.
- Klub anonymných alkoholikov a abstinujúcich narkomanov – je to otvorené spoločenstvo
preliečených narkomanov a alkoholikov, ktorí po ukončení resocializácie sa naďalej
stretávajú a zároveň pomáhajú novým absolventom liečenia pri opätovnom zaraďovaní sa

do spoločnosti.
- Peer help aktivisti – sú to mladí ľudia, ktorí nenápadne a nenásilne šíria vo svojom okolí
informácie o zdravom životnom štýle a tiež pravdivé informácie o drogách a dôsledkoch
drogovej závislosti.
- Linka pomoci 033/77 446 44 – je anonymná telefónna linka, na ktorej každý pondelok
a štvrtok vo večerných hodinách si odborníci vypočujú volajúceho, povzbudia ho a poskytnú
informácie z oblasti medziľudských vzťahov. Volajú ľudia, ktorí pociťujú potrebu poradiť
sa, zdieľať s niekým svoje problémy, alebo ak sa cítia osamelo, jednoducho sa s niekým
aspoň porozprávať.
- Protidrogové fóra – diskusné besedy, organizované 1-krát mesačne. Pozývaní sú na ne
odborníci z rôznych inštitúcií v oblasti prevencie a liečenia drogovej závislosti. OZ POD
Piešťany ich organizuje v spolupráci s MsKS, MsK a pod.
10. Občianske združenie Hospic Matky Božej v Piešťanoch
V poslednom období sa rozšírila na Slovensku hospicová činnosť.
OZ Hospis MB v Piešťanoch vzniklo 16. mája 2000. Táto nezisková organizácia združuje
ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť ťažko chorým a umierajúcim. Bola zaregistrovaná na MV SR
s oficiálnym sídlom na piešťanskej rímskokatolíckej fare. Kancelária Hospicu bola zriadená
v priestoroch objektu Spoločnosti Ježišovej na Teplickej ul. 32.
V júli 2000 Hospic požiadal MsÚ v Piešťanoch o pridelenie vhodného pozemku na výstavbu
hospicového lôžkového zariadenia. MsZ doporučilo pozemok v areáli Doliečovacieho
strediska NsP na Radlinského ul. Na prevod pozemku do vlastníctva hospicu je však potrebný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva financií SR. Na realizáciu výstavby
hospicového objektu však zatiaľ nie sú finančné prostriedky.
V roku 2001 sa kancelária piešťanského Hospicu MB za pomoci MsÚ presťahovala do
nových priestorov vo dvore na Kukučínovej ul. 21, pre verejnosť bola otvorená 31. augusta
2001.
Správna rada OZ Hospic MB v Piešťanoch mala v roku 2001 zloženie: predsedníčka Alena
Ferančíková, členovia JUDr. Vladimír Beňačka,
MUDr. Dušan Kvasnica, Ing. arch.
Jaroslav Kvetán, Július Troskovič a Ľudmila Lukáčeková.
Hospic v roku 2001 zorganizoval niekoľko podujatí, zameraných na propagáciu združenia
a na získanie finančných prostriedkov. Boli to benefičné koncerty, verejné propagačné akcie
spojené s občerstvením a zbierkou na činnosť združenia(v predvianočnom období pred
oboma kostolmi, počas Silvestrovského behu na Kolonádovom moste a pod.).
11. Slovenský rybársky zväz v Piešťanoch v roku 2001
Viacerí obyvatelia regiónu Piešťan sa organizovane venujú rôznym prírodným záľubám –
rybárstvu, poľovníctvu, včelárstvu, záhradkárstvu a pod.
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch si v roku 2001
pripomenula 75. výročie vzniku organizovaného rybárstva v našom meste. Predsedom MsO
SRZ v Piešťanoch je v súčasnosti Ján Pazdera. Kancelária MsO je v dome vedľa budovy
Cirkevnej ZŠ M. Goretti na Štefánikovej ul.
Rybárstvo je záľubou mladých i starších. Popri Váhu resp. Obtokovom ramene vídavame
desiatky až stovky trpezlivých rybárov.
MsO pripravila v zimnom období až do konca marca odborné rybárske školenia pre mládež

do 15 rokov, tiež aj školenia pre dospelých.
V roku 2000 niektorí rybári vylovili až 60 – 80 kaprov. Ulovených bolo tiež niekoľko
veľkých sumcov, lovili sa zubáče, šťuky i ďalšie ryby.
Rybársky zväz pripravuje pre svojich členov každoročne rybárske preteky. Sezóna v roku
2001 bola otvorená 1. mája pretekmi na vybagrovaných vodných plochách (štrkoviskách)
v Dlhých kusoch pri Hornej Strede. Súťažilo tam 251 rybárov, ktorí ulovili 158 kaprov;
najväčšieho Dalibor Kadlečík (2,95 kg), na ďalších miestach sa umiestnili Dušan Krchlík
a Pavol Lackovič. Lovil sa kapor, ale aj ďalšie druhy rýb podľa rybolovného poriadku.
Začiatkom júna 2001 sa uskutočnili rybárske preteky pre mládež na Obtokovom (teplom)
ramene, vlani boli na Váhu pri kúpalisku Eva. V roku 2001 sa uskutočnili medzinárodné
rybárske preteky „Memoriál Eduarda Balážika“, bývalého piešťanského rybára, autora
knihy rybárskych receptov Ryba na tanieri, bol dlhoročným trénerom rybárov a významnou
mierou sa pričinil o rozvoj športového rybárstva v pretekoch v love rýb udicou.
Piešťanskí rybári sa pravidelne brigádnicky starajú o svoje revíry a tiež ich chránia pred
pytliakmi. Rybárske revíry MsO SRZ v Piešťanoch sú nasledovné:
- pstruhové revíry – potok Striebornica od ústia do vodnej nádrže Striebornica smerom hore
po prameň v lokalite Výtoky, tiež Modrovský potok od ústia do Váhu po prameň;
- mimopstruhové revíry zahrnuté v povolení MsO – rieka Váh – od ústia Ratnovského
potoka po priehradné teleso vodnej nádrže Sĺňava a od Krajinského mosta po Hornú Stredu.
Vážsky kanál – od telesa priehrady Sĺňava po hydrocentrálu v Maduniciach a od sútoku Váhu
s Vážskym kanálom v Piešťanoch (pri Lide) po hydrocentrálu v Hornej Strede. Dudváh –
čiastkové povodie od obce Veselé po cestný most Očkov;
- mimopstruhové revíry nezahrnuté v povolení MsO – Obtokové rameno (tzv. teplé rameno,
platí zákaz lovu na prívlač, možno loviť kapra väčšieho ako
40 cm). Ďalej sú to
Rymplerova važina, priesakový kanál, tiež Sokolovská važina a važina Agátky. Štrkovisko
Dlhé kusy pri Hornej Strede (ohradená časť je vyhlásená za chránenú rybiu oblasť a je
v nej lov rýb zakázaný), tiež tzv. kazety č. 1 až 4, t.j. ďalšie štrkoviská pri Hornej Strede.
Potok Dubová – od jeho ústia pri priehradnom telese vodnej nádrže Sĺňava po cestný
most v Pobedime (v časti prehradenia medzi železničným mostom a cestným mostom pri
piešťanskom poľnohospodárskom podniku Agrobio je zakázaný lov dravých rýb);
- mimopstruhové revíry vyňaté na chovné účely – vodná nádrž Striebornica, rybníky Výtoky
a chovné zariadenie Stará Holeška. Lov rýb je tam celoročne zakázaný z dôvodu odchovu
násad.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 2001
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2000
Bola udelená po prvýkrát. Na základe návrhu sociálnej a zdravotníckej komisie MsZ ju
primátor mesta Ing. J. Csontos udelil lekárovi - chirurgovi piešťanskej NsP MUDr. Ivanovi
Mendlovi. Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutočnilo 21. marca na MsÚ.
MUDr. Mendl ju získal za celoročné aktívne pôsobenie pri riešení problematiky drogových
závislostí, ľudský prístup k abstinujúcim a závislým, predovšetkým mladým ľuďom
a celkové sociálne cítenie.
Má 59 rokov, je zručný chirurg, priateľskej povahy.

2. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 2001
a) Ekonomická situácia – v roku 2001 pokračovalo ďalšie prehĺbenie ekonomickej krízy
v slovenskom zdravotníctve. Niektoré nemocnice boli na okraji kolapsu a hrozilo im
zrušenie. Naviac aj distributéri liekov chceli zastaviť dodávky liekov nemocniciam, ak za
ne nezaplatia do 30 dní. Do ťažkej situácie sa dostala aj NsP Piešťany.
b) Reštitúcie – špecifikom piešťanskej nemocnice bolo jej výrazné zaťaženie reštitučnými
nárokmi oprávnených majiteľov niektorých objektov, v ktorých nemocnica prevádzkuje
zdravotnícku starostlivosť. To výrazne komplikovalo už aj tak zlú ekonomickú situáciu.
Nemocnici najväčšie starosti urobilo vrátenie Švorcovej vily jej zákonným majiteľom,
pretože v nej bola dlhé roky prevádzková „detská nemocnica“ (termín odovzdania bol 27.
júl 2001).
c) Rekonštrukčné práce v nemocnici – 20. júna 2001 sa prikročilo k výstavbe detského
oddelenia v staršej časti objektu nemocnice (4. podlažie v budove Luxor). 20-lôžková
jednotka s kapacitou 20 pacientov by mala byť dokončená koncom roka 2002. Zo štátnych
zdrojov sa na túto výstavbu podarilo získať
40 mil. Sk.
Po odovzdaní Švorcovej vily musela nemocnica nájsť priestory na dočasné umiestnenie
lôžkovej časti detského oddelenia. Z toho dôvodu bola pozastavená prevádzka denných
detských sanatórií v Zavretom kúte. Je to sanatórium pre deti s ochoreniami pohybového
ústrojenstva (má 3 pavilóny – rehabilitačný, hospodársky a pavilón určený na denný pobyt
detí) a denné detské sanatórium pre deti s ochoreniami dýchacích orgánov, t.j. na liečbu
respiračných ochorení (je umiestnený v rovnakých priestoroch).
d) Transformačný (redukčný) proces a efektivizácia činnosti nemocnice – transformačný
proces v piešťanskej NsP prebieha od roku 1994. Činnosť nemocnice sa postupne efektivizuje,
vyššie výkony sa dosahujú s nižším počtom pracovníkov. Z pôvodného počtu cca 1 000
zamestnancov v roku 1994 ich počet sa k 31.12.2001 znížil na cca 600 (v roku 1999 mala NsP
721 zamestnancov a dosahovala o 1/4 nižší výkon než v roku 2001). Zdravotné poisťovne
však výkonnosť pracovísk primerane nedoceňujú a financovanie nemocníc odvodzujú iba
z nízkeho HDP.
V nemocnici pokračovala redukcia počtu lôžok a prevádzok. Počet lôžok v polovici roka
2001 klesol na 318. Okrem už spomenutého uzavretia denných detských sanatórií bola
v Doliečovacom a geriatrickom oddelení NsP na Radlinského ul. zrušená geriatrická zložka
a počet lôžok sa tam znížil zo 65 približne o 1/3.
e) Modernizácia – v roku 2001 piešťanská NsP výrazne rozvinula preventívne programy na
oddelení funkčnej diagnostiky a mamografický program na Rtg oddelení.
f) Odborné etablovanie sa pracovníkov NsP v nadregionálnom rozsahu:
- dňa 1.3.2001 bol riaditeľ NsP MUDr. Peter Ottinger zvolený za prezidenta Asociácie
nemocníc Slovenska, t.j. organizácie, ktorá zastrešuje po profesijnej stránke všetky
nemocničné zariadenia v SR. Predtým pôsobil aj ako krajinský koordinátor v oblasti reformy
zdravotníctva na Slovensku, za čo mu začiatkom roka 2001 minister zdravotníctva SR udelil
bronzovú Dérerovu plaketu;
- MUDr. Jozef Beňačka je prezidentom Spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne. V roku 2001
vydal medzinárodne uznanú publikáciu o charakteristických ultrazvukových nálezoch;
- v nemocnici pracujú 4 krajskí odborníci a to MUDr. Pravda – pre ortopédiu, MUDr. G.
Niepel – pre dermatovenerológiu, MUDr. Zvolenská – pre záchrannú zdravotnú službu
a MUDr. Klepancová – pre hematológiu.

3. Centrum oxygenoterapie a fyzikálnej liečby v Piešťanoch
Centrum slávnostne otvoril zástupca primátora Ing. L. Mihalčík 27. januára 2001. Jeho
majiteľom je MUDr. Oldrich Blaha a nachádza sa v novej polyfunkčnej budove na Nálepkovej
ul. 24 (pri bývalom mestskom trhovisku). V tomto liečebnom zariadení sa začala vykonávať
liečba kyslíkom, elektroliečba, parafínové zábaly, myoskeletárna medicína a homeopatia.
4. 8. kongres slovenských anesteziológov
Uskutočnil sa v dňoch 23. – 25. mája 2001 v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch. Toto
podujatie zároveň znamenalo zaradenie Slovenskej spoločnosti anesteziológie a intenzívnej
medicíny (SSAIM) do Svetovej spoločnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny ako
plnoprávneho člena.
Kongresu sa zúčastnilo okolo 240 účastníkov, z toho 10 zo zahraničia. Najvýznamnejším
hosťom bol predseda tejto svetovej organizácie prof. Ketler z Nemecka.
5. Centrum pre zrakovo postihnutých v Piešťanoch
V Piešťanoch pôsobí Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých
občanov. Jej členovia si za pomoci sponzorov zakúpili dom na Partizánskej ul., na ktorom
od apríla 2000 prebiehali rekonštrukčné práce.
Začiatkom júla 2001 bolo Centrum pre zrakovo postihnutých slávnostne otvorené. Predsedom
charity v súčasnosti je Ján Pastorek, predtým bol Jozef Dospiva, ktorý 25 rokov pomáhal
nevidiacim a krátkozrakým.
6. 4. ročník odbornej konferencie slovenských sonografov
Konferencia „Slovenská sonografia 2001“sa uskutočnila 4. – 6. októbra 2001 v Spoločenskom
centre SLK v Piešťanoch. Zorganizovala ju Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
pod záštitou primátora mesta Ing. J. Csontosa. SSPU vznikla v roku 1994 a v súčasnosti
má takmer 700 členov, lekárov všetkých odborností pracujúcich s ultrazvukom. Predsedom
SSPU je MUDr. Jozef Beňačka, ktorý je vedúcim Oddelenia funkčnej diagnostiky NsP
v Piešťanoch. Ultrazvuková diagnostika sa v poslednom období stala významným lekárskym
odborom.
Na tohtoročnej konferencii odznelo vyše 60 prednášok, prítomných bolo takmer 350
účastníkov. Vystúpili aj hostia z Českej republiky, Maďarska, Švajčiarska, Rakúska a USA
(predsedovia, resp. členovia ultrazvukových spoločnosti v týchto krajinách).
7. 5. ročník Siťajovho predvianočného reumatologického seminára v Piešťanoch
(medzinárodného)
Uskutočnil sa 7. – 8. decembra 2001 v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch (predchádzajúce
ročníky sa konali vo VÚRCH-u). Seminár opäť pripravil Vysokošpecializovaný odborný
ústav reumatických chorôb (VOÚRCH) (VÚRCH sa v roku 2001 premenoval na VOÚRCH)
v spolupráci s tunajšími SLK a Slovenskou lekárskou spoločnosťou. Zúčastnili sa ho najlepší
európski odborníci z oblasti reumatológie a vnútorného lekárstva z Francúzska, Anglicka,
Nemecka, Maďarska, Rakúska, Juhoslávie, Čiech a Slovenska.
V rámci odborného programu prebiehalo sympózium „Reumochirurgická liečba zápalových
reumatických chorôb“.

8. Slovenská únia proti osteoporóze v Piešťanoch
Osteoporóza (rednutie kostí) ohrozuje ľudí vo veku nad 50 rokov. Svetový deň osteoporózy
pripadá na 20. októbra. Na Slovensku vznikla SÚPO v marci 2000 registráciou na
Ministerstve vnútra SR so sídlom vo VÚRCH-u v Piešťanoch ako dobrovoľné svojpomocné
neprofesionálne občianske združenie. SÚPO pôsobí po celom Slovensku a združuje
členov v miestnych pobočkách. V Piešťanoch bola miestna pobočka SÚPO založená na
ustanovujúcej schôdzi v priestoroch VOÚRCH-u v apríli 2001.
Pobočka spolupracuje s miestnou pobočkou Ligy proti reumatizmu a s miestnou pobočkou
Ligy proti rakovine. Organizuje odborné prednášky o diagnostike, prevencii a liečbe
osteoporózy (SLK majú denzitometer – prístroj na meranie množstva kostnej hustoty),
obstaráva dostupné ortopedické pomôcky, zabezpečuje sociálne dávky postihnutým osobám,
organizuje rehabilitačné a rekondičné cvičenia, výmenu receptov zdravej výživy, organizuje
informačné kampane a pod.
9. Liga proti reumatizmu v Piešťanoch
Reumatické ochorenia spôsobujú údajne dvesto chorôb a chorobných stavov s rozdielnymi
následkami. Svetový deň reumatizmu je 12. októbra.
Občianske združenie LPRe je svojpomocnou dobrovoľnou neprofesionálnou organizáciou,
jeho členovia sa podieľajú na zlepšení starostlivosti o reumatikov. LPRe vznikla na
Slovensku už v roku 1990 zaregistrovaním na MV SR, jej centrálne sídlo je vo VOÚRCH-u
v Piešťanoch, celkove v SR združuje 2 600 členov v 15-tich pobočkách.
Miestna pobočka LPRe v Piešťanoch je s 390 členmi najväčšou na Slovensku, jej
predsedníčkou je A.L. Pučeková.
Poslaním organizácie je oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických ochorení,
usiluje sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov, organizuje rekondičné
pobyty, kurzy, prednášky, spoločenské podujatia a pod.
10. Chrípka v roku 2001
Chrípková epidémia bola na Slovensku v období január - február 2001. Vyvrcholila koncom
januára. Krajský epidemiológ nariadil pre všetky základné školy v okrese Piešťany v týždni
od 29. januára mimoriadne „chrípkové prázdniny“. Vyučovanie bolo prerušené aj na
stredných školách, ak ochorelo 30 % študentov. Príslušné protichrípkové opatrenia prijala
aj piešťanská NsP. V nemocničných zariadeniach platil zákaz návštev. Chrípka postupne
ustupovala, v polovici februára sa vlna chrípkovej epidémie skončila.
Ďalšia menšia „chrípková epidémia“ prebiehala od polovice apríla až do polovice júna.
Nebola to „klasická chrípka“, ale skôr prieduškový zápal, zapálené hrdlo, kašeľ, občas
i horúčka.
Chrípka sa opäť ohlásila aj v jesennom období.
11. Šport v Piešťanoch v roku 2001
1. Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 2001
Kategória juniori: 1. Lukáš Lacko – tenis (Tenisový klub Kúpele Piešťany). V prvej desiatke
sa ďalej umiestnili (bez udania poradia): Veronika Čelínová – technické športy (Slovenský

zväz technických športov, ZO 1 Piešťany), Michaela Danková – plávanie (Športový plavecký
klub Kúpele Piešťany), Michal Drobný – hádzaná (Mestský hádzanársky klub Piešťany),
Ondrej Galčík – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Marek Hikl – plávanie (Športový plavecký
klub Kúpele Piešťany), Jana Juricová – tenis ((Tenisový klub Kúpele Piešťany), Ivan Matúš
– plávanie (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany), Pavol Maťaš – kanoistika (TJ Sĺňava
Piešťany), Zuzana Vráblová – vodné lyžovanie (Klub vodného lyžovania a vodných športov
Piešťany).
Kategória seniori: 1. Martina Moravcová – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (bez udania poradia): Mária Bartošová –
vzpieranie (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), Adriana Čavojská – basketbal
(Basketbalový klub mládeže Piešťany), Katarína Galová – vodné pólo (Klub vodného póla
Kúpele Piešťany), Marcel Helbich – vodný motorizmus (Klub vodného motorizmu a vodných
športov Piešťany), Martina Hrdinová – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany),
Štefan Kočan – kolky (TJ Družba Piešťany), Vladimír Plulík – horolezectvo (Slovenský
horolezecký spolok JAMES), Ján Riapoš – stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele
Piešťany), Stanislav Varga – jachting (TJ Sĺňava Piešťany).
Kategória kolektívy: 1. Družstvo dorasteniek – tenis (Tenisový klub Kúpele Piešťany), ktoré
získalo titul majstra Slovenska družstiev dorasteniek do
18 rokov za rok 2001. Hralo
v zložení: Renáta Herdová, Adriana Solárová, Katarína Panáková, Michaela Babičová, Jana
Juricová a Martina Bartošová. Tréner Dr. Tibor Macko.
2. Družstvo žiakov – nohejbal (Nohejbalový klub Kúpele Piešťany), ktoré získalo titul
majstra Slovenska v kategórii trojíc žiakov za rok 2001. Hralo v zložení: Pavol Zvonček,
Lukáš Vlado, Daniel Krajčík, náhr. Pavol Beňa. Tréner Miloš Fabian.
3. Družstvo žien – kolky (Kolkársky oddiel TJ Družba Piešťany), za účasť v
1.
celoslovenskej lige. Hralo v zložení: Mária Javorová, Gita Faltusová, Katarína Bolechová,
Katarína Vráblová, Zuzana Obertášová st., Zuzana Obertášová ml., Tatiana Dzurová, Martina
Varhaníková. Tréner: Ing. Igor Dengo.
2. Plávanie
a) Martina Moravcová – v decembri 2001 bola vyhlásená za najlepšieho športovca Slovenskej
republiky za rok 2001.
V pretekoch Svetového pohára v plávaní v krátkom bazéne sa stala víťazkou v 8-ich
individuálnych disciplínach (50,100 a 200 m voľný spôsob, 50 a 100 m motýlik, 50 a 100
m znak, 100 m polohové preteky). V Berlíne vytvorila nový európsky rekord na 100 m
motýlik.
Na MS v plávaní v dlhom bazéne v japonskej Fukuoke obsadila na 100 m a 200 m voľný
spôsob 4. a 5. miesto.
Na ME v plávaní v krátkom bazéne v Antverpách získala 3 zlaté a 1 striebornú medailu
a zároveň vytvorila európsky rekord na 200 m voľný spôsob.
V roku 2001 sa Martina Moravcová vo veku 25 rokov vydala za študenta práv Martina
Valka, s ktorým sa zoznámila v študentskom prostredí texaského Dallasu. V roku 2001
prezident SR R. Schuster jej udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.
b) Martina Hrdinová – seniorska reprezentantka SR v plávaní. Na zimných a letných
majstrovstvách SR v plávaní získala 18 medailí, z toho bolo 9 zlatých v individuálnych
pretekoch a 4 zlaté v štafetách.

c) Ivan Matúš – juniorsky reprezentant Slovenska. Na majstrovstvách SR v plávaní získal
medzi juniormi 6 titulov majstra a medzi seniormi 4 tituly.
d) Michaela Danková – na majstrovstvách SR získala medzi juniorkami
6 titulov.
e) Marek Hikl – juniorsky reprezentant SR. Získal 6 titulov juniorskeho majstra SR.
f) 28. ročník Krauliarskeho trojboja v Piešťanoch – uskutočnil sa tradične na kúpalisku Eva
za účasti 326 plavcov zo Slovenska, Slovinska a USA.
Víťazom kategórie juniorov sa stal Ivan Matúš, ktorý vyhral 2 disciplíny a raz bol druhý
(celkove bol lepší než víťaz kategórie mužov), v kategórii junioriek obsadila domáca Lenka
Hornáková 3. miesto. V kategórii žien zvíťazila Martina Hrdinová, ktorá vyhrala všetky 3
disciplíny. V kategórii mužov zvíťazil
R. Janiga z Banskej Bystrice.
g) Majstrovstvá Slovenska v plávaní veteránov v Prešove – Peter Pontes,
49-ročný
plavec Kúpeľov Piešťany (bývalý čs. reprezentant vo vodnom póle) získal v kategórii do 50
rokov 2 majstrovské tituly v pretekoch na 50 m a 100 m voľný spôsob.
3. Tenis
a) Lukáš Lacko – finalista dvojhry majstrovstiev Európy hráčov do 14 rokov v San Reme.
Vyhral 4 medzinárodné turnaje Európskej tenisovej asociácie. Víťaz dvojhry celosvetového
turnaja „Nike junior Masters“ na Bahamách. V jeho kategórii mu vo svetovom rebríčku
patrí 4. miesto. V roku 2001 bol majstrom SR vo dvojhre a štvorhre starších žiakov v hale
i na otvorených dvorcoch. Trénuje ho Dr. Tibor Macko.
b) Tenisti Kúpele Piešťany – obsadili v tenisovej 1. lige 2. miesto (darilo sa Miloslavovi
Grolmusovi, Branislavovi Repovi i ďalším).
c) Dorastenky Kúpele Piešťany – získali ako družstvo titul majstra Slovenska v kategórii
do 18 rokov. V individuálnych súťažiach a turnajoch sa darilo Renáte Herdovej, Michaele
Babičovej, Jane Juricovej i ďalším.
d) Na tenisových majstrovstvách Slovenska mladšieho žiactva vyhral dvojhru chlapcov Erik
Brázdil a dvojhru dievčat Dominika Cibulková, obaja z TK Kúpele Piešťany.
e) V apríli 2001 sa na piešťanských tenisových dvorcoch konal 23. ročník medzinárodného
turnaja juniorov Euro Tel Slovakia Cup 2001, ktorého sa zúčastnilo 78 chlapcov a 60 dievčat
z 13-tich štátov.
f) Koncom mája a začiatkom júna sa v Piešťanoch konal 8. ročník tenisového turnaja hráčov
do 14 rokov SPP Cup 2001, ktorého sa zúčastnilo 48 chlapcov a 32 dievčat z 10-tich štátov.
Mladí tenisti Kúpeľov Piešťany získali 3 prvenstvá. Lukáš Lacko vyhral dvojhru chlapcov
a spolu s Karolom Podhorom aj štvorhru, dvojhru dievčat vyhrala Jana Juricová.
g) V júli sa v Piešťanoch konal celoštátny tenisový turnaj A-kategórie mladšieho žiactva
Penn Pro Kenex Cup 2001, na ktorom v kategórii chlapcov zvíťazil domáci Erik Brázdil.
h) V júli sa v Piešťanoch uskutočnil celoštátny turnaj dorastu zaradený do
A-kategórie
s názvom Empíria Cup 2001 za účasti 48 chlapcov a 32 dievčat z 25 oddielov. Úspešné boli
M. Babičová a R. Herdová, ktoré vyhrali štvorhru.
4. Ľadový hokej
a) Seniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2000/2001 obsadili v 2. hokejovej lige – skupina
západ 4. miesto.
b) Príprava hokejových reprezentantov v Piešťanoch – začiatkom augusta 2001 sa
v Piešťanoch na 5 dní stretli najlepší slovenskí hokejisti. Prišli aj tí, ktorí pôsobia v zámorí

v NHL, ako napr. Žigmund Pálfy, Peter Bondra, Miroslav Šatan, Pavol Demitra i ďalší a sú
oporou reprezentačného hokejového mužstva Slovenska. Pod vedením reprezentačného
trénera Jána Filca absolvovali pestrú prípravu na ľade i mimo neho.
Diváci na piešťanskom Zimnom štadióne mali možnosť sledovať ich tréningy. Plánovaný
exhibičný zápas slovenských hokejistov medzi výbermi Severnej Ameriky a Európy
sa neuskutočnil pre vysoké finančné podmienky zámorských klubov NHL, keďže išlo
o oficiálnu akciu Slovenského zväzu ľadového hokeja.
5. Krasokorčuľovanie
Patrí medzi nové športy v Piešťanoch. Krasokorčuliarsky oddiel AKO Piešťany mal v roku
2001 vyše 20 členov z radov žiakov.
6. Volejbal
a) Volejbalistky MTJ Piešťany hrali v sezóne 2000/2001 v 1. volejbalovej lige žien – západná
skupina, kde obsadili 3. miesto.
b) 1. ročník Memoriálu Jána Korca – volejbalový turnaj sa uskutočnil už o 3 mesiace po
tragickej smrti Ing. Jána Korca. Zúčastnili sa ho 4 družstvá neregistrovaných hráčov.
7. Basketbal
a) Ženy BKM Piešťany – v sezóne 2000/2001 vypadli z 1. ligy – B skupiny.
b) Adriana Čavojská – bola najlepšou hráčkou družstva. Po ukončení sezóny prestúpila
do najlepšieho slovenského basketbalového družstva žien SCP Ružomberok a stala sa
profesionálnou hráčkou. A. Čavojská v roku 2001 bola členkou reprezentačného družstva
Slovenska do 20 rokov, ktoré si v Chorvátsku vybojovalo postup na ME.
8. Hádzaná
a) Hádzanári MHK Piešťany – v sezóne 2000/2001 hrali v 1. hádzanárskej lige (druhá
najvyššia slovenská súťaž).
b) Michal Drobný – ako dorastenec už hrával za seniorske družstvo. Bol členom
reprezentačného hádzanárskeho družstva Slovenska do 20 rokov.
9. Kolky
a) Muži TJ Družba Piešťany A – v sezóne 2000/2001 hrali v 1. lige (druhá najvyššia slovenská
súťaž), kde obsadili 4. miesto z 11-tich družstiev.
b) Štefan Kočan – bol najlepším hráčom mužstva, zároveň najviac bodovaným hráčom
v 1. lige. Na medzinárodnom turnaji vo Viedni obsadil výkonom 923 kolkov 2. miesto.
V nasledujúcej sezóne 2001/2002 dosiahol 19. okt. 2001 v zápase Piešťan s Veľkým
Šarišom výkon 987 kolkov, čím prekonal rekord kolkárne v Piešťanoch, ktorý doposiaľ držal
výkonom 944 kolkov. Od
1. septembra 2001 nastúpil aj do funkcie viceprezidenta
Slovenského kolkárskeho zväzu.
c) Ženy TJ Družba VEM Piešťany – v 1. celoslovenskej lige (najvyššia ženská kolkárska
súťaž) obsadili 8. miesto z 10-tich súťažiacich družstiev.
10. Futbal
a) Seniori PFK Piešťany A – v sezóne 2000/2001 boli účastníkmi 3. ligy, avšak zostúpili do

4. ligy. Trénerom mužstva bol Kamil Majerník (bývalý hráč Spartaku Trnava).
b) 11. ročník medzinárodného futbalového turnaja hráčov do 18 rokov Piešťany 2001 – sa
konal v máji za účasti 12-tich mužstiev. Hralo sa na 15-tich futbalových štadiónoch, zápasy
o 1. a 3. miesto už tradične v Piešťanoch. Víťazom turnaja sa stalo Švajčiarsko po finálovom
víťazstve 3:0 nad Belgickom, na 3. mieste skončila Juhoslávia.
11. Sálový futbal
Sáloví futbalisti BK Lighting Piešťany – na začiatku roku 2001 odstúpili z 1.ligy pred jej
záverom. Bolo to z finančných dôvodov a pre zlú tréningovú morálku.
12. Minifutbal (malý futbal)
6. ročník turnaja Oáza cup Piešťany – medzinárodný turnaj v minifutbale sa uskutočnil vo
februári 2001 v piešťanskej športovej hale. Zúčastnilo sa 8 mužstiev, víťazom sa stal Prakab
Praha pred domácou Oázou Piešťany.
13. Atletika
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany – reprezentant Ladislav Noskovič odišiel do Banskej
Bystrice a Gabriela Halmová do Čiech. Piešťanská trénerka
A. Halmová sa naďalej
venuje príprave atlétov, zväčša žiakov.
14. Hokejbal
a) Hokejbalisti HBC Andže Piešťany – v sezóne 2000/2001 hrali v 1. lige – západná skupiny.
b) Hokejbalový turnaj Europa Cup 2001 v nemeckom Oberaudorfe – HBC Piešťany obsadil
4. miesto (z 10-tich mužstiev z 5-tich štátov).
15. In line hokej
Hokejisti ILH Pemax Piešťany – hrali v extralige.
16. Stolný tenis
Družstvo mužov Rentdop Piešťany A – v roku 2001 skončilo v 3. lige na
4. mieste
a z dôvodu reorganizácie súťaže postúpilo do 2. ligy. Zaslúžili sa o to hráči Jozef Bardoň,
Ľuboš Hulman, Emil Stehlík a Peter Behul, tréner
J. Miklovič a sponzor F. Doppler.
B a C družstvá Rentdopu hrali v 5. lige, D družstvo zložené zväčša z mladých hráčov
a vozičkárov v 7. lige. V klube sa rozbehla aj práca s mládežou, družstvo starších žiačok
postúpilo na majstrovstvá Slovenska.
17. Vodné lyžovanie
a) Najviac sa darilo mladej vodnolyžiarke Zuzane Vráblovej v jej vekovej kategórii, bola
úspešná v pretekoch za člnom i za vlekom.
b) Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní za člnom – Z. Vráblová získala titul majsterky
Slovenska v akrobacii a v trojkombinácii, Martina Krajčíková bola 2. v skokoch.
c) Majstrovstvá Európy dorastu a juniorov v lyžovaní za vlekom v Ratnovskej zátoke –
v kategórii dorastu Z. Vráblová získala 2 tituly majsterky Európy – v trojkombinácii
a skokoch a dve 2. miesta – v slalome a akrobatickej jazde, Mário Manas obsadil v slalome
5. miesto. Obaja sa pričinili o celkové prvenstvo Slovenska v súťaži družstiev.

18. Kanoistika
a) Ondrej Galčík – juniorsky reprezentant SR, celkový víťaz Slovenského pohára v kategórii
kajak – mladší dorastenci. Na medzinárodnej regate olympijských nádejí v Račiciach získal
dve 1. miesta (v K1 na 500 m a K2 na 500 m spolu s Maťašom), na medzinárodnej regate
v nemeckom Bochum
l. miesto (K1 na 500 m), na medzinárodných majstrovstvách
Moravy trikrát
1. miesto a pod. Na majstrovstvách SR získal 11 titulov v K1, K2, K4 na
200 m, 500 m a 1 000 m.
b) Pavol Maťaš – juniorsky reprezentant SR, 2. miesto v Slovenskom pohári v kategórii
kajak – mladší dorastenci. Na majstrovstvách SR získal 5 titulov v K2 a K4.
c) Majstrovstvá Slovenska v kanoistike na dlhých tratiach v Novákoch – kanoisti Sĺňavy
Piešťany získali 3 majstrovské tituly. Mladší dorastenec
P. Maťaš zvíťazil v K1 na
5 000 m a tiež v K2 spolu s O. Galčíkom, vyhral aj Matej Rusnák v kategórii žiakov do 13
rokov v C1.
d)15.ročník medzinárodnej kanoistickej regaty juniorov a seniorov v Piešťanoch – uskutočnil
sa v máji 2001 na piešťanskej Sĺňave za účasti vodákov 15-tich štátov. Za družstvo juniorov
Slovenska B štartovalo aj 7 mladých kanoistov z TJ Sĺňava Piešťany.
e) 41. ročník Pohára SNP v kanoistike v Piešťanoch – konal sa v júli 2001 na piešťanskej
Sĺňave. Celkovým víťazom sa stal Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky pred Sĺňavou
Piešťany (súťažilo 15 oddielov). V žiackom pohári získali prvenstvo piešťanskí kanoisti.
19. Veslovanie
22. ročník medzinárodného Pohára SNP vo veslovaní v Piešťanoch – uskutočnil sa koncom
augusta 2001 na piešťanskej Sĺňave. V súťaži družstiev skončili na 1. mieste veslári
VK Olomouc pred VK Břeclav a domácou Sĺňava Piešťany. Z piešťanských veslárov bol
najúspešnejší dorastenec Lukáš Babač, ktorý bol prvý v 3-och disciplínach. Prvenstvá získali
aj Michal Dechet, Maroš Sloboda a Miroslav Kotula.
20. Vodný motorizmus
Z piešťanských vodných motoristov bol v roku 2001 najúspešnejší Marcel Helbich, ktorý
v kategórii rýchlostných motorových členov s prívesným motorom v triede 0 - 250 ccm
obsadil na majstrovstvách Slovenska 3. miesto a v Slovenskom pohári sa umiestnil na 2.
mieste.
21. Jachting
Stanislav Varga – z TJ Sĺňava Piešťany získal na majstrovstvách Slovenska v surfe 1. miesto.
22. Vodné pólo
a) Muži Kúpele Piešťany – skončili v 1. lige na poslednom mieste.
b) Ženy Kúpele Piešťany – hrali v 1. vodnopólovej lige. Najlepšou hráčkou družstva bola
Katarína Galová, reprezentantka SR vo vodnom póle a v súčasnosti najlepšia hráčka na
Slovensku.
23. Nohejbal
V roku 2001 oslávili nohejbalisti 55 rokov nohejbalu v Piešťanoch i na Slovensku.
a) Dorastenci Kúpele Piešťany – v roku 2001 sa stali víťazmi Slovenského pohára v nohejbale.

b) Žiaci Kúpele Piešťany A – sa stali víťazmi Slovenského pohára v nohejbale.
c) Nohejbalistky Bona Mente Piešťany – hrali v 1. lige.
24. Kulturistika
a) Majstrovstvá Slovenska v kulturistike v Dubnici n/V. – zúčastnili sa ich traja kulturisti
z klubu Goliat Gym Vrbové. Mário Ondriš z Piešťan vyhral v kategórii nad 90 kg, Richard
Riedl z Piešťan vyhral v kategórii do 70 kg a Ľubomír Pekarovič z Ostrova v kategórii do
70 kg obsadil 3. miesto.
b) Medzinárodné kulturistické súťaže v Rakúsku a v ČR (Praha) v oboch súťažiach R. Riedl
a M. Ondriš získali vo svojich kategóriách prvenstvá.
25. Cyklistika
a) Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike v Poprade – titul majstra Slovenska v kategórii
od 50 do 59 rokov získal v časovke František Ostracký z Piešťan.
b) Majstrovstvá Slovenska v časovke do vrchu v Banskej Bystrici – titul majstra Slovenska
v kategórii nad 60 rokov získal Milan Mištík z Piešťan.
26. Šachy
a) Šachisti Kúpele Piešťany A – v roku 2001 zostúpili z 1. do 2. ligy. V 2. lige tiež hrá
družstvo Kúpele Piešťany B a v 3. lige Kúpele Piešťany C.
b) Majstrovstvá Slovenska v šachu – v kategórii dievčat do 14 rokov sa na
3. mieste
umiestnila Zuzana Nedorostová z Piešťan.
c) Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu – v kategórii dievčat získala Lenka Bardíková 3.
miesto a v kategórii chlapcov Andrej Seitler 6. miesto.
27. Automobilizmus
a) Orientačná jazda automotoveteránov Piešťany – podujatie sa konalo 6. júla v okolí mesta.
Pripravili ho Automotoklub VCC Piešťany v spolupráci s Asociáciou historických vozidiel
SR.
b) 3. ročník Piešťanského trojuholníka historických vozidiel – sa uskutočnil
7. júla
2001 na 3,5 km okruhu v meste (trasa: Bernolákova ul. - Nám. SNP - ul. Pod Párovcami
- Štefánikova ul. - Radlinského ul. - Bernolákova ul.). Jedným z organizátorov podujatia
bol aj 80-ročný Eduard Bertoli, bývalý vynikajúci piešťanský motocyklový a automobilový
pretekár.
28. Technické športy
Technickí športovci sú členmi Slovenského zväzu technických športov, ZO 1 Piešťany,
predsedom ZO 1 je Jozef Hladký.
a) Veronika Čelínová – získala titul majsterky Slovenska v pretekoch všestrannosti.
b) Miroslav Bučko – reprezentant Slovenska v modelárskom športe v kategórii voľne
lietajúce modely.
29. Softbal
Nový druh športu, ktorý sa udomácnil na Slovensku. V roku 2001 ho začali súťažne hrať
v 1. lige kadetky PIE Piešťany (žiačky 9. ZŠ v Piešťanoch).

30. Horolezectvo
Piešťanský horolezec Vladimír Plulík sa v roku 2001 zúčastnil namáhavého horolezeckého
podujatia, bol členom slovenskej horolezeckej expedície do Patagónie.
31. Telesne postihnutí športovci – vozičkári
a) Majstrovstvá Európy v stolnom tenise telesne postihnutých športovcov vo Frankfurte nad
Mohanom – piešťanský vozičkár Ján Riapoš získal titul majstra Európy v kategórii TT2.
Jeho oddielový kolega, vozičkár Ján Koščo sa v kategórii TT3 prebojoval medzi posledných
ôsmich hráčov.
b) Vzpieračka Mária Bartošová – na majstrovstvách Európy vo vzpieraní tlesne postihnutých
športovcov v Budapešti obsadila 2. miesto v kategórii do 56 kg. Získala tiež titul majsterky
Slovenska za rok 2001.
32. Mestské súťaže v Piešťanoch
a) 1. Mestská piešťanská futbalová liga – 1. MPFL (minifutbal) – v roku 2001 zvíťazilo
družstvo FC Chelsea (ročník 2000/2001).
b) 2. MPFL – víťazom sa stalo mužstvo AJAX–u,, ktoré postúpilo do 1. MPFL.
c) 18. ročník mestskej ligy v kolkoch (muži) – víťazom sa stalo mužstvo Dompeku.
d) Mestská liga v hokejbale – víťazom sa stalo mužstvo Bostonu.
e) Veľký piešťanský pohár v minifutbale – víťazom sa stalo mužstvo Manchestru, ktoré
obhájilo vlaňajšie prvenstvo.
f) Piešťanská nohejbalová liga – organizátorom bol nohejbalový klub Bona Mente Piešťany.
Hralo sa na antukových kurtoch v areáli Boss centrum v Moravanoch n/V. Víťazom PNL
v roku 2001 bolo družstvo A.F.F.
33. Plávanie otužilcov
10. ročník Plávania otužilcov vo Váhu v Piešťanoch – podujatie sa uskutočnilo tradične
30. decembra popoludní pred začiatkom piešťanského Silvestrovského behu. V tomto roku
v dôsledku silných mrazov ľad znemožnil otužilcom preplávať Váh od Magnólie z jedného
brehu na druhý. Museli preto v plavkách prejsť dookola cez Kolonádový most na druhú
stranu Váhu, kde nebol ľad a dalo sa popri brehu plávať. Účasť otužilcov bola rekordná, prišlo
ich takmer 40 na čele so známym piešťanským otužilcom Karolom Kevanom. Opäť prišiel
známy slovenský operný spevák Martin Babjak i jeho manželka. Hlavným organizátorom
podujatia bolo MsKS v Piešťanoch.
34. 36. ročník Silvestrovského behu medzi mostami v Piešťanoch
Uskutočnil sa tradične 30. decembra so štartom i cieľom na Kolonádovom moste. Víťazom
hlavnej kategórie – vytrvalcov na 9 600 m (8 kôl) sa stal Jamrich z Bratislavy (slabší čas bol
v dôsledku klzkého terénu).
Z domácich pretekárov TJ Družba Piešťany bola najúspešnejšia Machovičová, ktorá zvíťazila
v kategórii žiačok. V kategórii žiakov obsadil Svíčka 3. miesto, rovnako ako Ivanová
v kategórii dorasteniek. Hikl, pretekajúci za Kúpele Piešťany v kategórii dorastencov obsadil
2. miesto.

12. Zahraničné styky v roku 2001
V roku 2001 malo mesto Piešťany oficiálne partnerské vzťahy už s tromi zahraničnými
mestami – s fínskou Heinolou, chorvátskymi Varaždínskymi Toplicami a v roku 2001
pribudlo poľské kúpeľné mesto Ustroň.
1. Partnerské vzťahy Piešťany - Heinola
V dňoch 8. – 12. augusta 2001 delegácia mesta Piešťany navštívila fínske mesto Heinola.
Delegáciu viedol poslanec MsZ a člen MsR Jozef Kapša, jej členmi boli poslanci MsZ MUDr.
Anna Mikulová, Mgr. Alena Vráblová, Ing. Jozef Končier, Ing. Ján Vasilik, prednostka MsÚ
Mgr. Ivana Drlíková a riaditeľka mestskej knižnice Ing. Margita Galová.
Piešťanskú delegáciu prijal primátor Heinoly Hannu Komonen a stretla sa aj s členmi
miestnej samosprávy.
2. Partnerské vzťahy Piešťany – Ustroň
a) Návšteva delegácie Piešťan v Ustroni – v dňoch 15. – 16. februára 2001 delegácia mesta
Piešťany, ktorú viedol primátor mesta Ing. J. Csontos a jej členmi boli poslanec MsZ a člen
MsR MUDr. Ľ. Pravda a tlačový tajomník mesta a člen FaPK J. Rais, navštívila poľské
kúpeľné mesto Ustroň, ktoré oslovilo mesto Piešťany s ponukou partnerskej spolupráce.
Po priateľskom prijatí a vzájomnej prezentácii sa predstavitelia oboch miest dohodli na
nadviazaní užších kontaktov a podpísaní dohody o spolupráci, znenie ktorej si vzájomne
odsúhlasili.
b) Návšteva delegácie mesta Ustroň v Piešťanoch – v dňoch 20. – 21.apríla 2001 navštívila
Piešťany oficiálna delegácia mesta Ustroň, ktorú viedol primátor mesta Jan Szwarc. Prijal ju
primátor Piešťan Ing. J. Csontos spolu s členmi MsR a zástupcami MsÚ.
20. apríla bola zároveň oboma primátormi podpísaná Dohoda o priateľstve a spolupráci
medzi mestami Piešťany a Ustroň. Uvedená zmluva o vzájomnej spolupráci bola neskôr
schválená oboma MsZ.
c) 2. slávnosť partnerských miest v poľskom meste Ustroň – podujatie sa uskutočnilo v dňoch
4. – 5. augusta 2001. Delegáciu mesta Piešťany viedol primátor mesta Ing. J. Csontos, jej
členmi bola aj prednostka OÚ v Piešťanoch Mgr. Mária Gašparíková, poslanci MsZ i ďalší.
Festivalu sa ďalej zúčastnil primátor a delegácia mesta Ustroň, vedená primátorom Janom
Szwarcom, delegácia nemeckého mesta Neukirchen Vluyn, vedená primátorom Bernardom
Böingom, delegácia maďarského mesta Hajdúnánás, vedená primátorom Élesom Andrásom,
delegácia XI.mestskej časti Budapešti, vedená predsedkyňou samosprávy Halinou WesolekMariánné a delegácia Luhačovíc, vedená primátorom Bohuslavom Marhoulom.
Súčasťou slávnosti bolo sympózium na tému „Partnerstvo miest a Európska únia“. V rámci
slávnosti sa uskutočnila výstava 46 obrazov piešťanského výtvarníka a architekta Ing. arch.
Bohuslava Perneckého. V kultúrnom programe vystúpili súbory účastníckych miest. Veľký
úspech malo vystúpenie 15-členného FS Slnečnica pod vedením PhDr. Miroslava Donovala.
d) Stretnutie poslancov zastupiteľstiev Piešťan a Ustrone – na pozvanie poľskej strany
sa v dňoch 19. a 20. okt. 2001 stretli poslanci oboch zastupiteľstiev, riaditelia mestských
organizácií a vedúci odborov mestských úradov oboch miest v Ustroni.
Počas spoločného zasadnutia oboch MsZ si poslanci a ďalší členovia delegácií vymenili
rad užitočných skúseností. Piešťanská delegácia sa tiež oboznámila s činnosťou a.s. Kúpele

Ustroň a ďalšími spoločenskými, kultúrnymi, športovo-rekreačnými a zdravotníckymi
zariadeniami.
Delegáciu mesta Piešťany viedol zástupca primátora Ing. Ladislav Mihalčík.
13. Rôzne
1. Piešťanský dvojgrajciar
Po Piešťanskom grajciari boli v kremnickej mincovni v roku 2001 vyrazené aj pamätné
Piešťanské dvojgrajciare v dvoch vyhotoveniach, jednak z mosadze v hodnote 30,- Sk (10
tis. kusov) a tiež v striebre na reprezentačné účely (300 kusov).
Na reverze mince je portrét starostu Piešťan v období 1. ČSR a dekana na tunajšej
rímskokatolíckej farnosti Alexandra Šindelára a na averze je mestský znak spolu s označením
hodnoty mince a roka jej vydania.
Ako prví obdržali pamätnú mincu autor najnovšej slovenskej poštovej známky s motívom
Piešťan F. Horniak a predseda maltského parlamentu A. Tabone.
2. Samovražda Blaženy Martinkovej, rod. Bialekovej
Blažena Martinková, manželka väčšinového majiteľa SLK Piešťany, a.s. Karola Martinku,
spáchala 9. sept. 2001 v Rakúsku samovraždu obesením.
Už predtým ju rakúsky súd umiestnil do psychiatrickej liečebne, keďže sa pokúsila nožom
zavraždiť svojho syna Filipa a následne vyskočila von oknom.
Karol Martinka spolu s rodinou ušiel v roku 1999 zo Slovenska a vo Viedni sa skrýval pred
medzinárodným zatykačom, pretože sa údajne dopustil stámiliónových podvodov počas
privatizácie SLK Piešťany, a.s. v rokoch
1996 - 97.

–––––––– Ing. Alexander Murín ––––––––––

Rok 2002
Úvod
a) Svet v roku 2002
Vo svete naďalej pretrvával terorizmus. Ten vznikol pravdepodobne ako odveta za necitlivú
politiku väčších a ekonomicky silnejších štátov sveta, ktoré nerešpektujú v dostatočnej miere
náboženskú vieru, národné a ekonomické danosti iných národov a národností. Obeťami
teroristických akcií sú však predovšetkým nevinní ľudia.
V roku 2002 moslimská teroristická sieť Al-Kajdá síce nepodnikla priamu teroristickú akciu
voči USA (dve budovy svetového obchodného centra v New Yorku boli zničené v roku
2001), zorganizovala však teroristické útoky v iných krajinách sveta. V Rusku podnikali
teroristické akcie Čečenci. V októbri čečenské teroristické komando obsadilo divadlo
v Moskve, pričom zahynulo 129 z celkových asi 800 rukojemníkov. Mier sa nedosiahol ani
na Blízkom Východe, kde na protest voči izraelskej politike pokračovali teroristické útoky
Palestínčanov.
Jediná súčasná superveľmoc USA vystupovala v úlohe „svetového žandára“. Americký
prezident George Bush v boji proti terorizmu označil Irak, Irán a Severnú Kóreu na „os zla“.
V Iraku pôsobili odzbrojovacie tímy inšpektorov OSN, avšak zakázané zbrane hromadného
ničenia neobjavili. Nebezpečenstvo vojenského útoku USA voči Iraku však naďalej
pretrváva.
V auguste 2002 boli v niektorých štátoch Európy veľké povodne, najväčšie škody spôsobili
záplavy v Českej republike.
2. Slovenská republika v roku 2002
V dňoch 20. – 21. septembra 2002 sa konali na Slovensku parlamentné voľby. Bolo
zvolených 150 poslancov NR SR na 4-ročné volebné obdobie. Účasť vo voľbách bola 70,07
%-ná, o priazeň voličov sa uchádzali kandidáti 26-tich politických strán (v skutočnosti iba
25 politických strán, pretože Demokratická strana sa rozhodla hlasovať za SDKÚ). Najviac
hlasov získalo HZDS – 19,5 % (predseda Vladimír Mečiar), SDKÚ – 15,1 % (Mikuláš
Dzurinda), Smer – 13,5 % (Róbert Fico), SMK – 11,2 % (Béla Bugár), KDH – 8,3 %
(Pavol Hrušovský), ANO – 8 % (Pavol Rusko) a KSS – 6,3 % (Jozef Švec). 5 %-nú hranicu
nedosiahli a teda do NR SR sa nedostali Pravá SNS – 3,7 % (Ján Slota), SNS – 3,3 % (Anna
Malíková), HZD – 3,3 % (Ivan Gašparovič), SDA – 1,8 % (Peter Weiss), SDĽ – 1,4 % (Pavel
Koncoš). Ani 1 % hlasov nezískalo Združenie robotníkov Slovenska, Strana zelených na
Slovensku i ďalšie strany.
V roku 2002 vznikli na Slovensku nové politické strany. Peter Weiss odišiel z SDĽ
a vo februári 2002 založil SDA, do ktorej prestúpili aj ďalší členovia SDĽ. Po roztržke
s Vladimírom Mečiarom v predvolebnom období odišiel z HZDS Ivan Gašparovič a v júli
2002 založil HZD.
Medzi 150 zvolených poslancov NR SR sa nedostal žiaden občan Piešťan.
Za predsedu NR SR bol zvolený Pavol Hrušovský.
16. októbra 2002 prezident SR Rudolf Schuster vymenoval novú Vládu SR, predsedom
vlády sa opäť stal Mikuláš Dzurinda. Vládu vytvorili 4 pravicové strany – SDKÚ, SMK,
KDH a ANO, v opozícii zostali HZDS, SMER a KSS.

Vláda SR pred voľbami zabezpečila resp. prisľúbila viacero výhod občanom, po zvolení
novej vlády však boli zrušené resp. nesplnené. Napríklad, zamestnanci v štátnom a verejnom
sektore nedostanú v roku 2003 sľúbený 13-ty plat, štátnym úradníkom sa nezvýšia platy,
učitelia prídu o výhodnejšie pôžičky, bol zrušený zákon o vyplácaní náhradného výživného
pre osamelé matky s deťmi, rozhodlo sa o znížení sociálnych dávok o 500,- Sk od roku
2003, nezlepšilo sa postavenie dôchodcov a pod. Nová vláda to zdôvodnila tým, že štát
nemá dostatok peňazí. V roku 2003 ešte naviac majú zdražieť niektoré tovary a služby,
stúpnu ceny energií a vody, za návštevu u lekára zaplatí pacient poplatok, chorí budú musieť
platiť (prispievať) za pobyt v nemocnici a pod.
Slovenskí politici sa v roku 2002 usilovali o prijatie SR do NATO a do Európskej únie.
6. a 7. decembra sa v SR uskutočnili komunálne voľby.
Na majstrovstvách sveta v hokeji v máji 2002 vo Švédsku získali hokejisti SR titul majstrov
sveta. Plavkyňa Martina Moravcová zaplávala v januári 2002 na pretekoch Svetového
pohára v Berlíne svetový rekord na 100 m motýlik.
3. Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2002
V roku 2002 navštívili Piešťany prezident Tureckej republiky a prezident Macedónskej
republiky a tiež oficiálne prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.
1. júna 2002 sa uskutočnilo slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2002 v Piešťanoch.
V dňoch 20. – 21. septembra sa občania Piešťan zúčastnili volieb poslancov do NR SR.
V dňoch 6. – 7. decembra 2002 sa v Piešťanoch konali komunálne voľby. Za primátora
Piešťan bol na 4-ročné volebné obdobie zvolený Ing. Remo Cicutto a tiež bolo zvolených
25 poslancov MsZ mesta Piešťany.
V marci 2002 bolo na zasadnutí MsZ mesta Piešťany udelené Čestné občianstvo mesta
Piešťany in memoriam Ľudovítovi Winterovi.
Vo februári 2002 sa väčšinovým majiteľom Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s.,
stala spoločnosť CP Holdings Limited so sídlom v Londýne a to prostredníctvom českej
spoločnosti. Česká spoločnosť Léčebné lázně Mariánske Lázně získala 67 % akcií SLK
Piešťany, a.s.
V roku 2002 boli v Piešťanoch otvorené 2 nové hypermarkety Kaufland a Tesco. Piešťanská
plavkyňa Martina Moravcová opäť úspešne vo svete reprezentovala Slovenskú republiku
a mesto Piešťany.
1. Orgány mesta v roku 2002
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2002
V roku 2002 bolo zvolaných 11 riadnych zasadnutí MsZ (1 sa nekonalo pre nedostatočný
počet prítomných poslancov) a 5 mimoriadnych zasadnutí MsZ (2 sa nekonali z rovnakého
dôvodu). Zasadnutia MsZ boli verejné.
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 15.1.2002
- poslanci MsZ sa zaoberali aplikáciou zákona č. 560/2001 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2002,
ktorým sa novelizoval zákon č. 254/1994 Z.z. o štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických
zariadení a nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení
zákona č. 78/2000 Z.z. a zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkov v znení neskorších

predpisov. Touto novelou zákona môže mesto Piešťany zaviesť nový miestny poplatok za
umiestnenie jadrového zariadenia, pretože mesto sa nachádza v oblasti ohrozenia. Zastavané
územie mesta Piešťany sa totiž nachádza v pásme ohrozenia vymedzenom 30-kilometrovou
vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, t.j. od atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Výška ročného poplatku pre Piešťany predstavuje cca 1 mil. Sk (0,02 Sk/m2), ktorý mesto
ročne vyrúbi prevádzkovateľovi jadrového zariadenia.
1. VZN mesta Piešťany o poplatku za umiestnenie jadrového zariadenia (uzn. MsZ č. 2/2002)
– poslanci ho schválili.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 25.1.2002
- MsZ sa zaoberalo pripomienkami a otázkami občanov mesta, novelou VZN mesta
Piešťany, žiadosťami o oslobodenie alebo úľavu z miestnych poplatkov a daní, návrhom
zákona o kúpeľníctve a žriedelníctve (možno ho pripomienkovať cez internet), otázkou
existencie 8. ZŠ na sídlisku A. Trajan a pod.
1. Novela VZN mesta Piešťany o poplatku zo vstupného, voľných pouličných aktivitách
slobodných umelcov a o oznamovacej povinnosti (uzn.MsZ č.5/2002) – MsZ ju schválilo.
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 22.2.2002
- MsZ sa zaoberalo pripomienkami a otázkami občanov mesta, zmenami VZN mesta
Piešťany (novely a zrušenia na základe noviel zákonov NR SR), aktualizáciou Štatútu
mesta Piešťany v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., zmenou vlastníctva SLK Piešťany,
a.s., žiadosťami o úľavu resp. oslobodenie z mestských poplatkov a daní, projektom Vita
Balnearum, návrhom rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2002 a pod.
1. Pripomienky a otázky obyvateľov mesta (uzn. MsZ č.33/2002) – na základe vystúpenia
zástupcov športových klubov MsZ uložilo školskej a športovej komisii MsZ v spolupráci
s príslušnými odbormi MsÚ vypracovať systémové zásady podpory mládežníckeho športu
v Piešťanoch. MsZ zároveň schválilo vypracovanie prehľadu športových klubov pôsobiacich
na území mesta.
2. Novela VZN mesta Piešťany o vykonávaní deratizácie na území mesta (uzn. MsZ
č.34/2002 – MsZ novelu schválilo.
3. Novela VZN mesta Piešťany o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom (uzn. MsZ č. 35/2002) – MsZ novelu schválilo.
4. Novela VZN mesta Piešťany o čistote (uzn. MsZ č. 36/2002) – MsZ ju schválilo.
5. Zrušenie VZN mesta Pieťany č. 28/1993 o poplatku za užívanie bytu, alebo časti bytu na
iné účely ako na bývanie (uzn. MsZ č. 37/2002) – MsZ zrušenie schválilo.
6. Zrušenie VZN mesta Piešťany č. 33/1993 o podmienkach prevádzkovania lekární na
území mesta Piešťany (uzn.MsZ č.38/2002) – MsZ zrušenie schválilo.
7. Zmena väčšinového vlastníka Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. (uzn.
MsZ č.39/2002) – MsZ zložilo MsÚ pravidelne informovať MsZ o stave a vývoji v oblasti
kúpeľníctva.
8.Projekt VITA BALNEARUM (uzn.MsZ č.41/2002)- z dôvodu predpokladanej realizácie
projektu VITA BALNEARUM na Nitrianskej ul. poslanci MsZ rozhodli o pokračovaní
v príprave nájomnej zmluvy s firmou Multiplum, s.r.o. Zároveň uložili MsÚ pripraviť
podmienky pre vypísanie medzinárodnej súťaže na návrh na realizáciu viacúčelovej zástavby
na Nitrianskej ul. a tiež zrušili platnosť uzn. MsZ č.157/2001.
9. Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2002 (uzn. MsZ č.44/2002 a č. 45/2002) – bol schválený.
10. Zásady upravujúce postup obstarávateľov (uzn. MsZ č.46/2002) – MsZ schválilo

zásady upravujúce postup obstarávateľov pri získavaní výrobkov, zariadení a iných vecí
ponúkaných na trhu, stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných
na zhotovenie stavby, finančných služieb, právnych služieb, remeselných služieb a ďalších
služieb a výkonov.
11. Starostlivosť o mestskú zeleň (uzn. MsZ č.62/2002) – MsZ vyslovilo hlbokú nespokojnosť
so stavom starostlivosti o mestskú zeleň zo strany Správy služieb MP.
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 5.3.2002
- z dôvodu nedostatočného počtu prítomných poslancov sa nekonalo. Malo sa zaoberať
návrhom na zvolenie prísediaceho pre Krajský súd v Trnave pre funkčné obdobie 20022006.
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 22.3.2002
- Msz vykonalo kontrolu plnenia uznesení MsZ za obdobie od začiatku roka 2002 do marca
2002. Zaoberalo sa návrhom na zrušenie základnej školy, zmenou VZN MP, Záverečným
účtom Mesta Piešťany za rok 2001, voľbou prísediacich pre krajský súd, udelením čestného
občianstva MP, odpredajmi nehnuteľností, partnerskou spoluprácou mesta Piešťany s inými
mestami a pod.
1. Návrh na vyradenie VIII. ZŠ na Ul. A. Trajana zo siete základných škôl (uzn. MsZ č.
65/2002) – poslanci MsZ neodsúhlasili podporné stanovisko k uvedenému návrhu, o ktoré
mesto požiadal Okresný úrad v Piešťanoch, v ktorého riadiacej kompetencii boli ešte zatiaľ
ZŠ na území mesta.
2. Zmena VZN MP č.9/2000 o miestnom poplatku za využívanie verejného priestranstva
(uzn. MsZ č.67/2002) – VZN bolo doplnené o nové stanovištia TAXI, schválená zmena
parkovacích miest pred hotelom Eden, tiež bola znížená platba za pridelenie tzv. TAXI karty
pre podnikateľov v oblasti taxislužieb na území mesta (bola upravená na 5 000,- Sk na rok
a automobil). Zároveň bolo zrušené uzn. MsZ č.150/2001/B podľa bodu 3.
3. Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2001 (uzn. MsZ č. 68/2002) – poslanci MsZ ho
schválili.
4. Prísediaci pre Krajský súd v Trnave (uzn. MsZ č.75/2002) – na základe požiadavky
Krajského súdu v Trnave zvolilo MsZ prísediacich KS pre funkčné obdobie 2002-2006:
Evu Legátovú, Máriu Golubcovú, Boženu Grgáčovú, Mgr. Gabrielu Stankovú, Lukáša
Kuchárika a Martina Cifru (nebol zvolený JUDr. Jozef Šubrt).
5. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany Ľudovítovi Winterovi in memoriam (uzn.
MsZ č.77/2002) – poslanci MsZ návrh odsúhlasili.
6. Dohoda mesta Piešťany o partnerskej spolupráci s mestami Luhačovice a Poděbrady (uzn.
č.90/2002) – poslanci MsZ dohodu schválili.
3. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 17.5.2002
- sa nekonalo z dôvodu nedostatočného počtu prítomných poslancov. Na programe mala byť
„Prezentácia systému strategického plánovania v podmienkach mestskej samosprávy“.
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 26.4.2002
- poslanci MsZ sa zaoberali pripomienkami a otázkami obyvateľov mesta, VZN mesta
Piešťany, zariadením opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ul. (prešlo do pôsobnosti
Mesta Piešťany s účinnosťou od 1.7.2002 v súlade so zákonom č. 416/2001 o reforme
verejnej správy), chemickou čistiarňou v meste (odsúhlasilo sa predĺženie nájomnej zmluvy
Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. na nebytový priestor na Staničnej ul. pre firmu Topaz,
s.r.o. za účelom ďalšieho prevádzkovania čistiarne), žiadosťami o úľavu resp. oslobodenie

z mestských daní a poplatkov a pod.
1. VZN mesta Piešťany o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb (uzn. MsZ
č.95/2002) – MsZ ho schválilo. Uvedené VZN stanovuje postup a formu žiadosti pre vydanie
rozhodnutia primátora mesta na požadovaný čas predaja alebo dobu prevádzky služieb; tiež
i nevyhnutné podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť pri otváracích hodinách po 22. hod.
(zabezpečenie zamedzujúce rušeniu nadmerným hlukom, napr. pri prevádzkovaní hudobnej
produkcie a pod.).
2. Protest okresného prokurátora proti VZN mesta Piešťany č. 8/1999 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov v bytových domoch mesta Piešťany (uzn. MsZ č.97/2002) –
poslanci MsZ protestu vyhoveli. Išlo o časť VZN týkajúce sa prevodu nebytových priestorov.
Príslušné VZN sa bude revidovať.
3. Projekt Vita Balnearum na Nitrianskej ul. (uzn. MsZ č.103/2002) – MsZ odsúhlasilo
pripraviť a podpísať nájomnú zmluvu medzi mestom a firmou Multiplum, s.r.o. za účelom
realizácie projektu Vita Balnearum v lokalite Nitrianska ul. Zmluva obsahuje viaceré záväzky
zo strany nájomcu (nájomca - Multiplum, s.r.o., Piešťany, prenajímateľ - Mesto Piešťany),
napr., že Multiplum získa stavebné povolenie maximálne do 2-och rokov od podpísania
zmluvy a pod.
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 24.5.2002
- MsZ sa zaoberalo novelou VZN MP, parkovým poriadkom, žiadosťami o finančné dotácie
(na rok 2002 boli rozpočtované nasledujúco – na šport
900 tis. Sk, na kultúru 500 tis. Sk,
na školstvo 400 tis. Sk), podporou mládežníckeho športu v meste a pod.
1. Novela VZN mesta Piešťany č.5/2000 o zeleni (uzn. MsZ č.119/2002) – MsZ novelu
schválilo. Novela vznikla v dôsledku legislatívnych zmien spôsobených prechodom
kompetencií zo štátnej správy na samosprávu.
2. Parkový poriadok Mestského parku v Piešťanoch (uzn. MsZ č.123/2002) – MsZ parkový
poriadok schválilo.
3. Finančné dotácie mesta Piešťany pre občianske združenia (uzn. MsZ
č. 124/2002)
– MsZ ich schválilo pre OZ Hospic Matky Božej Piešťany (53 200,- Sk na čiastkový projekt
„Skvalitnenie služieb požičovne zdravotníckych pomôcok a práca s verejnosťou“) a pre OZ
Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (pre projekty: Peer Help 22 500,- Sk, Klub rodičov
závislých detí 32 000,- Sk, Klub AA+AN 10 000,- Sk, Protidrogové fórum 16 000,- Sk,
sociálne poradenstvo 21 000,- Sk).
4. Finančné príspevky mesta Piešťany pre organizácie v oblasti športu, školstva a kultúry
(uzn. MsZ č.125/2002) – žiadosti o finančné príspevky boli podané formou projektov. Po
prerokovaní a na základe doporučení jednotlivých komisií MsZ boli schválené poslancami
MsZ pre nasledujúce subjekty:
Klub vodného póla Kúpele Piešťany (50 tis. Sk na zabezpečenie ukazovateľa času a skóre),
Mestská telovýchovná jednota – volejbalový oddiel (50 000,- Sk na zabezpečenie činnosti
mládežníckych družstiev), Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany (60 tis. Sk na
zabezpečenie VI. ročníka SLOVAKIA OPEN 2002 v stolnom tenise telesne postihnutých
a vozičkárov), Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany (10 tis. Sk na účasť Márie Pillárovej,
Jána Riapoša a Jána Košču na majstrovstvách sveta v stolnom tenise telesne postihnutých
a vozičkárov), Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany (10 tis. Sk na účasť Márie
Bartošovej na majstrovstvách sveta vo vzpieraní – v tlaku na lavičke telesne postihnutých
a vozičkárov), Basketbalový klub mládeže Piešťany a Basketbalový klub Balnea Piešťany

(100 tis. Sk na zabezpečenie projektu Piešťanské basketbalové leto 2002), Tenisový klub
Kúpele Piešťany (50 tis. Sk na zabezpečenie prípravy mladých tenistov v tenisovom klube),
Gymnázium Piešťany (100 tis. Sk na zabezpečenie posuvnej tribúny v novej športovej hale),
Dom umenia Piešťany (100 tis. Sk na 47. ročník Piešťanského festivalu), Mestská knižnica
Piešťany (60 tis. Sk na 2. ročník rozhlasového festivalu Zázračný oriešok „Kniha v rozhlase
- rozhlas v knihe“), Mestská knižnica Piešťany (125 tis. Sk na „Vytvorenie Komunitného
informačného centra“), Agentúra MMI, s.r.o. (100 tis. Sk na 4. ročník Country Lodenica
2002 v rámci spolupráce s mestom, tiež poskytne bezodplatné technické zabezpečenie
2.ročníka Truck Country 2002), Základná umelecká škola Piešťany (120 tis. Sk na opravu
strechy budovy na Teplickej ul. č.94, ktorá je v havarijnom stave), Piešťanský futbalový
klub (100 tis. Sk na zabezpečenie činnosti mládežníckych družstiev), nezisková organizácia
Pro Polis (90 tis. Sk na projekt „Kolookruh Sĺňava Piešťany“ s tým, že projekt okrem
iného zohľadní resp. vyrieši možné kolízie bicyklistov, korčuliarov a peších), atlét – disk,
guľa a reprezentant SR Jaroslav Žitňanský (30 tis. Sk na prípravu na ME 2002), kulturista
a reprezentant SR Mário Ondriš (10 tis. Sk na prípravu na ME 2002 v Bielorusku).
5. „Zásady podpory mládežníckeho športu v Piešťanoch“ (uzn. MsZ č.126/2002) – poslanci
MsZ zásady schválili. Zároveň schválili aj spôsob tvorby zdrojov (z rozpočtu mesta sa
vyčlenia finančné prostriedky jednak na rekonštrukciu a výstavbu športových zariadení,
ktoré sú v majetku mesta a tiež na prevádzku a činnosť športových subjektov pôsobiacich
na území mesta).
6. Vznik Krajskej regionálnej rozvojovej agentúry (uzn. MsZ č.141/2002) – poslanci MsZ
podporili vznik agentúry a schválili postavenie mesta ako spoluzakladateľa tejto agentúry.
4. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 19.6.2002
- na slávnostnom zasadnutí MsZ 19.júna 2002 primátor mesta Ing. Juraj Csontos odovzdal
listinu Čestného občianstva mesta Piešťany Ľudovítovi Winterovi in memoriam do rúk jeho
vnuka Andreja Schulza.
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 21.6.2002
- sa neuskutočnilo z dôvodu nedostatočného počtu prítomných poslancov.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 26.6.2002
- v programe zasadnutia MsZ boli pripomienky a otázky občanov mesta (možnosť vystúpiť
využilo 5 občanov), niekoľko VZN mesta Piešťany, žiadosti o odpustenie dlžôb, žiadosti
o úľavu resp. oslobodenie od mestských daní a poplatkov, zmeny v blížiacich sa komunálnych
voľbách (vo volebnom období 2002-2006 bude MsZ pozostávať iba z 25-tich poslancov),
nájmy a odpredaje nehnuteľností, dôvody neúčasti poslancov na posledných zasadnutiach
MsZ (preverí hlavná kontrolórka mesta a zistené skutočnosti odovzdá primátorovi),
interpelácie poslancov a pod.
1. Pripomienky a otázky občanov mesta – p. Oravec vystúpil s petíciou občanov proti zámeru
mesta realizovať projekt „Dom na polceste“ na Detvianskej ul. 9, p. dekan Vlasák s prosbou
o odpustenie finančných pôžičiek cirkevným organizáciám a pod.
2. Novelizácia VZN MP o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch mesta Piešťany (uzn. MsZ č.148/2002) – novela bola schválená, čím bolo vyhovené
protestu okresného prokurátora prerokovaného na MsZ v apríli 2002.
3. Dodatok k VZN MP č. 9/2000 o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva
(uzn. MsZ č.149/2002) – dodatok bol schválený.
4. Zrušenie VZN MP č. 6/1999 o pešej zóne (uzn. MsZ č.150/2002) – zrušenie VZN bolo

schválené.
5. VZN MP o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta
postavených s podporou štátu (uzn. MsZ č.151/2002) – bolo schválené. Podmienky sa týkali
pripravovaných tzv. nájomných bytov v lokalite Bodona.
6. Novela VZN MP o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta (uzn. MsZ č.152/2002) –
novela bola schválená.
7. Odpustenie dlžôb voči mestu (uzn. MsZ č. 153/2002) – MsZ schválilo odpustenie dlžoby
Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Piešťany v čiastke 13,354 mil. Sk a odpustenie dlžoby
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Piešťany v čiastke 750 tis. Sk.
8. Zmeny v organizácii komunálnych volieb v Piešťanoch v roku 2002 (uzn. MsZ č.156/2002)
– na volebné obdobie 2002-2006 bol schválený nižší počet poslancov MsZ – 25. Boli
stanovené 4 volebné obvody.
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.6.2002
- bolo spojené s 5. mimoriadnym zasadnutím MsZ.
5. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 27.6.2002
- MsZ sa zaoberalo volebnom kampaňou pred voľbami do NR SR v septembri 2002, zriadením
organizácie Školské zariadenia mesta Piešťany, projektom Piešťanské informačné centrum,
návrhom na pomenovanie nových ulíc a pod.
1. VZN mesta Piešťany o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane pred voľbami do NR SR v roku 2002 (uzn. MsZ č. 176/2002) – VZN bolo
schválené s pripomienkami poslancov.
2. Zriadenie mestskej rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta Piešťany (uzn.
MsZ č.177/2002) – MsZ schválilo jej zriadenie k 1.7.2002. Organizácia vznikla v dôsledku
reformy verejnej správy a s tým súvisiacim prechodom kompetencií.
3. Zriadenie Piešťanského informačného centra (uzn. MsZ č.178/2002) – MsZ súhlasilo
s jeho zriadením v priestoroch na Pribinovej ul. Zároveň bolo schválené doplnenie výlepovej
služby v spolupráci so Službami mesta Piešťany.
4. Zásady o prevodoch vlastníctva majetku mesta - voľných bytoch po neplatiacich nájomcoch
- tretím osobám (uzn. MsZ č.179/2002) – zásady boli schválené.
5. Pomenovanie nových ulíc v Piešťanoch (uzn. MsZ č.183/2002) – boli schválené
pomenovania ulíc – Nový dvor, Ratnovská zátoka, Helsinská ulica, Heinolská ulica, Fínska
ulica, Jazerná ulica, Baltská ulica, Jantárová ulica.
6. Návrh na reštrukturalizáciu a transformáciu zariadení sociálnych služieb (uzn. MsZ
č.184/2002) – návrh predložený MsÚ bol poslancami MsZ schválený. Zároveň bolo
odsúhlasené založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby so
zakladateľskou funkciou mesta (predpoklad založenia je v budúcom roku).
7. Obytný súbor Heinola (uzn. MsZ č.194/2002) – poslanci MsZ schválili uzatvorenie zmluvy
mesta so Západoslovenskou energetikou, a.s. Bratislava o vybudovaní elektrickej siete (VN
rozvod, trafostanica a NN rozvody) v obytnom súbore Heinola z vlastných zdrojov. Zároveň
bolo schválené podanie žiadosti Mesta Piešťany o poskytnutie príspevku na technickú
infraštruktúru – elektrická sieť v súlade so smernicou Ministerstva výstavy a regionálneho
rozvoja SR pre počet rodinných domov zmluvne dojednaných so Západoslovenskou
energetikou pre NN rozvody.
6. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 23.8.2002
- poslanci MsZ v zasadačke mestskej knižnice hlasovali použitím elektronického hlasovacieho

zariadenia, ktoré nahradilo hlasovanie zdvihnutím ruky. V programe zasadnutia boli
pripomienky a otázky občanov mesta, reforma školstva spojená s prechodom kompetencií
(spôsobila zmenu v rozpočte mesta na rok 2002), prenájmy nebytových priestorov, pomoc
obciam postihnutých povodňami, požiadavka na opravu ciest v meste, súčasný stav
piešťanskej nemocnice a pod.
1. Pripomienky a otázky občanov mesta – vystúpili 3 občania. Kritizovali vykonávanie
verejnoprospešných prác organizáciou Služby mesta Piešťany na Krajinskej ceste, jazdy
bicyklistov a korčuliarov po chodníkoch (mala by to sledovať mestská polícia), kritizovali
pripravenosť a výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa novovytvorenej
rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta Piešťany.
2.VZN mesta Piešťany o určení školských obvodov ZŠ na území mesta Piešťany
(uzn. MsZ č.203/2002) – VZN bolo schválené. Vzniklo v dôsledku reformy školstva a s tým
súvisiacim prechodom kompetencií (z Okresného úradu v Piešťanoch na mesto Piešťany).
Mesto Piešťany bude mať jeden školský obvod so všetkými ZŠ na jeho území. Bola tiež
schválená zmena rozpočtu mesta v dôsledku vzniku rozpočtovej organizácie Školské
zariadenia mesta Piešťany.
3. Finančná výpomoc obciam postihnutých povodňami (uzn. MsZ č.210/2002 a č.211/2002
– poslanci MsZ odsúhlasili finančné dary mesta Piešťany pre obec Devínska Nová Ves –
30 tis. Sk, obec Píšťany v okrese Litoměřice v ČR – 20 tis. Sk a obec Ľubietová – 30 tis. Sk.
4. Povinnosť o oboznamovaní v miestnej tlači (uzn. MsZ č.213/2002) – poslanci MsZ
schválili povinnosť oznámiť všetky konkurzy na verené obstarávanie, ktoré vypisuje Mesto
Piešťany (nad 0,5 mil. Sk) v miestnej tlači (Piešťanský týždeň, A.B., Radnica informuje
a pod.) hlavne z dôvodu oboznámenia podnikateľov.
Ďalej povinnosť 3-krát oznámiť v miestnej tlači občanom mesta a to najneskôr 2 mesiace pred
komunálnymi voľbami potrebný počet hlasov na petície pre voľbu nezávislého primátora
a pre voľbu nezávislého poslanca MsZ.
5. Požiadavka na opravu ciest v katastrálnom území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.214/2002)
– poslanci MsZ schválili požiadavku na primátora mesta Piešťany, aby vstúpil do rokovania
s riaditeľom SSC, stredisko Trnava za účelom vznesenia požiadavky mesta Piešťany na
realizáciu opráv ciest na území mesta.
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.9.2002
- v programe zasadnutia boli pripomienky a otázky občanov mesta, žiadosti o úľavu alebo
oslobodenie z mestských daní a poplatkov, VZN mesta Piešťany, menovania riaditeľov
školských zariadení, využitie finančných prostriedkov získaných od plynárov, nájomné
byty v Bodone (stanovenie výšky nájomného), zmeny v Úz. pláne mesta Piešťany (napr.
poslanci MsZ neschválili pozemok pri OD Prior na výstavbu čerpacej stanice pohonných
látok), zmluvy o nájme nebytových priestorov (v areáli futbalového štadióna pre OZ PFK
Piešťany a v objekte zimného štadióna pre OZ ŠHK 37 Piešťany), prenájmy a odpredaje
nehnuteľností. V bode „Rôzne“ vzalo MsZ na vedomie výrub stromov v lokalite „Heinola
- sekcia A“, uložilo MsÚ zabezpečiť likvidáciu oplotenia okolo kúpeľného hotela Slovan
(stavba už dlho chátra a už aj stavebné povolenie k rekonštrukcii stratilo platnosť v roku
2001), odporučilo primátorovi mesta v rokovaniach so SLK Piešťany doriešiť problém
materskej školy patriacej kúpeľom (jej prevádzka sa k 31.12.2002 ukončí), atď.
1. VZN mesta Piešťany o poplatku za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného
cestovného ruchu (uzn. MsZ č.217/2002) – VZN bolo schválené. Poplatok pre prechodne

ubytovaného je 15,- Sk/deň).
2.Kompenzácia nákladov mesta Piešťany za vybudované plynárenské zariadenia (uzn. MsZ
č.220/2002). Plynárenské zariadenia boli bez náhrady prevedené do vlastníctva SPP. Na
kompenzáciu nákladov za ich vybudovanie dostalo mesto od plynárov takmer 7,5 mil. Sk.
Návrh použiť získané peniaze na rekonštrukciu ciest a chodníkov poslanci MsZ neschválili.
Bol schválený návrh Mestskej rady MP, podľa ktorého peniaze od plynárov sa použijú na
rekonštrukciu budovy MsÚ (cca 2,3 mil. Sk), rekonštrukciu kotolne MsÚ (cca 1,2 mil. Sk)
a na rekonštrukciu interiéru kultúrno-spoločenského centra Fontána (cca 3,9 mil. Sk).
3. Vymenovanie riaditeľky - manažérky rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta
Piešťany (uzn. MsZ č.221/2002) – MsZ schválilo rozhodnutie komisie, ktorá spomedzi
12-tich účastníkov výberového konania vybrala do tejto funkcie Zuzanu Táborskú (dňom
1.10.2002).
4. Vymenovanie riaditeľa ZŠ na Rázusovej ul. Piešťany (uzn. MsZ č.222/2002) – MsZ do
tejto funkcie schválilo Viléma Vrbu dňom 1.10.2002.
5. Zmluva o bezodplatnom účelovom užívaní zimného štadióna Slovenským zväzom
ľadového hokeja (uzn. MsZ č.230/2002) – MsZ ju schválilo na dobu určitú do 31.12.2006
v rozsahu 120 hodín ročne pre Slovenský zväz ľadového hokeja Bratislava. Zmluvu za
mesto podpíše jeho štatutárny zástupca Služby mesta Piešťany a to až po uzavretí zmluvy
o poskytovaní služby fyzickej ochrany medzi SBS COOP, s.r.o. Piešťany a SZĽH Bratislava.
6. Prevod vlastníctva nehnuteľností a prenájom nehnuteľností v kat. území Piešťany pre
ERS - Reality, s.r.o. Bratislava (uzn. MsZ č.233/2002) – uvedená spoločnosť v súvislosti
s rekonštrukciou a otvorením hotela Lipa plánuje vybudovať parkovisko za hotelom Leier
ako podzemné garáže. Poslanci MsZ schválili odpredaj pozemku s podmienkami (mesto má
dostať dispozičné právo na 15 parkovacích miest bezodplatne, investor musí preukázať 100
%-nú pripravenosť stavby bankovou zárukou ku dňu podpisu kúpnej zmluvy a pod.). Na
pozemku sa má postaviť dvojpodlažný polyfunkčný objekt (obchodné priestory, bývanie,
garáže v podzemí).
10. riadne zasadnutie MsZ dňa 25.10.2002
- v programe zasadnutia boli pripomienky a otázky občanov mesta, zánik mandátu poslanca
MsZ, VZN MP, zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2002, transformácia vodární
a kanalizácií, projekt Vita Balnearum na Nitrianskej ul. Poslanci MsZ sa tiež zaoberali
nájmami nebytových priestorov, odpredajmi (prevodmi vlastníctva), prenájmami, zámenami
nehnuteľností a pod.
1. Pripomienky a otázky občanov mesta – občania Karabová a Zajac upozornili na
problematiku architektonického riešenia priestoru pred stanicou. Zástupca n.o. Pro Polis
Vavro informoval o stave riešenia a postupe prác v projekte Kolookruh Sĺňava, na ktorý
mesto prispelo čiastkou 90 tis. Sk a ďalšou čiastkou 70 tis. prispeli občania a fyzické osoby
na základe 1 %-ného príspevku z daní FO. Otvorenou zostala naďalej otázka budúceho
prevádzkovateľa Kolookruhu Sĺňava.
2. Zánik mandátu poslanca MsZ MUDr. Miloša Krupu (uzn. MsZ č.248/2002) – MsZ
schválilo zánik jeho poslaneckého mandátu z dôvodu 3-och neospravedlnených neúčastí na
zasadnutiach MsZ (MsZ rozhodlo v súlade so zákonom). MUDr. Krupa sa k tomu vyjadril,
že sa úmyselne neospravedlnil, pretože ako kandidát na post primátora mesta v nastávajúcich
komunálnych voľbách čakal na reakciu určitej časti poslancov MsZ. Naviac činnosť poslanca
MsZ v tomto období nespĺňala jeho predstavy, pretože podľa jeho názoru zastupiteľstvo

zložené z rôznorodej koalície nedokázalo zosúladiť svoje činy so svojím programom.
Jeho miesto v MsZ zaujal náhradník 72-ročný Jozef Benko, bytom Pod Párovcami, ktorý už
bol poslancom MsZ v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach.
3. VZN MP o podmienkach držania psov (uzn. MsZ č.251/2002) – poslanci ho schválili.
VZN bolo prijaté na základe zákona č. 282/2002 Z.z. a stanovuje bližšie podmienky chovu
a držania psov na území mesta Piešťany. Stanovuje podmienky ich evidencie, priestupky
a sankcie voči ich držiteľom (napr. za neprihlásenie psa do evidencie môže jeho držiteľ
dostať pokutu až 5 tis. Sk v priestupkovom konaní). V poslednom období sa totiž v meste
rozšírilo chovanie psov a časté sú vychádzky so psami. Podľa tohto VZN psa na verejnom
priestranstve môže viesť iba osoba spôsobilá na právne úkony a to na vôdzke a ak je pes
nebezpečný, musí mať náhubok. Vychádzky so psami spôsobujú znečistenia verejných
priestranstiev ich výkalmi, ktoré držiteľ psa má odstrániť. Tiež je zakázaný vstup so psami
do priestorov slúžiacich verejnosti na rôzne účely (cintoríny, detské ihriská, pieskoviská,
kúpaliská, športové a zdravotné zariadenia, obchody, spoločné priestory obytných domov
a pod.).
4.Transformácia vodární a kanalizácií, podporný program EÚ ISPA - informácia (uzn.
MsZ č.259/2002) – poslanci MsZ zobrali na vedomie informáciu o procese transformácie
podnikov VaK, v rámci ktorej prechádzajú zo štátneho vlastníctva do vlastníctva obcí a miest
(zo štátnych podnikov vzniknú akciové spoločnosti s účasťou miest a obcí). Odštepný závod
ZsVaK Trnava sa pretransformuje k 1.1.2003 na Trnavskú vodárenskú a.s., v ktorej budú
Piešťany vlastniť
14,28 % akcií.
5. Projekt Vita Balnearum, Nitrianska ul. (uzn. MsZ č.272/2002) – poslanci MsZ neschválili
návrh primátora mesta na zrušenie uzn. MsZ č.103/2002, ktorým MsZ schválilo pristúpiť
k uzavretiu nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou Multiplum, s.r.o., čo
sa však doteraz nerealizovalo. Primátor mesta svoj postoj na neuzavretie zmluvy zdôvodnil
možnými rizikami a nepriaznivým dopadom na majetok mesta. MsZ následne schválilo
pokračovanie rokovaní zástupcom mesta so spoločnosťou Multiplum.
11. riadne zasadnutie MsZ dňa 22.11.2002
- v rozsiahlom programe zasadnutia boli – pripomienky a otázky občanov mesta, správa
bytovej komisie MsZ a MsR o spôsobe pridelenia nájomných bytov v lokalite Bodona (MsÚ
vypracuje doplňujúce kritériá pre stanovenie poradovníka na pridelenie 41 nájomných bytov,
ktoré mesto s podporou štátu postavilo v Bodone), VZN mesta Piešťany, žiadosti o úľavu
alebo oslobodenie z mestských daní a poplatkov, pravidlá finančného hospodárenia Mesta
Piešťany, nové znenie Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany, doplnok Zásad
o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Piešťany, program odpadového
hospodárstva mesta Piešťany, doplnenie Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta
Piešťany, návrhy na odmenu za rok 2002 pre primátora mesta, zástupcu primátora a hlavnú
kontrolórku MP, zmena organizačnej štruktúry novovzniknutej mestskej rozpočtovej
organizácie Školské zariadenia mesta Piešťany, odovzdanie nájomných bytov v lokalite
Bodona do správy Bytového podniku Piešťany, s.r.o. (formou komisionárskej zmluvy),
návrh na prerušenie spolupráce s firmou Multiplum, s.r.o. (vo veci projektu Vita Balnearum),
novela zriaďovacej listiny mestskej knižnice (bola schválená), založenie neziskovej
organizácie Informačné centrum mladých Piešťany, výber delegáta mesta do mestskej
školskej rady (schválená bola Ing. Marta Mráziková z MsÚ), žiadosť mesta o poskytnutie
finančného príspevku na vybudovanie technickej infraštruktúry pre 27 rodinných domov

na Vodárenskej ul. (v súlade so smernicou č.2/2000 Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR), zmena Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Služby mesta
Piešťany, prenájmy a odpredaje nehnuteľností, zriadenie vecných bremien (napr. schválenie
prechodu motorového vozidla cez mestský pozemok), poskytnutie návratných alebo
nenávratných finančných výpomocí mestom. V bode „Rôzne“ bolo – rozšírenie Materskej
školy 8. mája o 2 dislokované triedy, ktoré budú od 1.1.2003 umiestnené v priestoroch
ZŠ A. Trajan, stanovenie komisie na obhliadku poškodenej verejnej zelene v mestskom
parku, spracovanie žiadosti o príspevok z fondu ISPA a zámeru EIA pre stavbu „Piešťany –
rekonštrukcia kanalizácie a čističky odpadových vôd“.
1. Novela VZN mesta Piešťany č. 13/2001 o odpadoch (uzn. MsZ č.279/2002) – VZN bolo
schválené. Vyhovelo sa tým protestu prokurátora zo dňa 30.10.2002 voči doterajšiemu VZN
č. 13/2001 o odpadoch.
2. VZN o poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov (uzn. MsZ č.280/2002) – bola schválená sadzba 380,- Sk na osobu
a rok za odvoz komunálneho odpadu. Zároveň bolo schválené vypracovanie projektu na
umožnenie poplatkov za zber na princípe kvantitatívneho a upravovaného zberu – do júna
2003.
3. VZN MP o dani z nehnuteľnosti na rok 2003 (uzn. MsZ č.281/2002) – poslanci MsZ ho
schválili (schvaľuje sa každoročne).
4. Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany (uzn. MsZ č.286/2002) – MsZ ho
schválilo. Program bol vypracovaný na základe zákona o odpadoch.
5. Doplnok Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany (uzn. MsZ
č.287/2002) – doplnenie poriadku bolo schválené na základe zákona č.416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky.
6. Odmeny vedúcim pracovníkom mestskej samosprávy za rok 2002 (uzn. MsZ č.288/2002)
– boli schválené v čiastkach rovnajúcich sa výške ich tzv. 13-tych platov. Primátorovi mesta
bola schválená odmena 70 335,- Sk, zástupcovi primátora 35 000,- Sk, hlavnej kontrolórke
mesta 19 000,- Sk.
7. Návrh primátora mesta na zrušenie uzavretia zmluvy so spoločnosťou Multiplum, s.r.o. –
projekt Vita Balnearum (uzn. MsZ č.291/2002) – MsZ neprijalo návrh primátora mesta na
zrušenie uznesenia č.103/2002, ktorým MsZ dňa 26.4.2002 schválilo pristúpiť k uzavretiu
nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a spoločnosťou Multiplum, s.r.o. vo veci projektu
Vita Balnearum. Poslanci zároveň neprijali uznesenie o ukončení rokovaní mesta s uvedenou
firmou.
8. Organizačný poriadok mestskej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany – zmena
(uzn. MsZ č.298/2002) – MsZ zmenu schválilo. V súčasnom období v SMP má trvalý
pracovný pomer 117 zamestnancov, sezónny pracovný pomer 22 zamestnancov. Zmenil sa
tiež názov jedného strediska a to zo „stredisko cintoríny 310“ na „stredisko pietnych služieb
310“ s účinnosťou od 1.1.2003.
9. Založenie neziskovej organizácie Informačné centrum mladých Piešťany (uzn. MsZ
č.293/2002) – MsZ jej založenie schválilo a to v súlade s priloženým návrhom štatútu
a zakladacej listiny organizácie (jedným zo zakladateľov je mesto Piešťany). ICM bude
poskytovať služby v priestoroch mestskej knižnice so zameraním na informačný servis
a poradenstvo v oblasti vzdelávania, cestovania, zamestnania a voľnočasových aktivít

mládeže. Piešťanské ICM bude začlenené do celoslovenskej siete ICM.
10. Návratná finančná výpomoc mesta (uzn. MsZ č.306/2002) – MsZ ju schválilo pre Klub
vodného lyžovania a vodných športov Piešťany v čiastke 400 tis. Sk na zakúpenie ťažného
motorového člena s možnosťou splatenia najneskôr do 30.9.2006.
11. Piešťanský futbalový klub – MsZ schválilo nenávratnú finančnú výpomoc pre PFK
Piešťany vo výške 150 tis. Sk na mládežnícke súťaže (z rezervného fondu).
12. Dočasné rozšírenie Materskej školy na Ul. 8. mája (uzn. MsZ č.308/2002) – poslanci
MsZ odsúhlasili rozšírenie MŠ na Ul. 8. mája o 2 dislokované triedy. Tieto sa k 1.1.2002
umiestnia do budovy ZŠ A. Trajan. K tomuto rozhodnutiu došlo z dôvodu zrušenia MŠ na
Detskej ul. Slovenskými liečebnými kúpeľmi v Piešťanoch.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2002
V roku 2002 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí MsR MP.
3. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2002 – záverečný účet
1. Príjmy rozpočtu mesta

Skutočnosť
(tis. Sk)
59 209
35 721
40 218

Plnenie
(%)
101,29
108,87
111,22

a) podiely na daniach v správe štátu
b) výnos z dane z nehnuteľnosti
c) výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov
d) nedaňové príjmy z činností a vlastníctva majetku
obce (nájomné, predaje a pod.)
26 293
88,05
e) dotácie zo ŠR a štátnych fondov
69 953
103,90
f) prostriedky ŠR v rámci programov
0
0
g) účelové dotácie z rozpočtu VUC alebo inej obce
na základe zmluvy
0
0
h) prostriedky v rámci systému finanč. vyrovnávania
123 672
97,94
i) dary a výnosy dobrovoľníckych zbierok
0
0
j) odvody a penále za porušenie rozpočt. disciplíny
0
0
k) výnosy z prostriedkov obce
368
100
l) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
5 669
136,60
Príjmy spolu 361 103
101,60
tis. Sk
%
Komentár k príjmom mesta:
K bodu c) - najvyššie príjmy boli z poplatku za likvidáciu TKO (16 933 tis.Sk), z dane za
kúpeľný poplatok (7 996 tis.Sk), zo správneho poplatku (7 126 tis.Sk), z dane z predaja
alkoh. a tabak. výrobkov (6 043 tis. Sk), atď.
K bodu d) - najväčšie príjmy boli z predaja nehnuteľného majetku (9 165 tis.Sk), plnenie
však bolo iba 65,46 %.
K bodu e) - najväčšia dotácia bola na školstvo (60 037 tis. Sk), ďalšie dotácie boli podstatne
menšie – na soc. zariadenia LUMEN a DOMUM (914 tis. Sk), na matriku (626 tis. Sk)
a pod.
K bodu h) - Mesto Piešťany na výstavbu 41 bytových jednotiek v lokalite
Bodona
prijalo úveru od ŠFRB (14 955 tis. Sk), získalo dotáciu MV a RR SR (15 036 tis. Sk)

a ďalšiu dotáciu MV a RR SR – inžinierske siete (3 157 tis. Sk). Na výstavbu 27 byt.
jednotiek v lokalite Bodona mesto prijalo úver od ŠFRB (10 921 tis. Sk), získalo dotáciu od
ŠFRB (100 tis. Sk), dotáciu MV a RR SR (2 286 tis. Sk) a dotáciu MV a RR SR – inžinierske
siete (461 tis. Sk).
Mesto dostalo dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna (6 mil. Sk), na rekonštrukciu
starej skládky – projekt PHARE (1 582 tis. Sk). Spol. centrum Fontána – úver 50 mil. Sk.
K bodu l) - v položke „Iné príjmy“ bol najväčší príjem z herní a stávkových kancelárií
(3 865 tis. Sk).
2. Výdavky rozpočtu mesta

Skutočnosť
(tis. Sk)

Plnenie
(%)

a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinnosti
ustanov. zákonmi
0
0
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií a
na činnosť RO a PO
112 501
93,38
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy
62 375
105,69
d) výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku
obce a majetku prenechaného na plnenie úloh
134 394
92,01
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami
alebo VUC
0
0
f) výdavky vyplývajúce z medzinár. zmlúv
0
0
g) splátka úrokov
2 783
111,32
h) výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich
0
0
i) iné výdavky ustanovené osobit. predpismi
26 815
112,46
Výdavky spolu: 338 868
96,30
tis. Sk
%
Komentár k výdavkom mesta:
K bodu c) Boli to výdaje na matriku (729 tis. Sk), na zariadenia opatrovateľskej služby (935
tis. Sk), na vzdelávanie – školy, mat. školy a pod. (60 711 tis. Sk).
K bodu d) - najväčšie boli výdavky na rozvoj územia (121 107 tis. Sk).
K bodu i) - najväčšie boli výdavky na odstraňovanie TKO (na odvoz TKO 16 196 tis. Sk).
3. Výsledok hospodárenia mesta
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia

Rozpočet
(tis. Sk)
355 389
351 885
+3 504 tis. Sk
(prebytok)

4. Fondy Mesta Piešťany – stav k 31.12.2002:
- rezervný fond
5 210 013,15 Sk
- sociálny fond
44 879,96 Sk
- fond rozvoja bývania
23 925 457,40 Sk

Skutočnosť
Plnenie
(tis. Sk)
(%)
361 103
101,60
338 868
96,30
+22 235 tis. Sk
(prebytok)

5. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2002
Finančné prostriedky mesta sa použili na:
- projektové dokumentácie
1 135 tis. Sk
(plán 2 085 tis. Sk)
- realizácia investičných akcií
119 762 tis. Sk
(plán 128 825 tis. Sk)
a) Projektové dokumentácie. Boli vypracované v nasledujúcich odboroch MsÚ:
- odbor životného prostredia (projekty verejnej zelene, napr. mestský park, dendr. prieskum,
atď.);
- odbor správy majetku mesta (projekty športových plôch v mestskom parku, 2. etapa
výstavby nájomných bytov, atď.);
- odbor urbanizmu a územného plánu (projektová dokumentácia pešej zóny – 2. etapa,
cyklistická trasa od železn. stanice do centra mesta, optimalizácia MHD a pod.).
b) Realizácia investičných akcií. Realizovali sa v rámci odboru správy majetku mesta.
Najväčšie výdavky boli na akcie:
- rekonštrukcia kina Fontána (stavebné práce 1. etapa – 47 761 tis. Sk, interiér kina 2 277
tis. Sk);
- bytová výstavba v lokalite Bodona (bytový dom so 41 b.j. 30 071 tis. Sk + inž. siete 3 157
tis. Sk, bytový dom s 27 b.j. 13 306 tis. Sk + inž. siete 461 tis. Sk);
- rekonštrukcia zimného štadióna (6 000 tis. Sk);
- kamerový systém v meste (3 380 tis. Sk);
- rekonštrukcia budovy MsÚ (2 581 tis.Sk + rekonštr.kotolne MsÚ 1 103 tis.Sk);
- rekonštrukcia verej. osvetlenia + realizácia zelenej vlny na križovatkách cintorín Bratisl.
cesta + hostinec Vinohrad (1 790 tis. Sk);
- rekonštrukcia starej skládky odpadu (1 758 tis. Sk z fondu PHARE);
- rekonštrukcia Sadu A. Kmeťa 1. etapa (1 181 tis. Sk);
- rekonštrukcia budovy a elektr. rozvodov cintoríny – evanjelická časť
(1 005 tis. Sk);
- ďalšie investičné akcie pod 1 mil. Sk (cyklistické trasy, osvetlenie Vrbovská cesta,
dobudovanie športových plôch a detských ihrísk, úprava stanovíšť pre kontajnery, mestský
informačný systém – 4. etapa, realizácia propag. zariadení, ukľudnenie dopravy na
Mojmírovej ul., atď.).
6. Hospodárenie mestských príspevkových organizácií Mesta Piešťany – Mestská knižnica,
Školská ul. 19, 921 01 Piešťany; Mestské kultúrne stredisko, Malá scéna, Ul. A. Dubčeka
27, 921 34 Piešťany; Služby mesta Piešťany, Valova ul. 1919/44, 921 39 Piešťany.
a) Mestská knižnica Piešťany
Rozpočet
Skutočnosť
Plnenie
(tis. Sk)
(tis. Sk)
(%)
Príjmy
5 948
6 412
108 %
Výdavky
6 983
7 551
108 %
Hospodársky výsledok
- 1 035
- 1 139
b) Mestské kultúrne stredisko Piešťany
Výnosy
9 260
(z toho tržby
5 060
Náklady
9 260
Výsledok hospodárenia
0

9 071
5 271
9 071
0

98 %
104 %)
98 %

c) Služby mesta Piešťany
Výnosy
(z toho dotácie
Náklady
Hospodársky výsledok

49 808
40 060
49 808
0

50 531
39 981
49 533
+ 998

101,45
99,8)
99,45

7. Hospodárenie rozpočtových organizácií Mesta Piešťany
a) Školské zariadenia mesta Piešťany, Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany
Rozpočet
Skutočnosť
Plnenie
(tis. Sk)
(tis. Sk)
(%)
Príjmy
12 957
13 049
100,6 %
Výdavky
12 957
13 039
100,6 %
Komentár: Príjmy pozostávali z dotácií (štátne a od MsÚ) vo výške 12 954
tis.Sk a z vlastných príjmov 85 tis. Sk (školné, predaj kuchynského odpadu).
Najväčšie výdavky boli na mzdy a platy školských pracovníkov vo výške
7 683 tis. Sk.
4. Činnosť útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany v roku 2002
Hlavnou kontrolórkou mesta bola Ing. Daniela Dolajová.
Kontrolná činnosť bola zameraná na plnenie rozpočtu mesta, na evidenciu majetku mesta,
na pokladničné operácie MsÚ, na hospodárenie v organizáciách zriadených mestom, na
kontrolu plnení uznesení MsZ, interpelácií poslancov a pod.
V roku 2002 bolo v útvare hlavného kontrolóra evidovaných 40 sťažností (niektoré boli
anonymné, z ktorých bolo riešených 27; 19 bolo neopodstatnených, 4 čiastočne opodstatnené,
3 opodstatnené, 1 zostala v riešení). Opodstatnené sťažnosti sa týkali poradovníka na byty,
znečisťovania prostredia cirkusom pri OD Prior a nepridelenia náhradného ubytovania
mestom. Čiastočne opodstatnené boli sťažnosti na hlučnosť prevádzky pohostinského
zariadenia Kazačok v nočných hodinách, znečisťovanie okolia pri výstavbe rodinného domu
na Holubyho ul., poškodzovanie plotu výsadbou kríkov susedmi a na chýbajúci výkres
v dokumentácii UPN SÚ mesta Piešťany.
V roku 2002 bolo občanmi mesta podaných 8 petícií. Z nich 5 bolo riešených, 2 boli vrátené
a 1 bola odstúpená. Petície sa týkali problematiky vyradenia 8. ZŠ zo siete základných
škôl, hlučnosti prevádzkarne Guines Pub v nočných hodinách, umiestnenia kontajnerov
na domový odpad, nesúhlasu so zriadením „Domu na pol ceste“ a nesúhlasu s výstavbou
čerpacej stanice pohonných hmôt v lokalite pri OD Prior. Na doplnenie bola vrátená petícia
týkajúca sa výstavby polyfunkčného domu pred obytným domom na Hurbanovej ul. a petícia
vo veci hluku a zhoršenia bývania v lokalite zimného štadióna z dôvodu prevádzkovania
motokárovej dráhy; obe petície však neboli doplnené a preto neboli riešené.
Petícia občanov poukazujúca na nedostatky v správe Bytového podniku Piešťany, s.r.o. bola
odstúpená Bytovému podniku (bola to skôr sťažnosť), ktorého dozorná rada po prešetrení
konštatovala, že námietky neboli opodstatnené.
5. Mestská polícia Piešťany v roku 2002

a) Organizačná štruktúra MsP – celkový počet zamestnancov MsP v roku 2002 bol 37.
Výkon strážnej dennej a nočnej služby zabezpečovalo 28 zamestnancov, ktorí boli rozdelení
po 7 do 4-och pracovných smien.
Priestupkové oddelenie pozostávalo z 3-och členov; na úseku prevencie bol
1
zamestnanec, ktorý mal na starosti prednáškovú činnosť v rámci projektu
„S mládežou
proti kriminalite“. Pribudlo dohliadacie a monitorovacie zariadenie pre mesto, na ktorom sa
striedali 2 zamestnanci.
Náčelníkom MsP bol Marcel Mihálik.
b) Spolupráca MsP s orgánmi štátnej správy, polície a s orgánmi mestskej samosprávy –
MsP úzko spolupracovala s OO Policajného zboru v Piešťanoch, s mestskou SPS a s MsÚ
v Piešťanoch, spoločne koordinovali a vyhodnocovali svoju činnosť. Pri výkone služby
mestskí policajti spolupracovali aj s ďalšími orgánmi štátnej správy a mestskej samosprávy.
c) Činnosť MsP – v rámci výkonu poriadkovej služby sa hliadky MsP venovali najmä
sledovaniu dopravnej situácie v meste. Dopravné priestupky robili zväčša návštevníci
mesta najmä z dôvodu neznalosti a nepozornosti, vyskytli sa však aj priestupky vedomé
z pohodlnosti alebo ľahostajnosti. Napr. bol často porušovaný zákaz vjazdu motorových
vozidiel do Rázusovej ul. z kruhového objazdu.
MsP v roku 2002 uložila celkove 4 954 blokových pokút, z toho 3 993 za priestupky v doprave
a 961 za iné priestupky (v zmysle zák. 372/1990 Zb.). Väčšinu pokút uložili hliadky MsP,
niektoré uložilo priestupkové oddelenie MsP. Priestupky sa týkali najmä bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, tiež boli priestupky proti majetku, proti verejnému poriadku,
proti občianskemu spolunažívaniu, proti porušeniu VZN mesta Piešťany a pod.
Finančné sankcie boli tiež udeľované po založení blokovacieho zariadenia na kolesá
motorových vozidiel a dočasne (do 5.6.2002) aj pri odťahovej službe nesprávne
zaparkovaných vozidiel.
Sankcie boli udeľované blokovou pokutou alebo šekom (vyskytli sa prípady, keď neboli
zaplatené). Okrem finančných postihov boli udeľované pokarhania.
Monitorovací systém mesta Piešťany – bol oficiálne spustený 30. nov. 2002.
Mestská polícia v roku 2002 vykonala 42 kontrol v reštauráciách a baroch na podávanie
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov a tiež na
záškoláctvo. Tiež sa kontroloval predaj erotickej tlače v stánkoch, aby nebola vystavovaná
verejne vo výkladoch.
Veľká pozornosť sa venovala preventívnej činnosti. Seržant MsP Miroslav Schlesinger
pokračoval v prednáškach na školách, ktoré boli zamerané na dopravu, význam a zloženie
samosprávy, dejiny a činnosť mestských polícií, nebezpečenstvo alkoholizmu a toxikománie
na zdravie a život, atď. Začiatkom letných prázdnin pripravila MsP týždenný detský tábor
prevencie kriminality v školiacom zariadení MV v Lúke n/V. a neskôr v auguste aj v hoteli
DUMAS v Modrovej. Piešťanská MsP v tejto oblasti pracovala systematicky, jej projekt
prevencie bol vyhodnotený ako najlepší na Slovensku.
MsP sa v roku 2002 podieľala aj na zabezpečovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií
v meste, ako boli napr. Majstrovstvá sveta v hokeji 19-ročných, Otvorenie letnej kúp. sezóny
2002 v Piešťanoch, rôzne návštevy slovenských i zahraničných štátnych predstaviteľov
a pod.
6. Činnosť mládežníckej komisie pri MsR mesta Piešťany v roku 2002

V roku 2001 u iniciatívy riaditeľky MsK Ing. M. Galovej a prednostky MsÚ Mgr. I. Drlíkovej
vznikol Mládežnícky parlament v Piešťanoch. Bol schválený jeho štatút a tiež zmena názvu
na Mládežnícku komisiu pri Mestskej rade v Piešťanoch. Za predsedu komisie bol zvolený
Lukáš Uváčik.
Prvou akciou mládežníckej komisie boli Vianočné trhy detí a mládeže Piešťany 2001, ktoré
sa konali cez 2. adventnú nedeľu 9.12.2001.
V roku 2002 členovia MK pripravili v MsK podujatie „Mesto, mládež“ a to vo februári pre
žiakov 2. stupňa ZŠ a v apríli pre stredoškolskú mládež. Boli to stretnutia žiakov a mládeže
s poslancami MsZ, prednostkou MsÚ, zástupcami MsK, MsKS a pod. V rámci Otvorenia
LKS 2002 členovia MK zabezpečili časť súťaže pre deti. Tiež sa podieľali na rozširovaní
ankety, ktorú vyhlásil odbor sociálnych vecí MsÚ.
Pred Vianocami 2002 zorganizovali 2. ročník Vianočných trhov detí a mládeže, vyzbierané
peniaze odovzdali detskému oddeleniu NsP.
7. Reforma verejnej správy v Piešťanoch
Realizuje sa v rámci celej republiky na základe kompetenčného zákona v 5-tich etapách
od 1.1.2002 do 1.1.2004. Ide o prechod kompetencií (pôsobností) zo štátnej správy na
samosprávu obecnú (mestskú) a samosprávu krajskú – VÚC.
1. etapa – od 1.1.2002 – pod samosprávu prešlo zásobovanie vodou, matrika a ochrana
drevín. Na MsÚ v Piešťanoch na odbore životného prostredia sa rozšírila náplň práce
v časti „zeleň a ochrana prírody a krajiny“ a na právnom odbore pribudol referát „matrika“,
vedúcou referátu sa stala Magdaléna Duranová (matrika zostala dočasne sídliť v priestoroch
okresného úradu). Vedúcou matrikárkou pre mesto Piešťany sa stala Anna Krajčovičová.
2. etapa – od 1.4.2002 – v tejto etape pod samosprávu prešla kultúra – galérie, knižnice,
múzeá. Balneologické múzeum v Piešťanoch bolo delimitované pod Trnavský samosprávny
kraj.
3. etapa – od 1.7.2002 – pod samosprávu prešli školy a školské zariadenia. Zo štátnej
správy prešlo pod mestskú samosprávu (zmena zriaďovateľa z OÚ na MsÚ v Piešťanoch)
7 piešťanských štátnych ZŠ, ZUŠ v Piešťanoch, CVČ Ahoj Piešťany, 10 materských škôl
a 10 školských jedální pri materských školách. Pod krajskú samosprávu prešli stredné školy.
4. etapa – od 1.1.2003 – od 1.1.2003 – bude pokračovať prechod pôsobností z Okresného
úradu na Mestských úrad v Piešťanoch a to:
- na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku (s výnimkou vyvlastňovacieho
konania), t.j. samospráva bude vydávať stavebné povolenia;
- na úseku opatrovateľskej služby;
- na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.
Od 1.1.2003 sa bude realizovať aj transformácia zdravotníckych zariadení. Ku dňu
31.12.2002 prestalo byť Ministerstvo zdravotníctva SR zriaďovateľom nemocníc I. a II.
typu v celej SR. Nemocnice I. typu (malé) prejdú pod správu miest, nemocnice II. typu
(stredné) pod kraje (VÚC) alebo sa pretransformujú na neziskové organizácie, nemocnice
III. typu zostanú štátne.
Piešťanská nemocnica je II. typu a k 1.1.2003 sa pretransformuje na neziskovú organizáciu.
8. Regionálne združenie matrikárok a matrikárov so sídlom v Piešťanoch
10. septembra 2002 vznikli v Trnavskom samosprávnom kraji dve regionálne matrikárske

združenia, jedno so sídlom v Trnave a druhé so sídlom v Piešťanoch. Piešťanské RZM a M
združuje matrikárskych pracovníkov z okresov Piešťany, Hlohovec, Senica a Skalica.
Predsedkyňou RZM a M so sídlom v Piešťanoch sa stala Magdaléna Duranová, ktorá je
zároveň vedúcou referátu matriky na MsÚ v Piešťanoch (predtým bola vedúcou matriky na
OÚ v Piešťanoch).
9. Okresný úrad práce v Piešťanoch v roku 2002
K 31.1.2002 dosiahla miera nezamestnanosti v okrese Piešťany 11,44 % ekonomicky
aktívneho obyvateľstva, t.j. evidovaných bolo 3 867 nezamestnaných. V januári 2002
pribudlo totiž do evidencie OÚP 476 nových mien, pričom išlo zväčša o tých, ktorým sa
skončil pracovný pomer na dobu určitú (najmä v stavebníctve a priemyselnej výrobe).
Nezamestnanosť potom postupne klesala, v lete k 30. júnu 2002 miera nezamestnanosti
v okrese Piešťany klesla na 9,41 % (3 245 nezamestnaných). K tomuto termínu ponúkal
OÚP 159 pracovných príležitosti, najmä remeselnícke profesie.
Krivka nezamestnanosti aj v 2. polroku 2002 sa pohybovala smerom dolu.
Až v decembri sa počet nezamestnaných zvýšil o 51. K 31.12.2002 bolo na OÚP v Piešťanoch
evidovaných 3 160 nezamestnaných, čo bolo 9,38 %.
Miera nezamestnanosti v priebehu roka 2002 poklesla aj z dôvodu otvorenia hypermarketov
Kaufland a Tesco (zamestnali 30 + 100 z evidovaných nezamestnaných). Z hľadiska ponuky
práce sa ďalší väčší zamestnávateľ neobjavil. Voľných miest evidovaných na OÚP bolo ku
koncu roka 2002 109.
Riaditeľkou NÚP OÚP v Piešťanoch bola Ing. Mária Kiššová.
2. Počasie a príroda v roku 2002
Január – sa vyznačoval výraznou zmenou počasia (najprv veľmi chladno, potom teplo).
2. januára boli snehové fujavice (i po celom Slovensku). Najsilnejší mráz bol 4. januára,
keď v noci bola teplota vzduchu až -22°C a najvyššia denná teplota bola -8°C. Z minulého
roku naďalej pretrvávala poľadovica na cestách, na väčšine ulíc (mimo hlavných ciest) bolo
klzko ešte i 20. januára.
Od 8. do 20. januára bolo väčšinou zamračené s nízkou oblačnosťou (inverzné počasie).
Teploty boli zväčša cez deň -1° až 0°C, v noci okolo -4°C. Okrem klzkých ciest sa udržala
aj snehová pokrývka.
K zmene počasia došlo po 20. januári, stratila sa nízka oblačnosť a objavilo sa slnko. Od
25. januára došlo k výraznému otepleniu. 29. januára dosiahla teplota vzduchu v Piešťanoch
rekordných 16,4°C (v Bratislave namerali takmer 20°C, čo bolo najvyššia nameraná teplota
v tento deň za posledných 151 rokov).
Február – mesiac bol teplejší, než je teplotný normál, tiež i vlhší (41 mm zrážok). Až počas
12-tich dní nebol mráz.
Začiatkom mesiaca do 5. februára bolo teplé a slnečné počasie, cez deň až 12°C. Od 8.
februára prechádzala oblačnosť od západu, občasný dážď, ale stále bolo teplo. Najteplejšie
bolo 12. februára, keď bolo cez deň až 13,8°C.
V dňoch 14. – 16. februára sa ochladilo, prúdil vzduch od severozápadu. V dňoch 17. – 21.
februára bolo opäť teplejšie, oblačnosť od juhozápadu, občasný dážď. Od 22. februára bolo

chladnejšie, prechádzala oblačnosť od severozápadu. Najnižšiu teplotu v mesiaci namerali
22. februára a to -7,1°C. Koncom mesiaca bolo teplejšie počasie, dážď.
Marec – bol tiež pomerne teplý a s veľkými výkyvmi počasia. V prvej polovici mesiaca sa
postupne oteplilo, od 8. marca bolo slnečné a teplé počasie.
14. marca bola teplota vzduchu až 19,6°C. Od 16. do 22. marca bolo ešte pomerne teplo, ale
s dažďom. 23. marca sa zozimilo, vzduch prúdil od severu, cez deň boli krátke fujavičky,
padali i krúpy. Od 28. marca bolo opäť teplé a slnečné počasie.
Apríl – bol teplotne normálny, avšak sa vyskytli občasné mrazy. Začiatok mesiaca bol ešte
teplý. Od 5. apríla začal prúdiť studený vzduch. 7. apríla bol mráz až -6,2°C, čo ublížilo
niektorým ovocným stromom pri ich neskoršej úrode. Od 9. do 14. apríla bolo oblačné
počasie, dážď (oblačnosť najprv od juhozápadu, potom od juhovýchodu) a pomerne teplo.
Od 15. apríla bolo polooblačno, cez deň max 17° až 18°C, v noci okolo 2°C. Od 20. do 23.
apríla bolo pekné počasie, cez deň cca 21°C. 20. apríla bola búrka mimo Piešťan, v meste
iba slabo pršalo. Potom sa trochu ochladilo, občasný dážď.
Koncom mesiaca bolo opäť
slnečné počasie, postupne sa otepľovalo, teploty 20° – 22°C.
Máj – bol teplý, slnečný a suchý (iba 38 mm zrážok). Začiatok mesiaca bol nezvyčajne teplý.
Už 2. mája bolo 25°C a 4. mája až 29,5°C. 5. mája nadránom bola búrka mimo Piešťan, cez
deň dážď. Potom opäť nastalo pekné počasie. Od 8. mája fúkal juhovýchodný vietor, ktorý
priniesol 10. mája oblačnosť s dažďom. Potom bolo polooblačno, 14. mája podvečer búrka.
Od 15. do 19. mája bolo pekné a teplé počasie, polojasno až polooblačno, teploty 28° –
29°C. Potom 2 dni bolo trochu chladnejšie. Od 22. do 25. mája bolo opäť teplo a slnečno,
26. mája bola búrka a dážď. Pršalo aj 28. mája a čiastočne i 29. mája. Posledné májové dni
sa ochladilo, cez deň max. 21°C.
Jún – bol tiež teplý a už vlhký, mal 6 tropických dní. Iba začiatok a koniec mesiaca bol
trochu chladnejší.
Začiatkom mesiaca prúdil chladný vzduch od severu, v noci bolo iba 1°C. Od 6. do 10. júna
bolo daždivé počasie. Potom bolo teplo, v noci z 15. na 16. júna bola silná búrka (prietrž
mračien, krúpy). Búrka s lejakom bola aj 16. júna večer. Od 18. do 24. júna bolo veľmi
teplo, 23. júna až vyše 35°C. 21. júna bola v noci silná búrka s lejakom. Koncom mesiaca
sa ochladilo. 28. mája celý deň pršalo, teploty max. 21° až 22°C.
Júl – bol veľmi teplý. Priemerná mesačná teplota vzduchu v Piešťanoch dosiahla 21,7°C (o
3°C viacej než je v Piešťanoch júlový normál). Najvyššia nameraná teplota vzduchu bola
34,9°C. V júli bolo až 14 tropických dní (teplota vzduchu vystúpila na 30°C a viac).
Za mesiac napadlo 71 mm zrážok (čo je o 12 mm viac než júlový normál v Piešťanoch),
najmä z búrok.
Veľké horúčavy a dusno bolo najmä od 5. do 10. júla. 13. júla bola búrka a počas nej napršalo
až 38 mm zrážok. Búrka bola aj 16. júla. Pekné letné počasie bolo aj v tretej mesačnej
dekáde.
August – bol tiež teplý. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v Piešťanoch 20,6°C,
čo bolo o 2,2°C viac ako mesačný normál. Teploty sa síce zmiernili (18. augusta bolo
mesačné maximum 31°C), aj tak bolo v priebehu mesiaca 6 tropických dní a až 25 letných
dní (denná teplota aspoň 25°C). Minimálna prízemná teplota vzduchu neklesla pod 10°C.
Mesačný úhrn zrážok bol 78 mm, o 13 mm viac ako normál. Najviac napršalo 11. augusta
a to 31 mm. Predchádzajúce mesiace boli nadnormálne slnečné. V auguste (aj keď bol teplý)
svietilo slnko 197 hodín, čo bolo o 36 hodín menej ako normál. 1. augusta bola búrka a lejak.

Slabšie búrky a dážď boli 6. a 9. augusta, teploty 26° a 27°C. V dňoch 11. – 16. augusta
bolo oblačno, zamračené a daždivé počasie (najviac pršalo 11. augusta), denné teploty boli
cca 23°C. V Čechách boli veľké záplavy a škody, rozliala sa i Vltava v Prahe. Na Slovensku
bola v ohrození Bratislava a okolie. Váh bol pod kontrolou, podľa oznámenia dispečerského
pracoviska Povodia Váhu boli priehrady pripravené prijať i väčšie množstvo vody.
V 2. polovici augusta bolo pekné, slnečné počasie s teplotami zväčša 28° až 31°C. 20. a 21.
augusta boli búrky mimo Piešťan, iba párkrát zahrmelo.
28. augusta južný vietor dofúkal oblačnosť a dážď.
September – v priebehu mesiaca došlo po teplom počasí k výraznému ochladeniu. Mesačný
úhrn zrážok bol 44 mm, čo je presne septembrový normál pre Piešťany. Prvá mesačná dekáda
sa vyznačovala pekným letným počasím (všetkých 10 dní bolo letných), teploty stúpali od
25° do 29°C (ešte 9. sept. bolo 29°C). 11. septembra začal fúkať chladný severozápadný
vietor, prúdil studený vzduch a nasledujúci deň už najvyššia denná teplota klesla pod 20°C.
V noci 14. a cez deň 15. septembra prechádzal studený front od severozápadu (v noci prvý
slabý prízemný mráz), oblačnosť a dážď, teploty max. 16° až 17°C. V domácnostiach sa
muselo začať kúriť. Potom sa počasie na niekoľko dní zlepšilo. Avšak od 20. septembra opäť
začal prúdiť studený vzduch a ochladilo sa. V dňoch 20. a 26. septembra bolo zamračené
počasie, dážď alebo občasný dážď, denné teploty max. 12° až 13°C. 28. sept. prešiel studený
front s rýchlou oblačnosťou a občasným dažďom od severozápadu, max. denné teploty boli
iba 10° až 11°C.
29. a 30. sept. sa síce vyjasnilo, v noci však bol mráz -2° až -3°C.
Október – bol chladný, veľmi vlhký a málo slnečný. Priemerná mesačná teplota vzduchu
dosiahla 8,4°C, o 1,3°C menej ako októbrový normál. Maximálna denná teplota vzduchu
ani raz nedosiahla 20°C. 2-krát bol nameraný mráz v úrovni 2 m nad zemským povrchom
a až 12-krát prízemný mráz.
Dažde boli v októbri zaznamenané v Piešťanoch až počas 22 dní, t.j. iba v priebehu 9-tich
dní nezapršalo. Vlhké počasie skomplikovalo poľné práce. Mesačný úhrn zrážok bol až 107
mm (268 % októbrového normálu). Slnko v októbri svietilo iba 92 hod., čo bolo o 40 hodín
menej ako normál.
Pekné, slnečné počasie bolo iba od 1. do 3. októbra, s teplotami cca 19°C. 4. a 6. okt.
prechádzali frontálne systémy od severozápadu s oblačnosťou a dažďom. Aj v dňoch 7. až
13. okt. bolo zamračené, často pršalo, teploty cez deň boli max. 12° až 13°C, v noci okolo
+3°C. Keď 13. okt. dážď utíchol, pretekalo Váhom veľa vody, na uliciach boli veľké kaluže.
V dňoch 15. až 17. okt. sa počasie zlepšilo, oblačnosť bola od juhovýchodu, cez deň 18° až
19°C. V noci zo 17. na 18. okt. prešla oblačnosť od západu, pršalo, denná teplota max. 13°C.
V dňoch 20. až 23. okt. sa opäť trochu oteplilo na 16° až 17°C, prúdil vzduch a oblačnosť od
juhu až juhovýchodu, občasný dážď. V noci z 23. na 24. okt. bola búrka.
25. okt. začal fúkať silný západný nárazový vietor. S krátkymi prestávkami potom od západu
prešlo niekoľko oblačností (pri prvej bola krátka búrka, ďalšie boli s dažďom) sprevádzané
silným vetrom.
V noci z 27. a ráno 28. okt. boli v Piešťanoch obzvlášť silné nárazy vetra, ktoré na letisku
dosiahli rýchlosť 126 km/hod. V priebehu dňa prechádzala zo západnej Európy víchrica
celým územím Slovenska. V Piešťanoch väčšie škody nenarobila. Víchrica najviac obetí
a škôd spôsobila v Británii a v Nemecku. Na Slovensku si vyžiadala jeden ľudský život (v
Tatranskej Lomnici zahynul železničný zamestnanec, keď vietor zvalil strom na kabínkovú

lanovú dráhu), spôsobila materiálne škody (vyvracala stromy, poškodila strechy domov,
elektr. vedenia a pod.).
November – sa vyznačoval teplotnými rozdielmi. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola
7,7°C, čo je o 3,4°C viac ako je mesačný normál. V priebehu mesiaca sa vyskytli veľké
teplotné výkyvy(boli jednak letné noci a tiež i mrazy). Mesačný úhrn zrážok bol 59 mm, čo
je o 7 mm viac ako normál.
Začiatkom mesiaca bolo premenlivé počasie, občas pršalo. 5. nov. fúkal studený severný
vietor a na niekoľko dní sa ochladilo. Teploty boli cez deň max 5°C, v noci mráz cca -2°C.
11. nov. padal sneh s dažďom. Potom sa oteplilo,
fúkal južný vietor. 15. nov. teplota
vzduchu dosiahla rekordných 21,4°C.
16. novembra neklesla teplota vzduchu v noci pod
16°C, čo nie je bežné ani v lete. 18. a 19. nov. občas pršalo.
V poslednej mesačnej dekáde väčšinou fúkal južný až juhovýchodný vietor, bolo polooblačno
až oblačno, denné teploty 12° až 14°C. 29. nov. v noci pršalo. Rádioaktivita ovzdušia
v Jaslovských Bohuniciach (vedľa atóm. elektrárne) a v Piešťanoch dosahovala úroveň
prirodzeného pozadia.
December – bol pomerne chladný. Priemerná mesačná teplota vzduchu v Piešťanoch
dosiahla -1,4°C, čo bolo o 1,3°C menej ako normál. Maximálna denná teplota vzduchu
vystúpila najvyššie 1. dec. na 10,2°C. Minimálna denná teplota vzduchu bola 20. decembra
a dosiahla hodnotu -16,3°C. Minimálna prízemná teplota vzduchu v dňoch 20. a 25. dec.
klesla až na -20,6°C.
Mesačný úhrn zrážok bol 35 mm, čo bolo 11 mm menej ako normál.
Prvý decembrový týždeň bolo väčšinou zamračené, resp. nízka oblačnosť, mrholilo, alebo
bol občasný dážď. Teploty cez deň boli max 8° až 9°C, v noci 4° až 5°C. V dňoch 7. až
12. dec. prenikal od severu studený vzduch. Bolo síce jasno, ale zároveň veľmi chladno.
Nastali celodenné mrazy, cez deň bolo max. -2°, v noci až -14°C. 13. decembra sa objavila
oblačnosť od juhu, nastalo zmiernenie mrazov. V noci 15. a cez deň 16. dec. napadlo asi 15
cm snehu, ktorý sa udržal. V noci z 22. na 23. dec. (tesne pred Vianocami) napadlo ďalších
cca 10 cm snehu. Cez Vianoce bolo mrazivé počasie, bolo väčšinou zamračené alebo nízka
oblačnosť. Cez deň bolo max. -1° až 0°C, v noci -3° až -4°C.
Od 28. dec. sa začalo otepľovať, nastal čiastočný odmäk.
29. a 30. dec. pršalo, sneh sa naďalej topil.
Až 31. dec. začal od severozápadu prúdiť studený vzduch.
3. Politický a verejný život v roku 2002
1. Mesto Piešťany na výstavách v Bratislave
V januári 2002 sa v Bratislave uskutočnili súčasne 3 medzinárodné výstavy – Slovakia Tour,
Poľovnícke a športové zbrane a Danubius Gastro.
Na prezentácii mesta Piešťany 14.1.2002 boli prítomné prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková
a hlavná kontrolórka mesta Ing. Daniela Dolajová.
2. Mesto Piešťany na veľtrhoch v Brne
V januári 2002 sa mesto Piešťany už tradične zúčastnilo medzinárodných veľtrhov cestovného
ruchu GO a Regiontour v Brne. Zúčastnilo sa ich 921 firiem z 25 štátov.

3. Plesy v Piešťanoch v roku 2002
2. reprezentačný ples primátora mesta Piešťany – konal sa 19. januára v priestoroch hotela
Sĺňava. Moderátorkou na plese bola herečka Bibiana Ondrejková.. Zúčastnili sa ho viacerí
hostia- veľvyslanec Juhoslovanskej zväzovej republiky M. Kopečný, veľvyslanec Slovinska
A.F. Slavnik, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici M. Murgaš, rektor Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave J. Podolák, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave P.
Traubner, poslankyňa NR SR M. Kolláriková, podpredseda HZDS na Slovensku R. Žiak,
členka Radošinského naivného divadla K. Kolníková, medailér W. Schiffer a ďalší hostia.
Obsluhu na plese zabezpečovali študenti Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, výzdobu pripravili
študenti SZáŠ v Piešťanoch. Výťažok z tomboly bol odovzdaný na charitatívne účely.
Ďalšie plesy boli:
- 21. jan. – 11. netradičný ples Zelených v Hoteli Eden;
- 1. febr. – ples Fair play Slovakia v Hoteli Eden;
- 9. febr. – 4. ples Lions Clubu Piešťany v Hoteli Eden;
- 9. febr. – Valentínsky ples v Hotelovej akadémii Ľ. Wintera;
- 9. febr. – 17. reprezentačný záhradnícky ples v SZáŠ, atď.
4. Trnavské regionálne fórum 2002 v Piešťanoch za účasti premiéra SR
Stretnutie predsedu vlády SR M. Dzurindu s primátormi miest, starostami obcí a ďalšími
významnými osobnosťami politického a verejného života sa uskutočnilo 15. februára
2002 v priestoroch Spoločenského centra SLK v Piešťanoch. Podobné fóra sa už konali
v niekoľkých mestách na Slovensku, piešťanské bolo 7-ym v poradí.
Premiér M. Dzurinda vystúpil s prejavom o ďalšom smerovaní Slovenska. V diskusii, ktorú
uvádzal populárny herec Stanislav Dančiak, vystúpili aj primátor mesta Ing. J. Csontos,
zástupca primátora Ing. L. Mihalčík, riaditeľ piešťanskej NsP MUDr. P. Ottinger a ďalší.
5. Delegácia z Juhoslávie na návšteve v piešťanských kúpeľoch
Delegácia Juhoslovanskej zväzovej republiky vedená predsedom Rady republík Zväzového
zhromaždenia JZR S. Božovičom s manželkou navštívila 23.2.2002 piešťanské kúpele. Po
prehliadke kúpeľných objektov delegáciu prijal na slávnostnom obede v salóne Venezia
v kúpeľnom hoteli Balnea Esplanade gener. riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek.
6. Návšteva ministra spravodlivosti SR v Piešťanoch
Primátor mesta Ing. J. Csontos prijal 25. febr. 2002 na neoficiálnej návšteve ministra
spravodlivosti SR Jána Čarnogurského a poslanca NR SR Františka Miklošku.
7. Návšteva podpredsedu NR SR v Piešťanoch
Primátor mesta Ing. J. Csontos prijal 1. marca 2002 na MsÚ podpredsedu
Hrušovského, ktorý bol v Piešťanoch na neoficiálnej návšteve.

NR SR Pavla

8. Návšteva prezidenta Tureckej republiky v Piešťanoch
Počas oficiálnej návštevy SR vykonal 6. marca 2002 krátku návštevu Piešťan turecký
prezident Ahmet Necdet Sezer s manželkou a sprievodom. Na MsÚ ho prijal primátor
mesta Ing. J. Csontos. Prezident sa zapísal do pamätnej knihy mesta. Po oboznámení sa

s históriou a súčasnosťou Piešťan prevzal z rúk primátora darček – veľkú krojovanú bábiku.
Potom sa prezident so sprievodom presunul na Kúpeľný ostrov. Prezrel si zrekonštruovaný
areál Napoleonských kúpeľov a potom mal v Thermii Palace pracovný obed s ministrom
zahraničných vecí SR E. Kukanom. Krátko po 15.00 hod. prezident Tureckej republiky sa
aj so svojím sprievodom vrátil do Bratislavy.
9. Prezident SR na oficiálnej návšteve v Piešťanoch
14. marca 2002 prvýkrát oficiálne navštívil Piešťany prezident SR Rudolf Schuster. Na pôde
MsÚ ho prijal primátor mesta Ing. J. Csontos, prítomní boli aj prednostka OÚ v Piešťanoch
Mária Gašparíková, predseda VÚC v Trnavskom kraji Peter Tomeček a poslanec NR SR
Ing. Peter Ošváth. Hovorilo sa o problémoch mesta (napr. o nutnosti výstavby nového
mosta cez Váh), o činnosti politikov a politických strán pred blížiacimi sa parlamentnými
a komunálnymi voľbami a pod. Po skončení besedy prezident spolu s primátorom mesta
absolvoval krátku prechádzku po meste, počas ktorej podal ruku náhodným chodcom, ktorí
ho pozdravili. Po pešej zóne prišiel k budove riaditeľstva kúpeľov, kde ho očakával predseda
predstavenstva a  gener. riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek s členmi vrcholového manažmentu.
Potom prešiel na Kúpeľný ostrov, kde vykonal prehliadku kúpeľov.
O 17.00 hod. prezident slávnostne otvoril výstavbu bratov Krličkovcov v Galérii MM.
Otvorenia výstavy v priestoroch Café Art Galery sa zúčastnil už tretíkrát (v marci 2000
výstavy fotografa D. Knapa a vo februári 2001 výstavy medailéra W. Schiffera).
10. Návšteva zahraničných expertov twinningového projektu PHARE v Piešťanoch
Twinning je jednou z foriem predvstupovej pomoci Európskej únie krajinám usilujúcim sa
o členstvo v tomto integračnom zoskupení. Jednotlivé twinningové projekty sa organizujú
(realizujú) medzi ústrednými orgánmi štátnej správy kandidátskych krajín (t.j. aj Slovenska)
a ústrednými orgánmi štátnej správy niektorej z krajín EÚ.
Jednou z oblastí, na ktorú bol twinning zameraný, je reforma verejnej správy, t.j. prechod
kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány samosprávy. Na túto oblasť bol zameraný
aj program expertov twinningového projektu v dňoch 18. až 22. marca 2002. Bol vybraný
okres a mesto Piešťany.
19. marca zavítali dvaja experti z Francúzska v sprievode pracovníkov Ministerstva vnútra
SR na Okresný úrad v Piešťanoch, kde ich prijala prednostka OÚ Mgr. M. Gašparíková.
20. marca experti navštívili MsÚ v Piešťanoch, kde sa stretli s primátorom mesta Ing. J.
Csontosom a vedúcimi pracovníkmi MsÚ.
11. Prijatie delegácií medzinárodného futbalového turnaja policajtov
Primátor mesta Ing. J. Csontos sa 22. marca 2002 stretol s delegáciami výprav medzinárodného
futbalového turnaja Piešťany Cup 2002 IPA (medzinárodná policajná asociácia).
12. Návšteva indonézskeho veľvyslanca v Piešťanoch
Primátor mesta Ing. J. Csontos prijal 26. marca 2002 veľvyslanca Indonézie na Slovensku
S. Malikusa pri príležitosti ukončenia jeho misie na Slovensku.
13. Oslavy 57. výročia oslobodenia mesta Piešťany
4. apríla 2002 sa pri tejto príležitosti uskutočnil pietny akt kladenia vencov a kytíc k Pamätníku

„Vďaka osloboditeľom“ na Nám. SNP. Za mestskú samosprávu položili veniec viceprimátor
Ing. L. Mihalčík a poslanec MZ
K. Duffek, prítomní boli aj zástupcovia štátnej správy,
odbojári, príslušníci Armády SR a delegácie niektorých politických strán.
14. Deň Zeme v Piešťanoch
Aj v roku 2002 sa pri príležitosti Dňa Zeme (pripadá na 22. apríl) uskutočnili v Piešťanoch
podujatia zamerané na ochranu a čistotu životného prostredia a kultúrno-spoločenské
podujatia, ktoré zorganizovali Zrnko Piešťany, agentúra Shramot a odbor život. prostredia
MsÚ.
Väčšina podujatí bola kvôli nepriaznivému počasiu preložená zo soboty 27. apríla na 4.
mája. Na sídlisku A. Trajan sa uskutočnila výsadba stromov a kríkov medzi OD Kaufland
a železničnou stanicou a tiež čistenie lužného lesíka medzi poliklinikou a sídliskom A.
Trajan.
15. Návšteva z Arménskej republiky v Piešťanoch
Primátor mesta Ing. J. Csontos a prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková 23. apríla 2002 oficiálne
prijali vedúcu medzinárodného právneho oddelenia generálnej prokuratúry Arménskej
republiky Dr. N. Harutjunjan.
16. Návšteva poslancov parlamentu Talianskej republiky v piešťanských kúpeľoch
V rámci 3-dňovej oficiálnej návštevy Slovenska navštívila 3. mája 2002 23-členná delegácia
talianskych poslancov piešťanské kúpele. Členovia delegácie si prezreli hotel Thermia
Palace, kúpele Irma a Napoleonské kúpele. V salóne Venezia v kúpeľnom hoteli Balnea
Esplanade na pracovnom obede besedovali s generálnym riaditeľom SLK Ing. I. Drabálkom
a s poslancom NR SR a podpredsedom výboru pre poľnohospodárstvo Ing. Antonom Jurišom
(zaujímali sa najmä o stav slovenského poľnohospodárstva pred vstupom SR do EÚ).
17. Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch
7. mája 2002 sa na Nám. SNP uskutočnil slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa
víťazstva nad fašizmom (8. máj), t.j. ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.
18. Návšteva prezidenta Macedónskej republiky v Piešťanoch
V rámci oficiálnej návštevy SR zavítal 16. mája 2002 do Piešťan prezident Macedónskej
republiky Boris Trajkovski s manželkou a sprievodom. Pred MsÚ ho prijal primátor mesta
Ing. J. Csontos, prijatia sa zúčastnilo aj vedenie MsÚ a niektorí poslanci MsZ. Prezident sa
zapísal do pamätnej knihy mesta Piešťany. Potom delegácia na čele s primátorom navštívila
kúpele, kde ju pred kúpeľným hotelom Balnea Esplanade privítal gen. riaditeľ SLK Ing. I.
Drabálek. Po prehliadke kúpeľov bol v salóniku Ferdinand Thermia Palace obed, ktorého
sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Figeľ. Prezident sa
zapísal do Pamätnej knihy v Thermia Palace.
19. Oslavy Dňa matiek v Piešťanoch
Uskutočnili sa v nedeľu 12. mája 2002. Pri tejto príležitosti MsKS v Piešťanoch pripravilo
kultúrny program v Hudobnom pavilóne v mestskom parku, v ktorom vystúpil detský

folklórny súbor Májik a sólisti Opery SND Bratislava.
Deň matiek oslávili aj členovia Ligy proti rakovine, pobočka Piešťany na členskej schôdzi
15. mája na Malej scéne MsKS.
20. 11. ročník Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
V sobotu 1. júna 2002 sa po 11-ty raz uskutočnilo slávnostné otvorenie Letnej kúpeľnej
sezóny v Piešťanoch. Hlavní organizátori podujatia MsÚ v Piešťanoch a MsKS mesta
Piešťany pripravili na dni 31. mája až 2. júna 2002 (piatok až nedeľa) bohatý program.
V tomto roku otvorenie LKS bolo spojené s 3. slávnosťou partnerských miest v dňoch 1.
až 3. júna 2002. Generálnym sponzorom podujatí bol International Visegrad Fund, ďalšími
sponzormi boli SLK Piešťany, a.s., Povodie Váhu, š.p., Veľkopek Piešťany, a.s., Tatratour,
rôzne firmy (ako napr. AGE, s.r.o., Gastrometa, s.r.o., Petmas-Onyx, s.r.o., Raving, s.r.o.,
atď.), hotely (Eden, Magnólia, a.s., Satelit), podnikatelia (Peter Bartovic - Kuchynka, Ing.
Milan Charvát - Záhradné centrum, Ing. Juraj Kopányi, atď.) a viacerí ďalší sponzori.
V sobotu 1. júna dopoludnia sprievod dlhý asi 700 m na čele s predstaviteľmi mesta,
kúpeľov a pozvanými hosťami prešiel sledovaný hustými špaliermi občanov a návštevníkov
mesta z Kúpeľného ostrova cez Kolonádový most a mestský park z časti zmenenou trasou
pred Dom umenia. Na jeho schodoch sa zhromaždili predstavitelia mesta a čestní hostia
na čele s predsedom vlády SR M. Dzurindom. Medzi hosťami boli aj podpredseda vlády
SR Ľubomír Fogaš, poslanec NR SR a predseda zahraničného výboru NR SR Peter Weiss,
predstaviteľ kancelárie prezidenta SR Marián Parkány, piešťanskí poslanci NR SR Ing.
Melánia Kolláriková a Ing. Peter Ošváth, výkonný riaditeľ International Visegrad Fund Dr.
Urban Rusnák, veľvyslanci Slovinska, Poľska a Číny, chargé d’affaires Ruska a Ukrajiny,
primátori partnerských a kúpeľných miest z Fínska, Chorvátska, Poľska, Maďarska a ČR
a ďalší hostia. Pred ich očami sa vyše hodiny postupne prezentovali jednotlivé skupiny
účastníkov sprievodu krátkymi vystúpeniami.
Slávnostný akt Otvorenia LKS 2002 v Piešťanoch vykonal pred Domom umenia primátor
mesta Ing. J. Csontos, krátky príhovor mal aj predseda vlády SR M. Dzurinda. Následne
vykonali prípitok, obaja si „štrngli“ krčiažkami s emblémom slávnosti, ktoré boli naplnené
piešťanskou liečivou vodou. Generálny sekretár Kancelária prezidenta SR M. Parkány
prečítal pozdravný list prezidenta SR R. Schustera, v ktorom sa poďakoval za poctu prevziať
záštitu nad Otvorením LKS 2002 v Piešťanoch a 3. slávnosťou partnerských miest. Po
skončení programu sa oficiálna časť sprievodu presunula do hotela Eden, kde sa konala
tlačová konferencia a po nej slávnostná recepcia.
Pre návštevníkov otvorenia LKS bol pripravený bohatý kultúrny program na pešej zóne
na Winterovej ul., v Hudobnom pavilóne, na nábreží Váhu, v mestskom parku pri Dome
umenia – detský raj, na pódiu pred Domom umenia – detský raj, na Kúpeľnom ostrove
a pod. Vystúpili známi slovenskí herci Magda Paveleková, Marián Labuda, Milan Lasica,
Július Satinský a ďalší. Vystúpili tiež miestne folklórne súbory a dychovky, ktoré sa striedali
s vystúpeniami súborov z partnerských miest z Ustroňa, Varaždínskych Toplic, Hajdúnánása,
Poděbrad a Luhačovíc. Zábavné podujatia a súťaže pre deti sa konali v tzv. Detskom raji (na
pódiu pred Domom umenia a v mestskom parku v jeho blízkosti). Pre návštevníkov bola vo
viacerých stánkoch bohatá ponuka občerstvenia a možnosť zakúpenia rôznych suvenírov.
Počasie podujatiu prialo. Večer 1. júna bol ohňostroj pri kúpalisku Eva.
Pri príležitosti otvorenia LKS sa uskutočnili tiež viaceré sprievodné podujatia. Napr. výstavy

V starej lekárni a v Dome umenia, sadenie stromov priateľstva na bývalom Teplickom
cintoríne, celodenná „Matúšovská spanilá cyklojazda“ okolo Sĺňavy.
21. 3. slávnosť partnerských miest v Piešťanoch
3. partnerské stretnutie miest sa uskutočnilo v Piešťanoch v dňoch 1. až 3. júna 2002
v rámci Otvorenia LKS 2002 (2. stretnutie bolo v roku 2001 v poľskom meste Ustroň).
Do Piešťan prišli delegácie fínskej Heinoly, chorvátskych Varaždínskych Toplic, poľského
mesta Ustroň, maďarského mestečka Hajdúnánás a XI. obvodu Budapešti, moravských
Luhačovíc a českých Poděbrad.
Počas tohto podujatia podpísali primátori miest dohody o priateľstve a spolupráci medzi
Piešťanmi a Luhačovicami a medzi Piešťanmi a Poděbradmi (viď. podrobnejšie v kapitole
12. Zahraničné styky).
22. Oslavy Medzinárodného dňa detí v Piešťanoch
Pri príležitosti MDD (1. jún) sa v Piešťanoch uskutočnilo niekoľko podujatí pre deti. Zábavné
podujatia sa uskutočnili v rámci otvorenia LKS v dňoch 1. a 2. júna, Okrem nich Integrovaný
klub dôchodcov Svornosť, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 18 a Združenie pre
mentálne postihnuté deti v Piešťanoch pripravili na sobotu 8. júna športový deň pre deti na
futbalovom štadióne. Boli na ňom prítomní aj primátor mesta a prednostka MsÚ.
Podujatia v rámci otvorenia LKS v dňoch 1. a 2. júna – boli to predovšetkým predstavenia
a súťaže pre deti v provizórnom tzv. Detskom raji pred a pri Dome umenia. Na pódiu pred
domom umenia sa predstavilo Vranovské chodúľové divadlo, bola zábavná súťaž pre
deti, bábkové predstavenie, pantomíma, tanečné vystúpenia žiackych amatérskych skupín
z Piešťan, zábavné vystúpenie moderátorov z TV Markíza a pod. V mestskom parku pri Dome
umenia bola zábavná súťaž pre deti na spôsob pevnosti Boyard, drobné súťaže v netradičných
disciplínach i na bicykloch, detská burza, t.j. výmena a predaj detských použitých hračiek,
kníh a pod. (platidlom bolo detské EURO), gumové atrakcie – nafukovací hrad a gumový
futbal, kolotoč, strelnica, maľovanie na tvár, maľovanie portrétov, vystúpenie veselej
kostýmovej skupiny, tiež k dispozícii boli stánky pre deti s občerstvením, cukrovinkami,
hračkami, balónmi a pod.
1. júna predpoludním boli preteky mladých rybárov na Obtokovom ramene Váhu.
23. Vedúci predstavitelia spoločnosti CP Holdings Limited na návšteve v piešťanských
kúpeľoch
Na základe rozhodnutia Prezídia FNM SR vo februári 2002 sa 67 %-ným majiteľom akcií
SLK Piešťany, a.s. stala česká spoločnosť Léčebné lázně Mariánske Lázně. Väčšinovým, 95
%-ným vlastníkom akcií týchto českých kúpeľov je maďarská spoločnosť Danubius Hotel
and Spa Rt. 50 % akcií spoločnosti Danubius Rt. vlastní britská spoločnosť CP Holdings
Limited so sídlom v Londýne.
Vedúci predstavitelia CP Holdings Ltd. a to prezident spoločnosti Sir Bernard Schreier
a viceprezident spoločnosti John E. Smith zavítali koncom mája 2002 do Piešťan. 29. mája
sa na verejnom zhromaždení stretli so zamestnancami kúpeľov. Prezident spoločnosti Sir B.
Schreier oznámil, že gener. riaditeľom SLK Piešťany, a.s. ostáva naďalej Ing. I. Drabálek.
So Sir Bernardom Schreierom sa pri tejto príležitosti stretol primátor mesta Ing. J. Csontos.
Dohodli sa na spôsobe ďalšej spolupráce, pretože Mesto Piešťany je minoritným vlastníkom
cca 10 % akcií kúpeľov.

24. Medzinárodná súťaž historických automobilov Rallye Moravia 2002
Týždenná súťaž sa začala na Slovensku a pokračovala cez Rakúsko do Českej republiky (na
Moravu). Zúčastnilo sa jej 50 posádok z 10-tich krajín Európy.
Súťaž bola odštartovaná 16. júna 2002 v Piešťanoch prológom, ktorého súčasťou bola
prehliadka súťažných historických vozidiel tzv. Defilé elegancie ulicami mesta so štartom
na parkovisku pred hotelom Sĺňava. Členmi hodnotiacej poroty boli aj primátor mesta,
prednostka MsÚ a poslanec MsZ Kornel Duffek. Nasledujúci deň bola 1. etapa, ktorá tiež
mala štart v Piešťanoch, viedla do Topoľčianok a Nitry, cieľ bol v Piešťanoch.
25. Letný kemp pre zahraničných študentov v Piešťanoch
Rotary club Piešťany zorganizoval pre zahraničných študentov týždenný pobyt v Piešťanoch
(predtým boli týždeň v Bratislave). 15-tich študentov z 11-tich krajín sveta (Austrália,
Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko, Turecko, Španielsko, Juhoslávia, Belgicko, Maďarsko
a Česká republika) prijal 16. júla 2002 na MsÚ zástupca primátora Ing. L. Mihalčík.
Počas pobytu si študenti prezreli mesto, kúpele, firmu na výrobu elektrotechnických zariadení
Delipro, v Ratnovskej zátoke lyžovali na vodných lyžiach, zažili rybačku na Babici, boli na
džezovom večernom podujatí v Art Jazz Gallery a pod.
26. Medzinárodný kemp v Piešťanoch
Neziskové združenie Lions clubs international district D122, Česká republika a Slovensko
aj v roku 2002 zorganizovalo v rámci Programu výmeny mládeže medzinárodný kemp
v Piešťanoch (prvýkrát v roku 2000). V dňoch 20. júla až 3. augusta 2002 bolo v našom
meste 39 mladých ľudí vo veku od 15 do 21 rokov z 18-tich krajín sveta (Japonsko, HongKong, Thajsko, Nemecko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká
Británia, Turecko, Rusko, Bielorusko, USA, Kanada, Česká republika a Slovensko). Cieľom
podujatia bolo mladých návštevníkov oboznámiť so životom v našom meste a na Slovensku.
27. Založenie politickej strany Hnutie za demokraciu
V júli 2002 po odchode z HZDS založil Ivan Gašparovič na Slovensku novú politickú stranu
Hnutie za demokraciu (HZD), ktorá sa zúčastnila parlamentných volieb v septembri.
HZD začala pôsobiť aj v okrese Piešťany, keď prestúpili do nej niektorí tunajší členovia
HZDS. Na volebnej kandidátnej listine HZD boli za okres Piešťany zaregistrovaní s č. 24
Ing. Mikuláš Hašan (53-ročný podnikateľ z Banky) a s č. 41 Ing. Dušan Karaba (48-ročný
technik z Piešťan). HZD vo voľbách nezískala 5 % hlasov a do parlamentu sa nedostala.
28. Oslavy 58. výročia SNP
28. augusta 2002 sa v Piešťanoch na Nám. SNP uskutočnil pietny akt kladenia vencov
k Pamätníku „Vďaka osloboditeľom“ pri príležitosti 58. výročia Slovenského národného
povstania. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta na čele s primátorom Ing. J. Csontosom,
zástupcovia OV SZPB v Piešťanoch a ďalší.
28. augusta sa viceprimátor mesta Ing. L. Mihalčík zúčastnil krajských osláv a slávnostného
kladenia vencov v Trnave pri príležitosti 58. výročia SNP. Zároveň rokoval s predsedom
VÚC Trnavského samosprávneho kraja Ing. P. Tomečekom o regionálnej spolupráci.
29. augusta sa uskutočnila tradičná veľká regionálna slávnosť pri príležitosti 58. výr. SNP
v Prašníku - Pustej Vsi. Po pietnej spomienkovej slávnosti v Košariskách - Lopušnej sa

účastníci osláv presunuli na Pustú Ves, kde bol bohatý kultúrny program, sprievodné akcie
pre deti, partizánska vatra a občerstvenie.
29. Návšteva z indonézskeho veľvyslanectva v Piešťanoch
4. septembra 2002 primátor mesta Ing. J. Csontos prijal na MsÚ delegáciu veľvyslanectva
Indonézskej republiky v Bratislave, ktorú viedol chargé d’ affaires veľvyslanectva Bonggit
Has Tarihoran.
30. Návštevy politikov v Piešťanoch v predvolebnom období
Počas svojej dlhodobej predvolebnej túry po Slovensku zavítal v júli aj do Piešťan predseda
Smeru Róbert Fico. K občanom mesta sa prihovoril z tribúny pred OD Prior, zároveň
predstavil ďalších členov vedenia Smeru.
14. augusta zavítal do Piešťan predseda HZDS Vladimír Mečiar. V reštaurácii hotela Váh sa
stretol s členmi a sympatizantmi hnutia.
29. augusta sa uskutočnil v Hudobnom pavilóne predvolebný míting SNS za účasti
predsedníčky Anny Malíkovej a ďalších členov slovenského vedenia SNS Jozefa Prokeša
a Jaroslava Paška.
Večer 29. augusta zavítal do Piešťan premiér vlády SR a predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda.
V sprievode ochranky prešiel do autokempingu na Lodenici pozrieť sa na koncert Ivana
Mládka v rámci práve prebiehajúceho festivalu Country Lodenica 2002. Pri tejto príležitosti
predniesol k prítomným krátky príhovor, ktorý však mal nepriaznivú odozvu (piskot,
pokriky).
31. Voľby do Národnej rady SR
Oficiálna predvolebná kampaň v Piešťanoch prebiehala od 21. augusta do
18. septembra
2002. MsÚ v Piešťanoch spracoval podmienky poskytovania priestorov a priestranstiev
jednotlivým stranám za účelom predvolebnej kampane. Politické strany si ich mohli prenajať
na prezentáciu svojich kandidátov a volebných program za rovnakých podmienok.
Parlamentné voľby na Slovensku sa konali v dňoch 20. – 21. septembra 2002.
O 150 poslaneckých miest v NR SR sa uchádzali zaregistrovaní kandidáti
26-tich
politických strán. Boli to: č.1 – Strana zelených na Slovensku (SZS), č.2 – Slovenská
demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), č.3 – Strana za demokratické práva občanov, č.4 –
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) na kandidátnej listine SDĽ boli aj členovia Strany
občianskeho porozumenia (SOP) a Sociálnodemokratickej strany Slovenska (SDSS), č.5
– Smer, č.6 – Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), č.7 – Občianska konzervatívna
strana (OKS), č.8 – Hnutie za demokraciu (HZD), č.9 – Politické hnutie Rómov na
Slovensku – ROMA, č.10 – Komunistická strana Slovenska (KSS), č.11 – Strana maďarskej
koalície - Magyar koalíció pártja (SMK), č.12 – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH),
č.13 – Demokratická strana (DS), č.14 – Ľudová strana (ĽS), č.15 – Združenie robotníkov
Slovenska (ZRS), č.16 – Ľavicový blok, č.17 – Aliancia nového občana (ANO), č.18 –
Béčko - revolučná robotnícka strana, č.19 – Žena a rodina, č.20 – Sociálnodemokratická
alternatíva (SDA), č.21 – Slovenská národná jednota, č.22 – Nezávislá občianska strana
nezamestnaných a poškodených (NOSNP), č.23 – Slovenská národná strana (SNS), č.24 –
Robotnícka strana ROSA, č.25 – Rómska občianska iniciatíva SR, č.26 – Pravá slovenská
národná strana (PSNS).

Účasť vo voľbách v rámci Slovenska: oprávnení voliči – 4 157 802, platné hlasy – 2 875 081,
účasť – 70,07 %.
Rozdelenie poslaneckých miest: HZDS – 36, SDKÚ – 28, Smer – 25, SMK – 20, KDH – 15,
ANO – 15, KSS – 11.
Výsledky volieb v rámci Slovenska: 1. HZDS – 19,5 %, 2. SDKÚ – 15,1 %, 3. Smer – 13,5
%, 4. SMK – 11,2 %, 5. KDH – 8,3 %, 6. ANO – 8 %, 7. KSS – 6,3 %.
5 % hranicu počtu hlasov nezískalo a teda do parlamentu sa nedostali – Pravá SNS – 3,7 %,
SNS – 3,3 %, HZD – 3,3 %, SDA – 1,8 %, SDĽ – 1,4 %. Ani 1 % hlasov nezískalo ZRS,
SZS, atď.
Výsledky volieb do NR SR v meste Piešťany: Počet zapísaných voličov bol 25 220, účasť
vo voľbách bola 69,48 %. Zo strán, ktoré sa dostali do parlamentu, najviac hlasov získali
SDKÚ – 24,98 %, HZDS – 18,09 %, Smer – 14,93 %, KDH – 8,85 %, ANO – 8,63 %, KSS
– 4,03 %, SMK – 1,08 %.
Výsledky volieb do NR SR v okrese Piešťany: Počet zapísaných voličov 51 095, účasť bola
71,01 %. Zo strán, ktoré sa dostali do parlamentu, najviac hlasov získali HZDS – 24,58 %,
SDKÚ – 17,60 %, Smer – 15,60 %, KDH – 10,09 %, ANO – 7,27 %, KSS – 4,10 %, SMK
– 0,67 %.
Zo strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, najviac hlasov v okrese Piešťany získali HZD
– 4,81 %, SNS – 4,79 %, Pravá SNS – 2,94 %, SDA – 1,88 %, SDĽ – 1,31 % a Strana za
demokratické práva občanov – 1,07 %, ostatné strany nezískali 1 % hlasov.
Do NR SR pre volebné obdobie 2002-2006 sa nedostali občania Piešťan, pretože
v kandidátnych listinách neboli zaregistrovaní na popredných miestach. Najbližšie k zvoleniu
za poslanca NR SR bol Ing. P. Ošváth, ktorému k zvoleniu chýbalo iba jedno miesto byť
vyššie v kandidátnej listine SDKÚ.
Za politické strany, ktoré sa do NR SR dostali, neúspešne kandidovali nasledujúci občania
Piešťan: SDKÚ – 29. Ing. Peter Ošváth, 7. Mgr. Mária Gašparíková, 74. MUDr. Peter
Ottinger; Smer – 78. Ing. Eva Kolláriková, 128. Mária Beňová; KDH – 111. Mgr. Elena
Bieliková, 150. Mgr. Pavol Krištof; ANO – 26. Martin Cifra, 58. Ing. Peter Hurtík, 105.
MUDr. Pavel Daňko; HZDS – žiaden kandidát, KSS – žiaden kandidát a SMK – žiaden
kandidát.
32. 9. ročník súťaže Victoria Regia a Kvetinové korzo v Piešťanoch
a) Victoria Regia 2002 – národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov sa konala v Piešťanoch
na záver letnej sezóny v dňoch 26. – 27. septembra 2002. Vyhlasovateľmi súťaže boli Stredná
záhradnícka škola Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Zväz záhradníkov
Slovenska, spoluorganizátorom bolo Mesto Piešťany.
Súťaže sa zúčastnili aranžéri zo Slovenska, Čiech a Maďarska.
V kategórii ZŠ – z Piešťancov sa na 3. mieste umiestnila Miroslava Gábrišová z 9. ZŠ.
V kategórii záhradníckych škôl – zvíťazila Veronika Jurčová zo ZSŠP Rakovice, na 2. mieste
skončila Lucia Vrančíková zo SZáŠ Piešťany.
V kategórii profesionálov – prvenstvo si odniesla Ing. Petronella Csollárová z  Kravian nad
Dunajom, na 2. mieste sa umiestnil vlaňajší víťaz Ivan Bednárik zo SZáŠ v Piešťanoch.
b) Kvetinové korzo – bolo súčasťou (pokračovaním) národnej súťaže a konalo sa v sobotu
28. sept. Porota menovaná primátorom mesta rozhodla, že v súťaži alegorických vozov
zvíťazila „Perníková chalúpka s ježibabou“, ktorý pripravili študenti 3.B SZáŠ v Piešťanoch.
V individuálnych alegóriách prvenstvo získala „Snehulienka s trpaslíkmi“.

33. Deň zdravia v Piešťanoch
Zdravotno-propagačná akcia sa v Piešťanoch uskutočnila v sobotu 28.septembra 2002.
Otvorenie podujatia sa uskutočnilo na Malej scéne MsKS za prítomnosti primátora mesta
Ing. J. Csontosa, riaditeľa NsP MUDr. P. Ottingera a riaditeľa MsKS PhDr. R. Baču. Zároveň
bola otvorená výstava ovocia a zeleniny, ktorú pripravil Slovenský zväz záhradkárov.
Na Malej scéne MsKS mali prednášky MUDr. Filipová zo Štátneho zdravotného ústavu
v Trnave (na tému „Životný štýl a trendy výživy“), MUDr. Kabátová (s témou celiakie
u detí) a MUDr. Kluková (na tému očných chorôb). Na výstave vo foyeri Malej scény MsKS
prezentovali svoju činnosť občianske združenia, charity a poisťovne.
V Sade A. Kmeťa si občania mohli dať odmerať tlak, cholesterol v krvi, zistiť množstvo
dusičňanov v ovocí a potravinách a zmerať škodlivé látky vo vode.
34. Návšteva rumunskej delegácie v Piešťanoch
Pri príležitosti Dňa rumunskej armády sa v Piešťanoch dňa 28. októbra 2002 uskutočnilo
slávnostné kladenie vencov pri Pamätníku rumunských vojakov na Žilinskej ceste za účasti
veľvyslankyne Rumunskej republiky, rumunskej vojenskej delegácie a mesta Piešťany,
prítomná bola aj posádková správa Nové Mesto n/V. a posádková hudba z Bratislavy.
Po slávnostnom akte rumunskú delegáciu prijal oficiálne na MsÚ viceprimátor mesta Ing.
L. Mihalčík.
35. Návšteva veľvyslanca ČR v Piešťanoch
Primátor mesta Ing. J. Csontos dňa 26. nov. 2002 prijal na MsÚ veľvyslanca Českej republiky
Rudolfa Slánskeho.
36. Otvorenie Piešťanského informačného centra
Otvorenie P.I.C. sa uskutočnilo 26. novembra 2002. Piešťany spolu s Vysokými Tatrami
a Bratislavou patria medzi hlavné strediská cestovného ruchu na Slovensku. Centrum bolo
zriadené na Pribinovej ul. a jeho úlohou je podávať informácie o našom meste širokej
verejnosti. Zriaďovateľom P.I.C. je Mesto Piešťany, realizátorom bola Mestská knižnica
Piešťany.
Na slávnostnom otvorení P.I.C. boli primátor mesta Ing. J. Csontos, riaditeľka MsK Ing.
Margita Galová, vedúci Kancelárie prezidenta SR Jozef Stank, veľvyslanec ČR na Slovensku
Rudolf Slánsky a primátori zo štyroch partnerských miest.
Primátor mesta Ing. J. Csontos mal na sledujúci deň rokovanie s delegáciami partnerských
miest, na ktorom sa dohodlo, že 4. slávnosť partnerských miest v roku 2003 bude
v Poděbradoch.
37. Komunálne voľby v Piešťanoch
Kandidáti na post primátora mesta a funkciu poslanca MsZ sa predstavili a uviedli svoje
zámery resp. volebné programy v miestnej tlači (Piešťanský týždeň, Radnica informuje,
A.B. Piešťany), tiež v iných dokumentoch (vlastné bulletiny, letáky, kalendáriky a pod.).
Niektorí z kandidátov na funkciu primátora mesta absolvovali v zasadačke mestskej
knižnice stretnutie s občanmi, tzv. verejné fórum. 21. novembra ho absolvovali Mgr. Mária
Gašparíková, Ivan Grek a Stanislav Turčan (medzi občanmi bol primátor mesta Ing. J.
Csontos a dvaja ďalší kandidáti Ing. Remo Cicutto a Ing. Peter Benák). 27. novembra fórum

absolvovali Ing. J. Csontos, Mgr. I. Drlíková a a Ing. P. Benák.
Voľby do samosprávnych orgánov mesta Piešťany sa uskutočnili v dňoch 6. a 7. decembra
2002. Volieb sa zúčastnilo 8 841 voličov zo zapísaných 25 337 (34,9 %-ná volebná účasť).
Priebeh volieb riadila Mestská volebná komisia v Piešťanoch, ktorej predsedom bol Jiří
Rais. Boli zriadené 4 volebné obvody a 29 volebných okrskov (29 volebných komisií).
a) Voľby primátora mesta Piešťany – MVK zaregistrovala 14 kandidátnych listín na funkciu
primátora mesta Piešťany. Po ich registrácii HZDS odvolalo kandidatúru Ing. Mariána
Ručkaya a Ing. Karol R. Thoma sa písomne vzdal svojej kandidatúry. V zmysle zákona však
údaje o nich zostali na hlasovacích lístkoch.
Vo voľbách primátora mesta bolo odovzdaných 8 701 platných volebných lístkov (34,3 %
zo zapísaných voličov) zo 4-och volebných obvodoch. Za primátora mesta Piešťany pre
volebné obdobie 2003-2006 bol zvolený nezávislý kandidát 40-ročný Ing. Remo Cicutto,
ktorému dalo svoj hlas 2 124 voličov (24,4 %). Na 2. mieste sa umiestnila kandidátka
koalície SDKÚ-KDH-DS Mgr. Mária Gašparíková – 1 860 (21,4 %) a na 3. mieste kandidát
druhej veľkej koalície SMER-ANO-HZDS-HZD-SNS MUDr. Miloš Krupa – 1 528 (17,6
%). Ďalší kandidáti skončili s odstupom – PhDr. Marián Dubovský (NEKA) – 774 (8,9
%), Mgr. Ivana Drlíková (NEKA) – 663 (7,6 %), Ing. Ivan Mrázik (NEKA) – 625 (7,2 %),
Ing. Juraj Csontos (NEKA) – 416 (4,8 %), MUDr. Kamil Paulikovič (NEKA) – 193 (2,2
%), Jozef Kapša (SDĽ) – 164 (1,9 %), Ing. Peter Benák (NEKA) – 128 (1,5 %), Stanislav
Turčan (KSS) – 112 (1,3 %), Ivan Grek (SOP – 74 (0,9 %). Voliči dali niekoľko hlasov aj
pôvodným kandidátom, ktorých kandidatúra bola z volieb stiahnutá – Ing. Marián Ručkay
(HZDS) – 35 (0,4 %) a Ing. Karol R. Thoma (Občianska konzervatívna strana) – 5 (0,1 %).
b) Voľby poslancov MsZ mesta Piešťany – MVK prevzala kandidátne listina 90 kandidátov
politických strán a nezávislých kandidátov na funkciu poslanca MsZ, z ktorých 3
nezaregistrovala pre nedostatky v kandidátnych listinách.
Vo voľbách poslancov MsZ bolo odovzdaných celkove 8 502 platných volebných lístkov
(33,6 % zo zapísaných voličov). V 1. volebnom obvode bolo odovzdaných 2 891 platných
volebných lístkov (bolo zvolených 8 poslancov), v 2. obvode 2 134 lístkov (6 poslancov),
v 3. obvode 2 238 lístkov (6 poslancov) a v 4. obvode 1 239 lístkov (5 poslancov). Celkove
bolo zvolených 25 poslancov MsZ mesta Piešťany pre volebné obdobie 2003-2006.
Za poslancov MsZ boli zvolení:
- koalícia SDKÚ-KDH-DS(16 poslancov) – MUDr. Pavol Veres, Pavol Tapušík, Mgr.
Elena Bieliková, Ing. Ladislav Mihalčík, JUDr. Ján Chmelo, Ing. Jozef Jambor, MUDr.
Peter Ottinger, Ing. Timotej Miština, CSc., Ing. Ján Dulla, Ing. Eva Pobjecká, Ing. Iveta
Babičová, MUDr., Rudolf Botek, Ing. Miloš Drgoň, Mgr. Mária Gašparíková, Ing. arch.
Jana Bartošová, JUDr. Katarína Cibulková;
- koalícia SMER-ANO-HZDS-HZD-SNS(4 poslanci) – MUDr. Branislav Čanič, MUDr.
Milan Gajdoš, Martin Cifra, Ing. Eva Kolláriková;
- Strana zelených Slovenska (2 poslanci) – Ing. František Bača, Kornel Duffek;
- nezávislí poslanci (3 poslanci) – MUDr. Marián Urbánek, MUDr. Jozef Beňačka, Ing.
Eliška Gocká.
38. Adventné obdobie v Piešťanoch
Otvorenie adventu a zapálenie prvej adventnej sviečky na adventnom venci sa uskutočnilo
prvú adventnú nedeľu 1. decembra 2002 na Winterovej ul. K zhromaždeným občanom

sa prihovoril primátor mesta Ing. J. Csontos, vdp. dekan rímskokat. cirkvi Jozef Vlasák
a kaplánka evanj. cirkvi a.v. Mgr. Lenka Sedláčková.
Pracovníci Služieb mesta Piešťany umiestnili v meste dva veľké vianočné stromčeky. Na
pešej zóne na Winterovej ul. sa vynímal smrek obyčajný, ktorý mal v korune umiestnenú
hraciu skrinku s reproduktormi a svetelnou hudbou. Tá od 8.00 hod. do 22.00 hod. až do
27. decembra vyhrávala vianočné koledy, potom už karnevalové melódie, na Silvestra sa na
stromčeku odbila polnoc a zaznela štátna hymna SR. Na sídlisku A. Trajan bol umiestnený
smrek omorikový.
Betlehemské svetlo prevzali predpoludním 21. decembra z vlaku R 603 Čingov členovia
80. zboru skautov v Piešťanoch. Slávnostne ho odovzdali primátorovi mesta 22. decembra
o 16.00 hod. v rámci programu 4. adventnej nedele.
39. Silvestrovský polnočný ohňostroj
Mesto Piešťany zabezpečilo na 31. decembra novoročný ohňostroj na nábreží Váhu pri
kúpalisku Eva.
4. Poľnohospodárstvo v roku 2002
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2002
a) Celková situácia v PD – v roku 2002 zamestnávalo družstvo 57 pracovníkov, z toho bolo
40 z Piešťan. Predsedom družstva bol Ľubomír Ondruška.
PD sa nachádzalo v nepriaznivej finančnej situácii. Viacerí obchodní partneri mali voči nemu
už niekoľko rokov finančné dlhy. Aj keď súdne spory s nimi družstvo vyhralo a niektoré
postúpili exekútorovi, finančné prostriedky od nich nezískalo.
Najväčší dlh voči družstvu v tomto období mal Ing. Ľudovít Munk (výroba piešťanských
oblátok) cca 1,8 mil. Sk, bývalé piešťanské mlyny 750 tis. Sk, Pivovar Stein, a.s. Bratislava
a Mäsokombinát Zvolen spolu družstvu dlhovali cca 2 mil. Sk. Tieto nedobytné pohľadávky
v celkovej čiastke takmer 4,6 mil. Sk spôsobili nepriaznivú finančnú situáciu družstva.
Ďalší nepriaznivý finančný dopad spôsobil dovoz ošípaných na Slovensko, pretože ich
výkupná cena klesla z 50 Sk/kg na 30,80 Sk/kg, t.j. každý 1 kg vyrobenej ošípanej bol pre
družstvo 12-korunovou stratou, hlboko pod úroveň nákladov.
b) Rastlinná výroba – vzhľadom na suchý maj boli výnosy v roku 2002 pomerne dobré. Zber
obilia sa ukončil na začiatku poslednej júlovej dekády. Pšenica mala výnos 5,9 t/ha, ozimný
jačmeň odrody Babylon iba 4,5 t/ha, jarný jačmeň
5,4 t/ha, repka 2,7 t/ha, atď. Dažde
v druhej polovici júla pomohli cukrovej repe a kukurici. Výnos cukrovej repy bol 58 t/ha
a priemerná cukornatosť bola
16,4 %, výnos kukurice 8,4 t/ha.
Z hľadiska odbytu boli problémy so pšenicou. Časť z nej sa použila na výrobu kŕmnych
zmesí, ostatná bola po prečistení umiestnená v družstevných skladoch a až neskôr sa
predala. Sladovnícky jačmeň (zväčša odrody Jubilant a Expres) bol zasiaty na 180 ha a 500
t z neho išlo do pivovaru Topvar v Topoľčanoch. Všetku repku olejnú (odroda Jesper) zo
75-hektárovej výmery odkúpila firma Palma - Tumys.
V rokoch 2001 a 2002 sa rozbehla modernizácia rastlinnej výroby formou obnovy strojového
parku. Napriek finančným problémom družstvo zakúpilo dva moderné traktory na podmietku
strnísk (traktor typu John Deere stál 4,3 mil. Sk a závesné zariadenie na podmietku strnísk

1,5 mil. Sk).
c) Živočíšna výroba – pokračoval chov ošípaných a hovädzieho dobytka i výroba mlieka.
V roku 2001 a 2002 sa realizoval program modernizácie živočíšnej výroby. Družstvo
pristúpilo k zvýšeniu stavu dojníc zo 128 na 180 a zároveň pristúpilo k modernizácii maštalí
a príslušnej technológie.
V roku 2001 bola otvorená nová automatická rybinová dojáreň (2 x 5 kráv) a maštaľ K 96
i s kŕmnou chodbou. V roku 2002 pokračovali rekonštrukčné práce na ďalšej maštali a to aj
z dôvodu, aby bol naplno využitý nový kŕmny voz Storti. Tiež sa uskutočnila rekonštrukcia
odchovu odstavčiat pre 900 prasiatok.
5. Priemysel, obchod a služby v roku 2002
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2002
a) Privatizácia kúpeľov a zmeny vo vedení kúpeľov – rozhodnutím Prezídia Fondu národného
majetku SR zo dňa 15. februára 2002 sa väčšinových vlastníkom 67 % akcií SLK Piešťany
stala česká akciová spoločnosť Léčebné lázně Mariánske Lázně. Odpredaj sa realizoval
za sumu 1,018 miliardy Sk. Noví väčšinoví majitelia piešťanských kúpeľov sa zaviazali
v rokoch 2002-2006 preinvestovať 700 mil. Sk na zveľadenie kúpeľov. Léčebné lázně
Mariánske Lázně, a.s. (95 % akcií) patria do medzinárodnej skupiny Danubius Hotels Group.
Medzinárodná skupina Danubius Hotels Group združuje kúpele a hotely z Maďarska, ČR,
SR a Rumunska. 50 % akcií skupiny Danubius Hotels Group vlastní britská spoločnosť CP
Holdings Limited so sídlom v Londýne, takže vlastne CP Holdings Ltd. Sa stala väčšinovým
majiteľom SLK Piešťany.
10,01 % akcií SLK vlastní Mesto Piešťany, 2,9 % Reštitučný investičný fond a 1,2 % obec
Smrdáky. Zostávajúcich takmer 19 % akcií bude FNM SR predávať na kapitálovom trhu.
Rozhodnutie o predaji 67 % akcií SLK nadobudlo právoplatnosť 6. mája 2002 na základe
súhlasu Protimonopolného úradu SR. Na základe kúpnopredajnej zmluvy zaplatila česká
spoločnosť na účet FNM SR dohodnutú sumu do
22. mája 2002.
Koncom mája 2002 zavítali do Piešťan vedúci predstavitelia CP Holdings Ltd. a to prezident
spoločnosti Sir Bernard Schreier a viceprezident spoločnosti John E. Smith. 29. mája sa
stretli so zamestnancami kúpeľov. Prezident spoločnosti Sir B. Schreier im oznámil, že
gener. riaditeľom SLK Piešťany, a.s. ostane naďalej Ing. I. Drabálek a členom nového
predstavenstva a.s. sa stane obchodný riaditeľ Ing. František Macháč. Na stretnutí boli
prítomní aj prezident Danubius Hotels Group Sándor Betegh a zástupcovia spoločnosti
Léčebné Lázně Mariánske Lázně gener. riaditeľ Ing. Lev Novobilský a finančný riaditeľ
Ing. Libor Haas. Pri tejto príležitosti sa Sir B. Schreier stretol s primátorom mesta Ing. J.
Csontosom.
Na 11. júna 2002 bolo zvolané riadne Valné zhromaždenie SLK Piešťany, a.s., na ktorom
bolo zvolené vedenie spoločnosti. Predsedom predstavenstva zostal Ing. I. Drabálek,
podpredsedom sa stal John E. Smith (CP Holdings Ltd.), členmi predstavenstva Ing. František
Macháč, Ing. Lev Novobilský (Léč. Lázně Mariánske Lázně) a Dr. Imre Deák (Danubius
Hotels Rt.). Maďarská spoločnosť Danubius Hotels Rt. patrí rovnako ako Léčebné Lázně
Mariánske Lázně a SLK Piešťany do skupiny Danubius Hotels Group. Novým predsedom
dozornej rady sa stal Sándor Betegh (Danubius Hotels Group), členmi Ing. Libor Haas (LL

Mariánske Lázně), János Tobiás (Danubius Hotels Rt.), JUDr. Pavol Hulík (FNM SR),
MUDr. Pavol Zatkalík a Zdenka Rojková.
K 1. septembru 2002 došlo k organizačno-prevádzkovým zmenám (presunom) na postoch
riaditeľov kúpeľných hotelov. Ing. Rudolf Horváth prešiel z KH Thermia Palace do KH
Jalta, Ing. Alexandra Lisá z KH Jalta do KH Balnea Grand Splendid, Ing. Karol Ambra
z KH Balnea Grand a Splendid do KH Park, Ing. Roman Bogár z KH Park do KH Pro Patria
a Ing. Peter Mičuda z KH Pro Patria do KH Thermia Palace. Jedine v KH Balnea Palace
a Esplanade zostala naďalej riaditeľkou Ing. Jurina Halmayová.
Od 1. novembra 2002 sa novým obchodným riaditeľom SLK Piešťany, a.s., stal George
Bartha, ktorý v Danubius Hotels Group pôsobil 30 rokov.
Poznámka. Prezident spoločnosti CP Holdings Ltd. Sir Bernard Schreier navštívil Piešťany
pracovne v dňoch 27. sept. až 3. okt. Prešiel kúpeľnými hotelmi a prevádzkami, oddeleniami
balneoterapie, stretol sa s lekármi i prevádzkovými pracovníkmi. Spolu s gener. riaditeľom
Ing. I. Drabálkom sa zúčastnil na stretnutí s primátorom mesta Ing. J. Csontosom v súvislosti
s uzavretím kúpeľnej materskej školy. Na slávnostnom stretnutí s predstaviteľmi 16tich občianskych združení, nadácií a športových klubov im Sir B. Schreier spolu s gener.
riaditeľom kúpeľov odovzdal symbolické šeky na finančné sponzorské dary v celkovej výške
1,47 mil. Sk na pomoc sociálne slabším, zdravotne postihnutým, na rozvoj športu a pod.
Bolo to pre Nadáciu Rodinný detský domov, OZ Hospic Matky Božej v Piešťanoch (na
vybudovanie lôžkového zariadenia hospicu), Humanitnej nadácii zdravotne postihnutých
(na kúpeľné pobyty), športovým klubom s dlhoročnou tradíciou v Piešťanoch (ak majú
v názve Kúpele Piešťany), fondu UNICEF, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov,
Nadácii Vlada Kulíška Počuť srdcom, Charite sociálnej starostlivosti a služieb zrakovo
postihnutých v Piešťanoch, OZ Srdiečko v Piešťanoch, Sekcii mládeže pri Konferencii
biskupov Slovenska, organizácii Zdravotne ťažko postihnutí v Hlohovci a Únii nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Senici.
b) Základné údaje o kúpeľoch za rok 2002 – v roku 2002 navštívilo SLK Piešťany, a.s.
vrátane Prírodných liečivých kúpeľov Smrdáky celkove 47 882 kúpeľných hostí (pacientov
a samoplatcov), z toho bolo 26 659 zahraničných a 21 223 domácich. Z 21 223 domácich
kúpeľných hostí bolo 39 % pacientov vyslaných poisťovňami (prevažne zo Sociálnej
poisťovne) a 61 % samoplatcov. Podľa počtu kúpeľných hostí bolo poradie krajín nasledovné:
Nemecko 14 858, Česko 3 713, Izrael 1 797, Rakúsko 1 609, USA 653, Kuwait 637, Poľsko
606, Rusko 355, Libanon 276, Kanada 174, Švajčiarsko 152, Holandsko 151, Cyprus 134,
Veľká Británia 132, Jordánsko 126, Maďarsko 121, Taliansko 107, SAE 96, Saudská Arábia
81, Švédsko 76, Austrália 66, Egypt 65, Francúzsko 63, Nórsko 60, Lýbia 53, Fínsko 52,
Belgicko 35, Dánsko 34, Ukrajina 31, Portugalsko 30, Grécko 15, Bahrain 15, Brazília 15,
Chorvátsko 14, Írsko 11, India 9, Japonsko 3, Angola 2, Alžírsko 1, Etiópia 1 a iné. Z Českej
republiky prichádzali kúpeľní hostia ako samoplatci alebo prostredníctvom poisťovní. SLK
Piešťany na začiatku roka 2002 obnovili spoluprácu s českými poisťovňami.
SLK Piešťany mali v kúpeľných hoteloch Balnea Grand a Splendid, Balnea Palace a Esplanade,
Thermia Palace, Pro Patria, Jalta a Dependance, Park a v detskej liečebni Zelený strom (v
detskej liečebni Zelený strom na Winterovej ul. sa liečia deti s ochoreniami pohybového
aparátu a s neurologickými ochoreniami; v detskej liečebni Mladosť v Smrdákoch sa liečia
kožné ochorenia) v roku 2002 spolu 2 340 lôžok a Prírodné kúpele Smrdáky vrátane detskej
liečebne Mladosť 400 lôžok. Celoročná obsadenosť lôžok bola 66 %, priemerná dĺžka

pobytu kúpeľných hostí bola takmer 14 dní (u samoplatcov vyše 16 dní).
V roku 2002 činnosť SLK Piešťany, .s. zabezpečovalo vcelku 1 921 pracovníkov. Boli im
vyplatené mzdy vo výške 328,7 mil. Sk. Priemerná mesačná mzda dosiahla hodnotu 14 196,Sk, čo bolo o 404,- Sk viac ako v roku 2001.
c) Hospodárske výsledky a investičná činnosť SLK v roku 2002. V roku 2002 boli celkové
výnosy SLK 1,255 miliardy Sk, náklady 1,229 miliardy Sk, zisk pred zdanením cca 26 mil.
Sk, čistý zisk 17,596 mil. Sk.
Na investičné akcie v roku 2002 vynaložili SLK 81 mil. Sk. Použili sa na rekonštrukciu
kuchyne v KH Pro Patria, vypracovali sa projekty na rekonštrukciu KH Thermia Palace
a balneoterapie Irma, na 1. časť výstavby golfového areálu, na rekonštrukciu historických
priestorov Kúpeľnej dvorany, na rozšírenie informačných technológií, na rozšírenie
telefónnej ústredne, na obnovu hotelových častí komplexu Balnea, na obnovu bazénov
a zariadení Balneoterapie II, na nákup zariadení a pod.
d) Významní kúpeľní hostia v roku 2002 – na liečebnom pobyte v SLK boli slovenská
herečka Emília Vašáryová, bývalá slovenská televízna hlásateľka Ada Straková a Nora
Beňačková, z Českej republiky moderátor televízie NOVA Ján Rosák a ďalší.
e) Významné návštevy v kúpeľoch v roku 2002 – piešťanské kúpele navštívili prezident
Tureckej republiky Ahmet Necdet Sezer, prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster,
prezident Macedónskej republiky Boris Trajkovski, tiež poslanci parlamentu Talianskej
republiky, delegácia z Juhoslovanskej zväzovej republiky a pod.
2. ON Semiconductor v Piešťanoch v roku 2002
Americká spoločnosť ON Semiconductor je svetovým výrobcom polovodičových súčiastok.
Po krízovom roku 2001 sa situácia s odbytom zlepšila a nastalo oživenie výroby.
Spoločnosť sa rozhodla v piešťanskom závode vybudovať druhú výrobnú linku, na výrobu
výkonných prvkov MOS. Prvá fáza projektu sa má realizovať v roku 2003. V roku 2002
spoločnosť zamestnávala cca 250 ľudí. Generálnym riaditeľom ON Semiconductor
v Piešťanoch bol naďalej Walt Guy.
3. Technický skúšobný ústav, š.p. Piešťany v roku 2002
TSÚ Piešťany, š.p. aj v roku 2002 pôsobil v oblasti skúšania strojárskych výrobkov,
spotrebného a stavebného tovaru. K 1.1.2002 ústav zamestnával 147 pracovníkov.
11. apríla 2002 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie súčasných i bývalých pracovníkov
ústavu a pozvaných hostí pri príležitosti 50. výročia vzniku TSÚ v Piešťanoch.
TSÚ v Piešťanoch v roku 2002 získal ďalšie ocenenie – Zlatú medailu Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory (v minulom roku TSÚ získal 2 ocenenia – Zlatú medailu Slovak
Gold a Národnú cenu SR za kvalitu).
4. Lesoprojekt, pobočka Piešťany – 50. výročie vzniku
V roku 1952 na Slovensku vznikol Lesoprojekt, n.p. so 4-mi pobočkami v Piešťanoch, Žiline,
Zvolene, Revúcej. Lesoprojekt je jedna z mála organizácií, ktorá si zachovala kontinuitu
a existenciu už 50 rokov.
Hlavnou náplňou činnosti Lesoprojektu je usmerňovanie hospodárskej úpravy lesov na
základe lesných hospodárskych plánov, ktoré vyhotovujú odborní pracovníci Lesoprojektu.
V zmysle zákona sa totiž všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a vlastníctvo musia

obhospodarovať tak, aby bola zabezpečená ich funkcia v celej šírke.
Do hospodárskej úpravy lesov patrí stanovenie výšky ťažby dreva, posudzovanie ekologickej
stability lesných porastov, stanovenie ekologických zásad a opatrení a pod. Pri vyhotovovaní
lesných hospodárskych plánov sa už používajú počítače, tiež lesnícke mapy sa vyhotovujú
digitálnou technológiou.
V piešťanskom Lesoprojekte v roku 2002 pracovalo 50 stálych pracovníkov (z nich vyše
30 malo vysokoškolské vzdelanie). Počas prác v teréne bolo prechodne zamestnaných
niekoľko desiatok pomocných robotníkov – figurantov (napr. na zisťovanie množstva
a druhu stromov).
Výkonným riaditeľom Lesoprojektu, pobočka Piešťany v roku 2002 bol
Ing. Ladislav
Petrovič. Hlavná budova piešťanského Lesoprojektu je v „Starých Piešťanoch“ na ul. Pod
Párovcami.
5. Veľkopek, a.s., Piešťany v roku 2002
Veľkopek Piešťany vznikol v roku 1991 transformáciou zo štátneho podniku na akciovú
spoločnosť. V nasledujúcom období sa stal najväčším výrobcom chleba, pečiva a cukrárskych
výrobkov v regióne Piešťan. Generálnym riaditeľom Veľkopeku je Ing. Milan Čulen. Sídlo
spoločnosti je na Hurbanovej ul. 11.
V roku 2002 Veľkopek distribuoval svoje výrobky do 560 odberných miest v širšom regióne
Piešťan. Svojim zákazníkom ponúkal komplexný sortiment pekárskych a cukrárskych
výrobkov. Veľkopek má aj svoje predajne chleba, pečiva a pod. na Hurbanovej ul. (priamo
v priestoroch priemyselnej pekárne), na Javorovej ul., na Lipovej ul. a predajňu cukrárskych
výrobkov na rohu Štefánikovej ul. a Kuzmányho ul. (tam je aj cukrárska výrobňa Veľkopeku).
V poslednom období na Slovensku každoročne vzrástli ceny chleba a pečiva ako dôsledok
rastu cien múky, cukru, pohonných hmôt a pod. K úprave cien výrobkov Veľkopeku (chleba,
rožkov a pod.) došlo k 1.4.2000, tiež k 1.3.2001. Aj tak boli výrobky Veľkopeku predávané
za nižšie ceny než iných súkromných výrobcov chleba a pečiva.
6. Pekáreň Dompek v Piešťanoch – 10. výr. vzniku
Piešťanská súkromná pekáreň s predajňou Dompek sa nachádza na Ul. Alexandra Šindelára
neďaleko rímskokatolíckeho kostola v „Starých Piešťanoch“. Pôvodne to bola pekáreň pána
Sviteka. Od rodiny Svitekových ju v roku 1988 kúpili Západoslovenské pekárne, š.p. Nitra,
závod Piešťany. V roku 1992 ju od tohto podniku odkúpil Peter Jánoš.
Od júla 1992 začala domáca pekáreň a predajňa Dompek piecť a predávať domáci chlieb
a pečivo. V súčasnom období sa tu denne pečie 1 000 chlebov, tiež rožky, bagety, pletenky
a aj bosniaky, posúchy, slané tyčinky a pod. Pravý domáci chlieb sa tu pečie v klasickej
trojetážovej peci.
V piešťanských predajniach možno kúpiť domáci chlieb aj z pekární v Moravanoch n/V.,
Bojnej, Obdokoviec, tiež aj z Čachtíc a Chtelnice.
7. Hypermarket Kaufland v Piešťanoch – otvorenie
Firma Kaufland začala v januári 2002 v juhovýchodnom cípe sídliska A. Trajan s výstavbou
veľkého obchodného domu. Kolaudácia stavby sa uskutočnila
6. júna. Na slávnostnom
otvorení hypermarketu Kaufland 18. júna 2002 bola prítomná delegácia mesta Piešťany na
čele s primátorom Ing. J. Csontosom.

Výstavbou hypermarketu vznikla ďalšia výjazdová ulica zo sídliska A. Trajan na Bratislavskú
cestu.
8. Hypermarket TESCO v Piešťanoch – otvorenie
Začiatkom roka 2002 pokračovali rokovania predstaviteľov mesta so zástupcami firmy
TESCO. Mesto Piešťany podmienilo výstavbu hypermarketu vybudovaním podchodu pod
železničnou traťou. 25. januára 2002 prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková a vedúca odboru
architektúry a územného plánovania MsÚ Ing. arch. J. Vitková rokovali so zástupcami
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, firmy TESCO a Generálneho riaditeľstva
Železníc SR o spolufinancovaní a vybudovaní podchodu pre chodcov a cyklistov pod
železničným priecestím do mestskej časti „Kanada“. TESCO na tento účel prispelo sumou
6,2 mil. Sk.
V marci spoločnosť TESCO získala územné rozhodnutie o výstavbe hypermarketu za
železničnou traťou v Piešťanoch. Do konca mája sa uskutočnila úprava terénu (demolácia
uhoľných skladov) a v nasledujúcich mesiacoch prebiehala výstavba objektu a parkoviska
hypermarketu. TESCO okrem vybudovania moderného nákupného centra sa zaviazalo
z vlastných zdrojov vybudovať okružnú križovatku na príjazdovej ceste k hypermarketu
spolu s rekonštrukciou Ulice N. Teslu a tiež cyklistickú príjazdovú cestu k hypermarketu.
Do konca októbra bol objekt vybudovaný, v novembri bolo dokončené aj parkovisko so 650
parkovacími miestami. Slávnostného otvorenia hypermarketu TESCO 30. novembra 2002
a sprievodných podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia mesta.
Celkový počet hypermarketov TESCO na Slovensku sa zvýšil na 12.
Riaditeľom piešťanského hypermarketu TESCO sa stal 29-ročný Martin Kuruc, počet
zamestnancov presiahol 300. Pre zákazníkov hypermarketu bola zriadená bezplatná
autobusová linka TESCO.
9. „Mliečny bar“ v Piešťanoch – opätovný zánik
V období socializmu bolo v Piešťanoch viacero stravovacích zariadení, v ktorých sa
obyvatelia alebo návštevníci mesta mohli rýchlo a lacno najesť alebo občerstviť. V centre
mesta to bol najmä „mliečny bar“ na Winterovej ul. (vedľa budovy riaditeľstva kúpeľov),
Park bodega (pri parku v rohu budovy riaditeľstva kúpeľov), bufet „Mokino“ na Winterovej
ul., bufet Victoria Regia -Leier (oproti hotelu Lipa), Pipi Gril na Teplickej ul. i ďalšie. Po
„nežnej“ revolúcii v roku 1989 však tieto zariadenia postupne zanikli. Postihlo to aj „mliečny
bar“, v jeho priestoroch bola zriadená predajňa obuvi.
Firme GASTRO-META, s.r.o., ktorej konateľom bol Pavol Tapušík sa tieto priestory
podarilo získať do prenájmu a v júli 1997 po rekonštrukčných prácach uviesť „mliečny bar“
opäť do prevádzky. Poskytoval kvalitné stravovacie služby (studené a teplé jedlá a nápoje)
za prístupné ceny, bol vyhľadávaný obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Bola tam predajňa
lahôdok a kuchyňa, jedlo sa konzumovalo vo vnútorných priestoroch alebo v letnej záhrade,
kde bola zriadená i piváreň.
V roku 2001 došlo k zmene vlastníka objektu, ktorým sa stal Ing. Juraj Kopányi s manželkou
(sú majiteľmi veľkopredajne potravín na Nám. slobody). Noví majitelia podstatne zvýšili
nájomné, ktoré firma GASTRO-META nebola schopná uniesť. 1. septembra sa preto
ukončila prevádzku „mliečneho baru“.

Na Winterovej ul. sa v súčasnom období dá lacno najesť už iba v bufete Centrál (studené
a teplé jedlá, výčap piva).
10. Reštaurácia a kaviareň Radnička – zriadenie
31. mája 2002 pribudlo v Piešťanoch ďalšie reštauračno-kaviarenské zariadenie Radnička
café - restaurant. Názov dostala podľa toho, že sa nachádza vedľa budovy MsÚ v Piešťanoch.
Majiteľom nového reštauračného zariadenia je Pavol Tapušík, ktorý tieto priestory získal do
dlhodobého prenájmu. Po rekonštrukcii (predtým tu bola predajňa potravín) bola v Radničke
zriadená kuchyňa, reštaurácia pre 40 a kaviareň pre 28 hostí.
11. Služby mesta Piešťany v roku 2002
Príspevková organizácia Služby mesta Piešťany zabezpečovala v roku 2002 výkon verejnoprospešných služieb v meste.
Riaditeľom SMP bol Ing. Tomáš Wagner.
Jednotlivé strediská SMP: 100 - úsek riaditeľa, 200 - ekonomicko-obchodné stredisko
(manažér Ing. Peter Kary),310 - stredisko pietnych služieb (manažérka Ing. Eliška Gocká),
320 - stredisko verejnej zelene (Ing. Ivan Galla), 330 - stredisko údržby (Peter Fiala), 340 stredisko parkovísk a trhovísk (Ján Štefka), 350 - stredisko športových zariadení (Ing. Peter
Bednár).
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2002
1. Výstavba sídliska Piešťany - Sever v roku 2002 (investičná akcia mesta)
a) Výstavba nájomných bytov – v roku 2002 v lokalite Bodona v rámci 1. etapy prebiehala
výstavba 2-och obytných domov (spolu 68 nájomných bytov). Plánované náklady sú 52
mil. Sk. V roku 2002 si mesto Piešťany na tento účel zobralo úver cca 26 mil. Sk (bude
ho splácať 30 rokov) a získalo dotácie cca 21 mil. Sk. V júni 2002 MsZ mesta Piešťany
schválilo VZN MP o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom.
V rámci 1. etapy sa staval najprv obytný dom so 41 bytovými jednotkami. Bytovka obsahuje
12 jednoizbových a 29 dvojizbových bytov (z toho jeden bezbariérový). Stavala ju firma
Zempres Bašovce. Slávnostné otvorenie bytovky sa za účasti primátora Ing. J. Csontosa
uskutočnilo 4. decembra 2002. Nájomníci dostanú kľúče od bytov začiatkom januára 2003.
V roku 2002 pokračovala ďalej výstavba nájomných bytov v lokalite Bodona. Bytový dom
s 27 bytovými jednotkami bude stavaný v polovici roka 2003. Stavia ho firma Stavoúdržba
Piešťany.
b) Výstavba rodinných domov – v lokalite Bodona sa postupne stavia aj 43 rodinných domov,
z toho 17 v radovej zástavbe. V roku 2002 už boli všetky stavebné pozemky predané.
2. Výstavba obytného súboru Heinola v roku 2002
Výstavba rodinných domov na južnom okraji mesta pokračovala v roku 2002. V júni 2002
poslanci MsZ odsúhlasili uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Zsl. energetikou,
a.s. Bratislava o vybudovaní elektrickej siete a zároveň odsúhlasili žiadosť Mesta Piešťany
o poskytnutie štátneho príspevku na vybudovanie elektr. siete v lokalite Heinola.
Predstaviteľov mesta a zástupcov environmentálnych organizácií však znepokojovali výruby

stromov v tejto lokalite.
Keď sa v roku 1994 uskutočnila architektonická súťaž k tejto lokalite, tak sa predpokladalo,
že obytný súbor Heinola bude postavený v zeleni podľa fínskeho vzoru (zastavať sa malo
40 % územia od Veternej ulice a na zvyšku až po autokemping Lodenica sa mal ponechať
lužný les). Nestalo sa tak, došlo k zmenám. V roku 1998 bola vypracovaná urbanistická
štúdia a následne Územný plán zóny Heinola, ktorý bol v júni 1998 schválený MsZ mesta
Piešťany. V novembri 1999 sa začali prvé výruby stromov. Boli vyrúbané aj storočné topole
čierne za hotelom Máj. Podľa vyjadrenia dendrológov tieto topole impozantných rozmerov
tam rástli stáročia a boli prírodnou raritou na tom území.
Ďalší výrob 22 stromov v tejto lokalite sa uskutočnil v októbri 2002 (údajne bol nepovolený).
3. Spoločenské centrum Fontána – rekonštrukčné práce
V roku 2002 prebiehala 1. etapa rekonštrukcie bývalého mestského kina Moskva, ktorá by
mala byť ukončená v prvom polroku 2003. Na tento účel si mesto vzalo úver 50 mil. Sk.
V roku 2002 bol schválený nový názov tohto po rekonštrukcii polyfunkčného kultúrnospoločenského mestského objektu a to Spoločenské centrum Fontána.
4. Projekt Vita Balnearum
V roku 2001 spoločnosť Multiplum, s.r.o. Piešťany (konateľ spoločnosti Ing. Peter Osvald)
predložila Mestu Piešťany koncepciu projektu komplexu nového mestského centra Vita
Balnearum. Centrum by sa malo postavil na parcelách pri Nitrianskej a Teplickej ul., ktoré
sa v súčasnosti využívajú ako mestské parkovisko a mestské trhovisko.
V júni 2001 poslanci MsZ uznesením č. 157/2001 súhlasili s predajom predmetných
parciel vo vlastníctve mesta budúcemu investorovi výstavby centra a začala sa pripravovať
kúpnopredajná zmluva. Vo februári 2002 však MsZ uznesením č. 41/2002 platnosť uzn. č.
157/2001 zrušilo a zároveň schválilo vypracovanie nových typov zmlúv medzi Mestom
Piešťany a spoločnosťou Multiplum – nájomnej zmluvy a zmlúv o budúcich kúpnych
zmluvách. Na aprílovom zasadnutí poslanci MsZ uznesením č. 103/2002 návrhy nových
zmlúv schválili a po ich dopracovaní sa mali podpísať.
Mesto Piešťany sa však s podpisom zmlúv neponáhľalo a dalo texty zmlúv ešte na
pripomienkovanie dvom právnickým kanceláriám. Pochybnosti vzbudilo aj to, akým
spôsobom spoločnosť Multiplum (ako predpokladaný investor) chce zabezpečiť potrebnú
sumu 2,5 miliardy Sk na realizáciu výstavby centra Vita Balnearum.
Na zasadnutí MsZ v októbri 2002 primátor mesta Ing. J. Csontos oznámil, že zmluvy zatiaľ
nepodpísal, čo zdôvodnil možnými rizikami a nepriaznivým dopadom na majetok mesta.
Poslanci MsZ však na tomto zasadnutí uznesením č. 272/2002 schválili pokračovanie
rokovaní zástupcov mesta so spoločnosťou Multiplum. Celú záležitosť dorieši až v roku
2003 nové vedenie mesta.
5. Zimný štadión v Piešťanoch – ukončenie rekonštrukčných prác
Rekonštrukčné práce na zimnom štadióne pokračovali aj v roku 2002. Dokončila sa výmena
osvetlenia ľadovej plochy, čo umožnilo robiť televízne prenosy zo štadióna a súčasne znížilo
spotrebu elektrickej energie na osvetlenie (el. výkon klesol z 280 kW na 84 kW).
Štadión bol pripravený na usporiadanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa
uskutočnili v apríli 2002 v Piešťanoch.

Rekonštrukčné práce na zimnom štadióne v Piešťanoch, ktoré prebiehali v rokoch 200 až
2002 si vyžiadali celkovú sumu 31,5 mil. Sk.
6. Objekt bývalého mestského prírodného amfiteátra – likvidácia
Amfiteáter v mestskom parku bol už viacero rokov spustnutý a v dezolátnom stave. Mesto
Piešťany sa ho pokúšalo odpredať alebo dať do ekonomického prenájmu za účelom jeho
aspoň čiastočnej rekonštrukcie, avšak neúspešne.
V roku 2002 preto prebiehal proces likvidácie objektu. Pri úprave prostredia sa tam odstránili
aj stromy a porast a zasiala sa tráva.
Svoj amfiteáter bude mesto mať po ukončení rekonštrukčných prác v Spoločenskom centre
Fontána.
7. Architektonická súťaž „Športovo-rekreačná zóna Centrum Piešťany“
Vyhodnotenie verejnej architektonickej súťaže o urbanistické riešenie komplexného
športovo-rekreačného areálu, ktorý by obsahoval súčasný futbalový a tenisový areál
a v ich blízkosti v budúcnosti postavený areál vodných športov (určený pre verejnosť a pre
potreby plaveckého klubu i klubu vodného póla) sa uskutočnilo 24. septembra 2002 na
MsÚ v Piešťanoch. Súťaž vyhlásilo mesto Piešťany v spolupráci so Slovenskou komorou
architektov.
Za najkvalitnejšie urbanistické riešenie bola 2. cena udelená návrhu autorom Ing. arch.
Richard Kostel, Ing. arch. Velička Topolčanská a Ing. arch. Mária Topolčanská z Bratislavy.
3. cena zvýšená bola udelená kolektívu architektov B.K.P.Š. Bratislava. Odmenu získali 4
súťažné návrhy bez udania poradia, z ktorých 2 boli z Bratislavy a 2 z Piešťan (architektonický
ateliér BP Piešťany v zložení Ing. arch. Bohuslav Pernecký, Ing. arch. Anna Pernecká, Ing.
arch. Marianna Bogyová, Ing. arch. Denisa Krupová a Ján Pernecký, kolektív architektov
Ing. arch. Darina Drgoňová, Katarína Pravdová a Andrej Drgoňa z Piešťan. Sekretárkou
súťaže bola Ing. arch. Konečná z odboru AaÚP MsÚ v Piešťanoch.
8. Prieskum priorít a spokojnosti obyvateľov s dopravným systémom mesta Piešťany
Prieskum o doprave v Piešťanoch sa uskutočnil v dňoch 2. až 13. septembra 2002 v rámci
projektu „Riadenie miest pre ekonomický rozvoj a spokojnosť občanov v Slovenskej
a Českej republike“. Zorganizovala ho Štátna univerzita štátu Iowa v USA v spolupráci
s Centrom rozvoja samospráv v Bratislave. Na Slovensku sa do projektu zapojili mestá
Piešťany, Senica a Lučenec.
Obyvateľom Piešťan bolo poskytnutých 1 298 dotazníkov (poštou resp. osobným
vyzdvihnutím na vrátnici MsÚ), z nich bolo 574 vyplnených a vrátených. Respondenti boli
rozdelení do 10-tich mestských blokov podľa ulíc bydliska:
1. Ulice – Veterná, Vážska, Krížna, Slnečná, A. Dubčeka, Malá, Prístavná, Jarná, Tichá,
Nám. J. Kráľa, Južná, Panenská, Ružová, J. Kupeckého, Rybná, Skalná, Robotnícka, Lúčna,
Dlhá (juhovýchodná časť mesta od Váhu po Dubovú);
2. Ulice – Studená, Jozefská, Valašská, Sibírska, Konečná, Vysoká, Hlboká, Rekreačná,
Komenského, Brezová, Javorová, 8. mája, Gaštanová (južná časť mesta od potoka Dubová
po sídlisko A. Trajan);
3. Ulice – A. Trajana, M. Bela, F.E. Scherera (sídlisko A. Trajan – juhozápadná časť mesta);
4. Ulice – Winterova, Pribinova, Nálepkova, Park pasáž, Nám. slobody, Nitrianska,

Rázusova, Beethovenova, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Teplická, Nám. J.
Murgaša, Poštová, Kukučínova, Royova, Kalinčiakova, Kollárova, Nám. SNP, Šafárikova,
Bernolákova, Mierová, Štúrova, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Radlinského, Meštianska,
Hollého, Sad A. Kmeťa (centrálna časť mesta od Váhu po Bratislavskú cestu);
5. Ulice – Vajanského, Krajinská cesta, Sládkovičova, Záhradná,
Školská, D. Tatarku, J. Záborského, Urbánkova, Chalupkova, Hodžova, Kukorelliho, J.
Matušku, Rastislavova, Ovocná, Potočná, Palárikova (stredná časť mesta a to v smere S-J
od Teplickej ul. po Krajinskú cestu a v smere V-Z od Nitrianskej ul. po Bratislavskú cestu);
6. Ulice – Bratislavská cesta, Cintorínska, Mliekarenská, Mlynská, Nová, Hospodárska,
Partizánska, Mudroňova, Dopravná, Hurbanova, J. Jesenského, Javorinská, Staničná (časť
mesta od Bratislavskej cesty západným smerom po železničnú trať);
7. Ulice – Ul. A. Hlinku, Lipová, Zavretý kút, Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Dubová,
Orviský kút, Detvianska, Agátová, Kláštorská, Čkalovova, Jánošíkova, I. Haluzického,
Orviská cesta (severozápadná časť mesta);
8. Ulice – Žilinská cesta, Domkársky rad, A. Šindelára, Mýtny rad, Štefánikova, Fándlyho,
Úzka, Díčova, Považská, Bottova, Hoštáky, Holubyho, Sasinkova (severná časť mesta od
ul. Pod Párovcami po Žilinskú cestu);
9. Ulice – ul. Pod Párovcami, J.I. Bajzu, Bodona, Valová, Stromová, Letná, sv. Štefana, I.
Stodolu, sv. Cyrila a Metoda, Nábrežie I. Krasku (severovýchodná časť mesta);
10. Ulice – Obchodná cesta, Priemyselná cesta, Brigádnická, Družstevná, Vrbovská cesta,
N. Teslu, m.č. Kocurice (západná časť mesta za železničnou traťou).
Hlavnou časťou dotazníka bolo 38 uzatvorených otázok, ktoré obsahovali jednotlivé
dopravné záležitosti v meste rozdelené do 6-tich oblastí – miestne komunikácie, výhľadový
rozvoj dopravného systému, dopravné značenie a svetelná signalizácia, statická doprava
(parkovanie), MHD, cyklistická doprava.
Podľa výsledkov prieskumu najdôležitejšími údržbovými úlohami v oblasti dopravy sú: 1.
kvalita a rýchlosť opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, 2. zimná údržba (odvoz
snehu a ľadu, očistenie po posype), 3. funkčné verejné osvetlenie, 4. kvalita a rýchlosť
ukončovania rozkopávok, 5.kvalita povrchu cyklistických chodníkov, 6. čistenie miestnych
komunikácií, opravy spádovania a odvodnenia ciest a chodníkov, atď.
Podľa výsledkov prieskumu najdôležitejšími dopravnými problémami v našom meste sú:
1. stavba nového mosta cez Váh, 2. celková postupná rekonštrukcia a obnova chodníkov
a vozoviek spolu s inžinierskymi sieťami, 3. budovanie cyklistických trás, 4. vyznačenie
cyklistických pruhov v rámci miestnej komunikácie, 5. prepojenie spojov MHD so
železničným cestovným poriadkom, 6. dopravné riešenie križovatiek, 7. budovanie
parkovacích plôch na sídliskách, atď.
Komentár k dopravnému riešeniu križovatiek: V dotazníku boli uvedené križovatky
Krajinská cesta - Nitrianska ul., Krajinská cesta - Ul. D. Tatarku, Radlinského ul. - Štúrova
ul., Žilinská cesta - Vodárenská ul. - Mojmírova ul., tiež by sa mali riešiť križovatky
Bratislavská cesta - Teplická ul. - Staničná ul., Radlinského ul. - Teplická ul., Žilinská cesta
- Kláštorská ul. - Ul. A. Šindelára, atď. Niektoré križovatky na hlavných štátnych cestách
spôsobujú zdržanie vozidlám prichádzajúcim z vedľajších ciest i chodcom na prechodoch.
Časté zdržanie vozidiel vzniká aj na Krajinskom moste, pretože je úzky pre oproti sebe
prichádzajúce nákladné autá, kamióny a autobusy.
Na niektorých križovatkách hrozí nebezpečenstvo zrážky vozidiel. Zabraňuje tomu okrem

dopravnej značky aj svetelná signalizácia, ktorá upozorňuje vodiča, že prichádza na križovatku
po vedľajšej ceste (v letnom období však niekedy môžu signalizáciu zakryť konáre stromu)
a tiež retardéry – spomaľovače pred križovatkami alebo prechodmi pre chodcov (v zimnom
období však môžu byť zakryté snehovou pokrývkou).
Napriek spomínaným opatreniam však nebezpečenstvo zrážky vozidiel na niektorých
križovatkách pretrváva (a tie sa aj vyskytujú). Je spôsobené tým, že zástavba križujúcich
sa komunikácií je podobná a hlavnou by mohla byť hocktorá z nich. Vodič preto môže mať
dojem (ak je nepozorný), že na križovatke nemusí dať prednosť v jazde, čo sa stáva najmä
návštevníkom mesta. Okrem toho kvôli zástavbe vodič niekedy nevidí, či z križujúcej ulice
nejaké vozidlo prichádza. Takéto nepríjemné križovatky sú Kuzmányho ul. - Štefánikova
ul., Nám. 1. mája - Štúrova ul. i ďalšie.
9. Odťahová služba v Piešťanoch – zrušenie
Vo februári 2002 nadobudla platnosť novela cestného zákona. Vymedzila podmienky, kedy
mohlo byť vozidlo odtiahnuté a tiež kedy sa môže na koleso vozidla založiť blokovacie
zariadenie, tzv. „papuču“.
V dôsledku zmeny tohto zákona ukončila sa v marci 2002 odťahová služba nesprávne
zaparkovaných motorových vozidiel, ktorú od júla 2001 na žiadosť mesta vykonávala firma
Aster, s.r.o. Novela zákona totiž pripúšťa zásah odťahovej služby iba v prípade, ak parkujúce
vozidlo tvorí prekážku v doprave, čo však bolo v praxi ťažko s určitosťou stanoviť. MsÚ
v Piešťanoch preto ukončil zmluvný vzťah s uvedenou firmou. Mestskí policajti však naďalej
pre nesprávne zaparkované vozidlá môžu používať blokovacie zariadenie – „papuču“.
Na základe novely cestného zákona pre vodičov motorových vozidiel vznikla povinnosť
používať svetlá od 15.októbra do 15.marca bez ohľadu na denný čas.
10. Dopravný systém mesta Piešťany – zmeny v roku 2002
a) Dopravné zmeny v centrálnej mestskej zóne – v máji 2002 sa realizovala
1. etapa
ďalších zmien v dopravnom režime mesta.
Od 15. mája bola pre motorové vozidlá uzatvorená Rázusova ul. (vjazd bol povolený iba
autobusom MHD v oboch smeroch a zásobovacím vozidlám v smere od Nitrianskej ul.).
Z toho dôvodu sa kruhový objazd, ktorý vznikol v roku 2001 a spája Nitriansku, Rázusovu
a Teplickú ul., stal chytákom najmä pre motorizovaných návštevníkov mesta. Tí si často
nevšimnú zákaz vjazdu z kruhového objazdu do Rázusovej ul., na ktorej už na nich čakajú
mestskí alebo štátni policajti a udeľujú pokuty. Bicyklisti však môžu Rázusovu ul. jazdiť
naďalej v oboch smeroch.
Jednosmernou ulicou pre motorové vozidlá sa od 15. mája stala Kollárova ul. (v smere od
Teplickej ul. k Nám. SNP) a jednosmernou sa od 22. mája stala aj Poštová ul. (v smere
od Kukučínovej k Teplickej ul.). Cyklisti môžu cez tieto ulice jazdiť v oboch smeroch (v
protismere sa vyznačili cyklistické cestičky).
Na križovatke Teplickej ul. s Radlinského a Meštianskou ul. boli od 15. mája zamedzené
ľavé odbočenia.
b) Svetelné križovatky na štátnej ceste I/61 – od 19. júna 2002 na štátnej ceste I/61 vedúcej
z Bratislavy smerom na Žilinu (cez Piešťany ide ako Bratislavská cesta od polikliniky po
križovatku s Teplickou a Staničnou ul. a ako Žilinská cesta od tejto križovatky po letisko)
začala fungovať tzv. zelená vlna. To znamená, že sa časovo zosúladili svetelné signály

svetelných križovatiek na tejto ceste, čo umožnilo hladší a rýchlejší prejazd mestom a zvýšila
sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov.
Na tejto štátnej ceste pri otvorení hypermarketu Kaufland pribudlo svetelné riadenie z a do
výjazdovej ulice zo sídliska A. Trajan (pri obchodnom dome PT Univerzál), ďalej nasleduje
svetelne riadený prechod pre chodcov pri SZáŠ a potom 3 svetelne riadené križovatky a to
pri cintoríne (Bratislavská cesta - Krajinská cesta smerom na Vrbové), pri pohostinstve
Vinohrad (Bratislavská cesta - Ul. D. Tatarku a Vrbovská cesta) a pri OD Prior (Žilinská
cesta - Sasinkova ul. a Ul. A. Hlinku). Svetelné riadenie križovatky na štátnej ceste II/499
pod Krajinským mostom (Krajinská cesta - Nitrianska ul. a Ul. A. Dubčeka) v posledných
rokoch nie je v prevádzke.
11. Monitorovací systém v Piešťanoch
V júni 2001 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. zaviedli monitorovanie verejných
priestranstiev na Kúpeľnom ostrove. Monitorovací kamerový systém v kúpeľoch má 4 kamery
– hlavná kamera je pohyblivá a monitoruje priestor pred Thermiou Palace, Napoleonskými
kúpeľmi a termálnymi jazierkami, ďalšie dve priestor pred Pro Patriou a jedna priestor pri
prameni Adam Trajan a dozrievárni bahna. Monitorovanie vykonávajú pracovníci ochrany
kúpeľov (tzv. kúpeľní policajti).
Mesto Piešťany v roku 2002 rozbehlo realizáciu projektu „Bezpečné mesto Piešťany –
monitorovací systém“, ktorý vypracoval náčelník Mestskej polície Marcel Mihálik. Cieľom
projektu bolo realizovať sledovanie verejných priestranstiev v meste pomocou kamier,
či sa neporušuje verejný poriadok (zamedzovanie krádeží a zaisťovanie bezpečnosti
obyvateľstva). Technické riešenie kamerového systému vypracoval poslanec MsZ Ing.
Roland Kánik. Piešťany sa stali prvým mestom na Slovensku, ktoré na monitory využíva
plne digitalizovaný kamerový systém.
Realizácia projektu bola rozdelená na 3 etapy, celkove bude nainštalovaných 13 kamier.
V roku 2002 bola realizovaná 1. etapa v náklade 3,2 mil. Sk, v rámci ktorej boli rozmiestnené
4 kamery v centrálnej časti mesta. Monitorovací systém bol uvedený do skúšobnej
prevádzky 16. septembra a oficiálne otvorený 31. októbra 2002. Kamery boli nainštalované
na budovách poisťovne Allianz, Hotela Eden, Slovenskej sporiteľne a ZUŠ na Teplickej ul.,
t.j. monitorované sú ulice Winterova, Rázusova, Nitrianska a Teplická. Situáciu na týchto
uliciach sledujú mestskí policajti na špeciálnom pracovisku. V prípade, že policajt spozoruje
osoby páchajúce trestnú činnosť, okamžite je na miesto činu vyslaná policajná hliadka.
V budúcom období budú monitorované aj ďalšie časti mesta a to na sídlisku A. Trajan, Ul.
A. Hlinku, Valovej ul. a pod. Treba však zohnať finančné prostriedky, pretože jedna kamera
stojí 700 tis. Sk.
12. Zimná údržba ciest a chodníkov v Piešťanoch
V zime 2001/2002 obyvateľom a návštevníkom mesta robil veľké problémy stav ciest
a chodníkov, ktoré boli dlhé obdobie zľadovatelé. Poľadovica sa udržala v priebehu decembra
a januára nepretržite takmer 7 týždňov. Na cestách museli opatrne jazdiť vodiči motorových
vozidiel a bolo vidieť aj niekoľko odvážnych cyklistov. Aj stav chodníkov bol nevyhovujúci
a spôsoboval chodcom rad nepríjemností, napríklad aj známy hudobník Jozef Dodo Šošoka
sa na zľadovateľom chodníku pošmykol a utrpel zlomeninu pravej nohy.
Za to boli kritizované najmä Služby mesta Piešťany. Organizácia však tvrdila, že za daných

podmienok zimnú údržbu robila ako len najlepšie mohla. Pre mesto totiž platí Štatút kúpeľného
mesta Piešťany, ktorý zakazuje chemické posypávanie ciest a chodníkov z dôvodu ochrany
podzemných zdrojov liečivej vody. Služby mesta Piešťany preto mohli cesty posypať iba
inertným materiálom (drobným štrkom).
Nevyhovujúca bola aj údržba chodníkov. Podľa VZN mesta Piešťany č. 4/2000 o čistote
mesta boli za očistenie časti chodníkov zodpovedné jednak Služby mesta Piešťany a tiež
vlastníci nehnuteľností pri chodníkoch (občania alebo podnikatelia) za očistenie týchto
ďalších chodníkov. Chodníky bolo možné očistiť mechanickým odstraňovaním snehu
a ľadu, ak teplota vzduchu vystúpila nad bod mrazu aspoň na 4 hodiny.
Mestská polícia v tomto období vykonala viacero kontrol čistoty chodníkov. Zistila do 18.
januára porušenie VZN MP č. 4/2000 vlastníkmi nehnuteľností v 158 prípadoch (56 občanov,
102 podnikateľov) a tieto priestupky riešila pokutou, pokarhaním alebo predvolaním na
mestskú políciu. Primátor mesta, MsÚ a poslanci MsZ vyjadrili nespokojnosť Službám
mesta Piešťany s údržbou tých chodníkov, ktoré majú SMP vo svojej opatere (teda 27 km
chodníkov a 204 710 m2 ďalších plôch).
Sneh a poľadovica sa celkom roztopili až v poslednej januárovej dekáde po výraznom
oteplení. Následne SMP a vlastníci nehnuteľností odstraňovali štrkový posyp, aby ulice
a chodníky boli čisté.
13. Držanie psov v Piešťanoch
V posledných rokoch sa rozšírilo držanie psov v meste. Keďže majitelia psov bývajú nielen
v rodinných domoch so záhradami, ale tiež aj v bytovkách, tak najmä títo chodia s nimi na
pravidelné vychádzky po meste. Ak nechajú psa voľne pohybovať, potom ten môže ohroziť
alebo vystrašiť iného občana. Občania mesta tiež poukazujú na znečisťovanie verejných
priestranstiev psími výkalmi.
Aby v tejto záležitosti sa urobil poriadok, tak v roku 2002 vyšiel zákon č. 282/2002 Z.z.,
ktorý upravil niektoré podmienky držania psov.
V súlade s týmto zákonom MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí v októbri 2002 uznesením
č. 251/2002 schválilo VZN mesta Piešťany o podmienkach držania psov na území mesta
Piešťany. Toto nariadenie hovorí, že pes má zákaz vstupu do priestorov slúžiacich verejnosti
(cintoríny, detské ihriská, pieskoviská, kúpaliská, športové a zdravotné zariadenia, obchody
a ďalšie miesta označené „vstup so psom zakázaný“). Na verejnom priestranstve musí byť na
vôdzke a ak je nebezpečný, musí mať náhubok a môže ho viesť iba osoba plne spôsobilá na
právne úkony. Držitelia psov sú povinní na verejných priestranstvách odstrániť psie výkaly
a vložiť do najbližšieho kontajnera.
Pes musí byť nahlásený do evidencie na MsÚ, kde dostane známku s evidenčným číslom. Za
psa jeho vlastník platí ročný poplatok (ak býva v obytnom dome 1 000,- Sk, ak v rodinnom
dome 250,- Sk).
14. Civilná letecká doprava v Piešťanoch v roku 2002
Po odchode vojenskej leteckej posádky z Piešťan v roku 2001 sa piešťanské letisko používa
iba na civilnú leteckú dopravu.
Od roku 1996 nemecká spoločnosť Eurowings v spolupráci s cestovnou kanceláriou
EuroMed pravidelne dopravuje kúpeľných hostí na linke Berlín -Piešťany a to ročne okolo
4 000 (okrem leteckej zabezpečuje aj autobusovú dopravu).

Od 7. apríla 2002 začalo na tejto linke premávať väčšie, 92-miestne lietadlo BAe 146200, ktoré nahradilo 64-miestne lietadlo ATR 72. Na jeho prvý prílet do Piešťan sa prišiel
pozrieť aj primátor mesta Ing. J. Csontos, ktorý sa stretol s riaditeľom spoločnosti Eurowings
a skupinou nemeckých novinárov.
Na piešťanskom letisku pristávajú lietadlá aj ojedinele. V roku 2002 bolo kuriozitou
prílet veľkého lietadla Boeing 730-300 dňa 2. októbra. Lietadlom pricestovali futbalisti
francúzskeho klubu Girondins Bordeaux na odvetný zápas s Matadorom Púchov na štadióne
v Žiline. Do Piešťan priletel Boeing opäť v noci z 3. na 4. októbra, aby odviezol futbalistov
domov.
Piešťanské letisko je domovským pre menšie civilné lietadlo typu Cessna 182Q-Skyline II,
ktorého majiteľom je letecká spoločnosť Aviatic Inc. so sídlom v Piešťanoch. Lietadlo môže
odviezť 5 osôb, vykonať letecké práce, výcvik parašutistov, vyhliadkové lety a nepravidelnú
leteckú dopravu.
15. Kolookruh Sĺňava v Piešťanoch – prípravné práce
Cieľom projektu Kolookruh Sĺňava je vybudovanie rekreačno-náučného okruhu okolo
jazera Sĺňava pre cyklistov, kolieskových korčuliarov, kolobežkárov i peších okolo jazera po
korune hrádze a jej blízkeho okolia. S prípravnými prácami začala v roku 2002 piešťanská
nezisková organizácia Pro Polis v spolupráci s Mestom Piešťany.
V priebehu roka 2002 sa získavali finančné prostriedky na realizáciu projektu, ktorý
zahrňuje vypracovanie technickej dokumentácie, položenie nového asfaltového koberca,
nátery dopravného značenia, výrobu a osadenie vzdelávacích tabúľ 3 druhov (fauna, flóra,
geológia), výrobu a osadenie informačných tabúľ, výrobu a osadenie odpadkových košov
a lavičiek na okruhu (úsek odpočívadiel), technické úpravy na zvýšenie bezpečnosti pri
prechode areálom Hať Drahovce, postavenie lávky popod Krajinský most a priebežné
zabezpečovanie údržby. Okruh bude dlhý 12 km.
Na pôde MsÚ v Piešťanoch bola 12. apríla 2002 ustanovená projektová skupina Kolookruhu
Sĺňava, zložená zo zástupcov Pro Polis n.o., MsÚ Piešťany, OZ Povodie Váhu Piešťany
a Slovenského cykloklubu. V lete 2002 bol vypracovaný návrh dvoch etáp urbanistickej
štúdie kolookruhu a prebiehali ďalšie prípravné práce.
16. Slovenské telekomunikácie v Piešťanoch v roku 2002
Akcionármi spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava v roku 2002 boli
Deutsche Telekom AG (51 % akcií), Slovenská republika (34 %) a Fond národného
majetku SR (15 %). K 26. septembru 2002 spoločnosť zrušila verejnú telefónnu hovorňu
v Piešťanoch v priestoroch Infotelu, kde bolo umiestnených 7 telefónnych kabínok (Infotel
je pracovisko Slovenských telekomunikácií v budove na Nám. J. Murgaša 1 vedľa hlavnej
budovy Slovenskej pošty).
Verejnú hovorňu využívali na telefonovanie okrem domáceho obyvateľstva aj tuzemskí
i zahraniční kúpeľní hostia a to i bohatí, napr. Kuvajťania (za telefonovanie v hotelových
izbách je 100 %-ná prirážka). Dôvodom jej zrušenia bolo to, že tržby z hovorne nedosahovali
výšku nákladov na jej prevádzku. Vidieť, že zákony trhovej ekonomiky sú neúprosné, jej
hlavným cieľom je zisk a nie uspokojovanie potrieb obyvateľstva.
Z verejných priestranstiev možno telefonovať z búdok verejných telefónnych automatov
(niektoré sú zhotovené na použitie telefónnej karty, ďalšie na drobné mince). Na bežné

telefonovanie sa používajú linky pevnej telefónnej siete (telefónne stanice bytov, firiem
a organizácií) a mobilné telefóny mobilných telefónnych sietí (nekáblové telefónne spojenie).
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 2002
1. Reforma verejnej správy v oblasti školstva
Reforma školstva sa uskutočnila na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce resp. mestá (miestne samosprávy)
a na vyššie územné celky (krajské samosprávy). Obce resp. mestá a vyššie územné celky
v oblasti školstva prebrali od štátu dve funkcie a to zriaďovateľskú a hospodársko-správnu.
a) Stredné školy a stredné odborné učilištia v Piešťanoch – k 1.7.2002 sa uskutočnil
prechod zriaďovateľskej funkcie z Krajského úradu v Trnave na Trnavský samosprávny
kraj. Výnimkou je Cirkevné gymnázium sv. Michala archanjela v Piešťanoch, ktorého
zriaďovateľom nebol štát, ale Arcibiskupský úrad v Trnave.
Stredné školy majú vlastnú právnu subjektivitu.
b) Základné školy v Piešťanoch – k 1.7.2002 sa uskutočnil prechod zriaďovateľskej funkcie
ZŠ z Okresného úradu v Piešťanoch na Mesto Piešťany.
Výnimkou je Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti v Piešťanoch, ktorej zriaďovateľom
nebol štát a teda na mesto prešla iba hospodársko-správna funkcia. Základné školy majú
svoju právnu subjektivitu a sú to rozpočtové organizácie, ktoré samostatne hospodária
v zmysle platných právnych noriem.
c) CVČ Ahoj Piešťany a ZUŠ Piešťany – k 1.7.2002 zariadenia prešli do zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany. Majú svoju právnu subjektivitu.
d) Materskú školy a školské jedálne pri MŠ l 1.7.2002 tieto predškolské zariadenia prešli do
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Nemajú právnu subjektivitu. Mesto Piešťany
preto na ich riadenie po stránke personálnej, finančnej a účtovnej zriadilo mestskú rozpočtovú
organizáciu Školské zariadenia mesta Piešťany so sídlom na Nám. SNP.
2. Stredné školy v Piešťanoch v roku 2002
Na území Piešťan v roku 2002 pôsobilo 8 stredných škôl, z toho boli dve SOU. V podstate
sú v meste 3 SOU, pretože ZSŠOaS na Mojmírovej ul. je z väčšej časti SOU (škola vznikla
združením SOU a Dievčenskej odbornej školy). K 1.7.2002 došlo k zmene ich zriaďovateľa,
keď novým zriaďovateľom sa namiesto Krajského úradu v Trnave stal Trnavský samosprávny
kraj. Výnimkou je Cirkevné gymnázium sv. Michala archanjela v Piešťanoch, ktorého
zriaďovateľom zostal Arcibiskupský úrad v Trnave.
a) Gymnázium Piešťany, Nám. SNP 9 – škola vznikla v roku 1936. V škols. roku 2001/2002
navštevovalo školu 572 študentov v 19-tich triedach. Okrem klasického 4-ročného štúdia
(pre absolventov ZŠ) bolo na škole od škol. roka 1998/99 zavedené aj 8-ročné gymnaziálne
štúdium (pre žiakov ZŠ po ukončení 5. ročníka). Riaditeľom školy je Mgr. Ivan Luknár.
V roku 1996 bol pri Gymnáziu v Piešťanoch založený folklórny súbor Máj. Od roku
1999 prebiehala výstavba novej telocvične s fitnescentrom a saunou, ktorá bola otvorená
22. novembra 2001 pri príležitosti 65. výročia vzniku školy. Škola nemá domov mládeže
(internát).
b) Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany, Stromová 34 – škola vznikla v roku 1946.

V škols. roku 2001/2002 ju navštevovalo 444 študentov 5-ročného denného štúdia a 259
študentov 3-ročného vyššieho odborného štúdia (VOŠ bolo na škole zriadené od škols.
roka 1992/93 a je to pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl).
V školskom areáli je domov mládeže. Riaditeľom školy je Paed Dr. Vojtech Arbet.
c) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany, Nám. SNP 8 – škola vznikla v roku
1968. V škols. roku 2001/2002 ju navštevovalo 478 študentov 4-ročného denného štúdia
v 2-och študijných odboroch Elektrotechnika a Technické a informatické služby (TIS).
Domov mládeže a školská jedáleň s kuchyňou sú v budove pri Kolonádovom moste.
Riaditeľkou školy Ing. Iveta Babičová.
d) Stredná záhradnícka škola Piešťany, Brezová 2 – škola vznikla v roku 1968. V škols. roku
2001/2002 ju navštevovalo 370 študentov 4-ročného denného štúdia a cca 30 študentov
rekvalifikačného, diaľkového alebo externého štúdia. Súčasťou školy je domov mládeže.
Riaditeľom školy je Ing. Igor Drobný.
e) Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťany, Mojmírova 99/28 – predchodcom
ZSŠOaS bola Učňovská škola v Piešťanoch, ktorá vznikla už v roku 1885. V roku 1978
sa Učňovská škola premenovala na Stredné odborné učilište v Piešťanoch. V škols.
roku 1991/92 začala v budove SOU pôsobiť aj novozriadená Dievčenská odborná škola
v Piešťanoch. Zlúčením SOU a DOŠ v roku 2000 vznikla ZSŠOaS v Piešťanoch.
V škols. roku 2002/2003 navštevovalo školu 850 študentov v rámci 3-ročného štúdia
(absolventi získali výučný list) a 4-ročného štúdia s maturitou (v odboroch čašník - servírka
a kozmetička okrem maturitného vysvedčenia získali aj výučný list). Škola nemá domov
mládeže.
Riaditeľkou školy je RNDr. Mária Fodorová.
f) Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany, Pod Párovcami 127. Cirkevné gymnázium
v Piešťanoch vzniklo v roku 1992 ako súčasť Cirkevnej ZŠ sv. Márie Goretti. V roku 1995
sa osamostatnilo ako Gymnázium sv. Michala archanjela v Piešťanoch, zriaďovateľom je
Arcibiskupský úrad v Trnave. Nachádza sa v starej budove, kde bola za socializmu III. ZŠ
v Piešťanoch. Po „nežnej“ revolúcii štát budovu vrátil cirkvi.
V škols. roku 2001/2002 školu navštevovalo 170 študentov 4-ročného klasického
všeobecného gymnaziálneho štúdia. Škola nemá domov mládeže. Riaditeľkou školy je Mgr.
Monika Melicháčová.
g) Stredné odborné učilište vodohospodárske Piešťany, Komenského 12 – SOU
vodohospodárske v Piešťanoch bolo zriadené ako jediné na Slovensku v roku 1984
Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SR. Objekt školy postavilo Povodie Váhu,
š.p. Zriaďovatelia školy sa postupne menili, nasledovali Ústav výchovy a vzdelávania
pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vo Zvolene, Ministerstvo pôdohospodárstva
SR, Krajský úrad v Trnave a od 1.7.2002 Trnavský samosprávny kraj.
V škols. roku 2002/2003 navštevovali školu študenti v 4-ročnom študijnom odbore
s maturitou, v 3-ročných učebných odboroch, nadstavbových študijných odboroch
a 2-ročných učebných odboroch.
Škola má domov mládeže a školskú jedáleň s kuchyňou.
Riaditeľkou školy je RNDr. Alena Kšinantová.
h) Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske Piešťany, Nová 9 – v roku 1986
bolo pri š.p. Tesla Piešťany zriadené SOU elektrotechnické v Piešťanoch. Zriaďovateľom
učilišťa bol koncern Tesla Rožnov pod Radhoštem, od roku 1991 Ministerstvo hospodárstva

SR. V priebehu škols. roka 1991/92 (k 1.1.1992) bola od SOU elektrotechnického oddelená
strojárska časť, čím vzniklo SOU strojárske v Piešťanoch.
Od škols. roka 1995/96 boli rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR SOUE a SOUS
zlúčené a škola dostala názov SOU elektrotechnické a strojárske Piešťany. V súčasnosti
zriaďovateľom SOUEaS je Trnavský samosprávny kraj.
Výuka sa koná na 3-och miestach – v rekonštruovaných objektoch na Novej ul. 9, ktoré
škola získala po Chirane export - import a Chirane, a.s. v Piešťanoch (sekretariát riaditeľa,
teoretické vyučovanie, pracovisko praktického vyučovania – strojárske odbory), v budove
bývalého Figara na Kollárovej ul. (pracovisko praktického vyučovania – elektrotechnické
odbory) a v objekte v Bodone (odlúčené pracovisko praktického vyučovania automobilné).
Domov mládeže škola v súčasnosti nemá.
V škols. roku 2002/2003 školu navštevovalo 426 študentov v 4-ročných študijných odboroch
s maturitou, 3-ročných učebných odboroch a v nadstavbových študijných odboroch
Elektrotechnika a Strojárstvo.
Riaditeľom školy je Mgr. Juraj Adamec.
3. Základné školy v Piešťanoch v roku 2002
K 1.7.2002 došlo k zmene zriaďovateľa ZŠ a to z Okresného úradu v Piešťanoch na Mesto
Piešťany. Iba v prípade Cirkevnej ZŠ sv. Márie Goretti zostal zriaďovateľom rímskokatolícky
Arcibiskupský úrad v Trnave.
a) I. ZŠ M.R. Štefánika Piešťany, Vajanského 35 – škola vznikla v roku 1938.
V škols. roku 2000/2001 ju navštevovalo 330 žiakov z Piešťan a okolitých obcí (najmä
z Ratnoviec). Škola má dve školské športové strediská so zameraním na vodné lyžovanie
a vodné pólo. Riaditeľom školy je Mgr. Peter Gallo.
b) II. ZŠ Piešťany, Rázusova 14 a 9 – škola vznikla v roku 1953. Hlavná budova školy bola
pôvodne hotel Metropol, v rokoch 1941-1953 v nej bolo umiestnené Spolkové slovenské
gymnázium v Piešťanoch (od roku 1945 Štátne gymnázium v Piešťanoch). V škols. roku
2000/2001 ju navštevovalo 280 žiakov. Na škole sú triedy s rozšírenou športovou prípravou
so zameraním na plávanie, tenis a vodné športy. V škols. roku 2001/2002 bol riaditeľom
školy Mgr. Miroslav Sivák, od 1.10.2002 Vilém Vrba.
c) Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti Piešťany, Štefánikova 119 a Vodárenská ul. – škola vznikla
v roku 1991 a nahradila III. ZŠ v Piešťanoch. Zriaďovateľom tejto rímskokatolíckej školy je
Arcibiskupský úrad v Trnave.
Riaditeľstvo školy a triedy II. stupňa sa nachádzajú na Štefánikovej ul.(v budove bývalého
Okresného súdu v Piešťanoch) a triedy I. stupňa na Vodárenskej ul. (v objekte bývalých
detských jaslí).
V škols. roku 2000/2001 školu navštevovalo 300 žiakov z Piešťan a okolitých obcí (z Veľkého
Orvišťa, Ostrova, Moravian n/V., Boroviec a pod.). Riaditeľkou školy je Eva Derďáková.
d) IV. ZŠ Piešťany, Holubyho 15 – škola vznikla v roku 1963. V škols. roku 2000/2001 ju
navštevovalo 605 žiakov. Na škole je školské športové stredisko so zameraním na plávanie.
Riaditeľkou školy je Mgr. Mária Bartovicová.
e) V. ZŠ Piešťany, Mojmírova 98/30 – škola vznikla v roku 1968. V škols. roku 2000/2001
ju navštevovalo 690 žiakov. Škola bola dlhé roky známa rozšíreným vyučovaním cudzích
jazykov (nemeckého, anglického a francúzskeho).
Riaditeľom školy je v súčas. Mgr. Rudolf Kollár, predtým Mgr. Emília Mosná.

f) VII. ZŠ Piešťany, Brezová 19 – škola vznikla v roku 1975. V škols. roku 2000/2001 ju
navštevovalo 701 žiakov(v škols. roku 1989/90 ich bolo až 1 501).
Od roku 1977 bola na škole zavedená trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky
a prírodovedných predmetov. Od roku 1978 je na škole školské športové stredisko so
zameraním na ľadový hokej a od roku 1995 športové triedy so zameraním na ľadový hokej
v kombinácii so zameraním na basketbal dievčat. Na škole pôsobí detský spevokol Hlások.
Riaditeľkou školy je
Mgr. Daniela Tarasovičová.
g) VIII. ZŠ Piešťany, Ulica A. Trajana 9 – škola vznikla na sídlisku A. Trajan v roku 1990.
Navštevujú ju iba žiaci 1. až 4. ročníka, v škols. roku 2000/2001 187 žiakov. Na škole
sú špeciálne triedy pre deti s vývinovými chybami učenia a správania spolu s relaxačným
centrom, v ktorých učia špeciálni pedagógovia. Riaditeľkou školy je Mgr. Alena Hanichová.
V roku 2002 Okresný úrad v Piešťanoch inicioval návrh na zrušenie VIII. ZŠ a pričlenenie
jej tried k IX. ZŠ na Ul. F.E. Scherera. Nerealizoval sa v dôsledku nesúhlasu MsZ mesta
Piešťany a Rady rodičov VIII. ZŠ.
K 1.1.2003 boli na škole umiestnené 2 elokované triedy Materskej školy na Ul. 8. mája 2
v Piešťanoch.
h) IX. ZŠ Piešťany, Ulica F.E. Scherera 40 – škola vznikla na sídlisku A. Trajan v roku 1991.
V škols. roku 2000/2001 ju navštevovalo 755 žiakov. Na škole je školské športové stredisko
so zameraním na volejbal dievčat. Riaditeľkou školy je Paed Dr. Elena Skovajsová.
ch) Špeciálna ZŠ a praktická škola Piešťany, Valova 40 – škola vznikla v roku 1946. Nazývala
sa Osobitná škola v Piešťanoch. Je určená pre mentálne postihnuté deti.
V súčasnom období sa vyučuje v dvoch budovách. V budove na Žilinskej ceste je 6 osobitných
tried 2. až 6. ročníka. V budove na Valovej ul. je 6 osobitných tried 7. až 9. ročníka, 2
pomocné triedy a 1 trieda praktickej školy. Školu v škols. roku 2000/2001 navštevovalo 111
žiakov. Riaditeľom školy je
Paed Dr. Miroslav Majtán.
Poznámka. VI. ZŠ Piešťany – v rokoch 1973-1995 bola Banka mestskou časťou Piešťan.
Názov ZŠ v Banke v tom období bol VI. ZŠ Piešťany, m.č. Banka.
4. Základná umelecká škola v Piešťanoch v roku 2002
Vznikla v roku 1944 pod názvom Mestská hudobná škola v Piešťanoch.
V škols. roku 1961/62 bola premenovaná na Ľudovú školu umenia v Piešťanoch a od škols.
roka 1990/91 na ZUŠ v Piešťanoch.
Zriaďovateľom ZUŠ je od 1.7.2002 Mesto Piešťany. V súčasnom období má škola 3 budovy
– hlavná budova na Teplickej ul. 50 (riaditeľstvo a hudobný odbor), budova na Teplickej
ul. 94 pri potoku Dubová (hudobný odbor) a budova na Štúrovej ul. 6 (odbory hudobný,
tanečný, literárno-dramatický a výtvarný). V škols. roku 2001/2002 ZUŠ navštevovalo
1 308 žiakov. Riaditeľom školy je Mgr. Tibor Ukropec. ZUŠ v Piešťanoch má pobočky
v Banke, Drahovciach, Veľkých Kostoľanoch, Rakoviciach a na IX. ZŠ v Piešťanoch.
5. Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch v roku 2002
CVČ Ahoj Piešťany sa nachádza v budove na Teplickej ul. 93 vedľa Vojenského kúpeľného
ústavu v Piešťanoch. Zriaďovateľom je od 1.7.2002 Mesto Piešťany. V škols. roku 2001/2002
v CVČ Ahoj v rámci pravidelnej činnosti pracovalo 38 záujmových krúžkov s počtom 504
detí a mládeže. Úspešné boli najmä krúžok baseballový – viedol Peter Bajnok (súťaže
v rámci Slovenska), šachový krúžok – viedol externista p. Gubiš (3. miesto na Veľkej cene

Slovenska), dopravný klub – Peter Koštial i ďalšie.
V rámci príležitostnej činnosti sa uskutočnilo vyše 200 akcií, ktoré pripravili oddelenia
CVČ. Najviac oddelenie telesnej výchovy a športu (až 94), ďalšie oddelenie prírodovedy,
oddelenie techniky a turistiky, oddelenie spoločenských vied a oddelenie mládeže. Tiež
sa tu konali školské olympiády v rôznych predmetoch. Riaditeľkou CVČ Ahoj je Darina
Babničová.
6. Obecná školská rada pre školský obvod Piešťany – zriadenie
Zmenou kompetencií v oblasti školstva k 1.7.2002 došlo aj k zmenám v štruktúre školskej
samosprávy. Dňom 4.12.2002 ukončila Okresná školská správa v Piešťanoch svoju činnosť
a nahradila ju Obecná školská rada v Piešťanoch.
Činnosť Obecnej škols. rady v Piešťanoch sa týka škôl a školských zariadení, ktoré k 1.7.2002
prešli pod zriaďovateľskú pôsobnosť Mesta Piešťany.
Predsedníčkou OŠR sa na základe tajných volieb stala PhDr. Viera Sakmárová. Mesto
Piešťany delegovalo za členku OŠR vedúcu referátu ŠK a Š MsÚ
Ing. Martu Mrázikovú.
7. Materské školy v Piešťanoch v roku 2002
a) Zmena zriaďovateľa MŠ – v roku 2002 bolo na území Piešťan 10 materských škôl pre
deti predškolského veku.
V dôsledku reformy verejnej správy došlo k 1.7.2002 k zmene zriaďovateľa z Okresného
úradu v Piešťanoch na Mesto Piešťany v 9-tich MŠ: MŠ 8. mája 2, MŠ 8. mája 4, MŠ Javorová
25, MŠ Považská 1, MŠ Ružová 2, MŠ Staničná 2, MŠ A. Dubčeka 11, MŠ Valová 40 a MŠ
Zavretý kút 6. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom MŠ Detská 1 ostali SLK Piešťany, a.s.
K 1.7.2002 bola zriadená mestská rozpočtová organizácia Školské zariadenia mesta Piešťany,
do ktorej boli zaradené materské školy na území mesta.
b) Zrušenie MŠ Detská ul. 1 (Hollého ul.) – SLK Piešťany, a.s. ako zriaďovateľ tejto MŠ ju
k 31.12.2002 zrušil. Mesto Piešťany vzniknutú situáciu riešilo presunom detí z tejto škôlky
do MŠ 8. mája 2. Táto MŠ vytvorila pre ne 2 elokované triedy v priestoroch VIII. ZŠ A.
Trajan 9.
8. Mestská RO Školské zariadenia mesta Piešťany – zriadenie
Organizácia vznikla v dôsledku reformy verejnej správy v oblasti školstva, ktorá sa týka
aj predškolských zariadení. Na svojom júnovom zasadnutí MsZ uznesením č. 177/2002
schválilo zriadenie mestskej rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta Piešťany ku
dňu 1.7.2002. Do tejto organizácie boli začlenené predškolské zariadenia na území mesta,
ktoré nemajú právnu subjektivitu, t.j. 10 materských škôl, 10 školských jedální a stredisko
služieb škole (technický servis pre školy a školské zariadenia).
Dočasne bol vedením organizácie poverený Ing. Ján Branderský. Na základe výsledkov
výberového konania schválilo MsZ uzn. č. 221/2002 do funkcie riaditeľky (manažérky)
ŠZMP PhDr. Zuzanu Táborskú dňom 1.10.2002.
9. 3. ročník súťaže „Mladý sommelier“ v Piešťanoch
3. ročník celoslovenskej juniorskej súťaže Mladý sommelier sa uskutočnil v apríli 2002
opäť na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch.
Súťaž pozostávala z 3-och častí – písomného testu, degustácie vína a servisu vína pri stole

hosťa. Zúčastnili sa jej študenti 15-tich hotelierskych a vinárskych škôl na Slovensku.
Víťazom súťaže sa stal Michal Viečorek z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch.
8. Kultúra v roku 2002
1. Ceny primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry za rok 2001
Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 26. marca 2002 v zasadačke MsÚ v Piešťanoch.
Cena primátora mesta za kultúrny počin roka 2001 bola udelená Mestskej knižnici
v Piešťanoch. Knižnica pripravila množstvo kultúrnych podujatí. Medzi najvýznamnejšie
patrili celoslovenské podujatia – festival rozhlasových rozprávok(večerníčkov) Zlatý
oriešok a Dni detskej knihy. Cenu z rúk primátora mesta Ing. J. Csontosa prevzala riaditeľka
MsKS Ing. Margita Galová.
Cena primátora mesta pre kultúrnu osobnosť roka 2001 bola udelená učiteľke Základnej
umeleckej školy v Piešťanoch Oľge Osvaldíkovej. Výučbe umeleckého tanca a baletu
sa venuje už vyše 50 rokov. V našom meste zaviedla aj nácvik stepu. Jej žiačky dosiahli
úspechy nielen u nás, ale i v zahraničí. V apríli 2002 štáb Slovenskej televízie natočil filmový
dokument o práci
O. Osvaldíkovej, ktorý bol odvysielaný na STV1 v rámci pravidelnej
televíznej relácie Seniori.
2. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
Slávnostné ukončenie sezóny fašiangových zábav sa v Piešťanoch uskutočnilo 12. februára
2002. Podujatie pripravilo opäť MsKS v Piešťanoch v spolupráci so Službami mesta Piešťany
a Mestskou políciou v Piešťanoch.
Už tradične sa na „pochovávanie basy“ v Piešťanoch podujali členovia folklórneho súboru
Krakovanka, zazneli fašiangové piesne, tance a vinše. Účinkujúcich pred budovou MsÚ
privítal a pohostil primátor mesta Ing. J. Csontos. Sprievod potom prešiel od MsÚ na pešiu
zónu na Winterovej ul., záverečný ceremoniál „pochovávania basy“ sa uskutočnil na pódiu
pred mliečnym barom.
3. Prezentácia knihy Ľ. Wintera Spomienky na Piešťany
Knihu vydalo Balneologické múzeum v Piešťanoch s finančným príspevkom SLK Piešťany.
Ľudovít Winter je písal ako 97-ročný (zomrel v roku 1968 vo veku 98 rokov).
„Krst“ knihy, t.j. jej prezentácia, sa uskutočnil 16. februára 2002 v kaviarni Thermia Palace.
Na spomienkovej slávnosti boli prítomní príbuzní Ľ. Wintera – Andrej Schulz (vnuk Ľ.
Wintera), MUDr. Pavol Veres (vnuk Františka Wintera), Ing. Kristína Stankovská (vnučka
Imricha Wintera) a početní hostia, medzi nimi Katarína Kolníková z Radošinského naivného
divadla, spisovateľ Pavel Dvořák, herec Marián Labuda a jeho brat archeológ Jozef Labuda
i ďalší.
4. „Stavanie mája“ v Piešťanoch
Tradícia „stavania mája“ bola obnovená aj v Piešťanoch. Podujatie pripravilo MsKS
v Piešťanoch a uskutočnilo sa 30. apríla 2002 na Winterovej ul. V kultúrnom programe
vystúpil folklórny súbor Podhoranka.
5. Regionálne kolo Country Lodenica 2002 v Piešťanoch

Uskutočnilo sa 4. mája 2002 v priestoroch MsKS. O účasť na festivale Country Lodenica
Piešťany 2002 (konal sa v dňoch 29. – 31. augusta 2002) sa uchádzalo 14 hudobných skupín
z regiónu Piešťan. Porota z nich vybrala dve – Glanis z Piešťan a Kaktus Band z Lančára.
6. Jarný tanečný festival v Piešťanoch – 3. ročník
Konal sa v dňoch 6. – 11. mája 2002 v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK
v Piešťanoch. Vystúpili – tanečná skupina Petronella, detský folklórny súbor Striebornička
pri ZUŠ v Piešťanoch, dychový orchester a mažoretky z Novej Dubnice, žiaci Tanečného
odboru ZUŠ v Piešťanoch, Tanečné divadlo Style z Bánoviec n/B. a posledný deň SĽUK
z Bratislavy.
7. Folklórny súbor Slnečnica
10. mája 2002 sa v piešťanskom Dome umenia uskutočnil už po 7-krát program „Slnečnica
a jej hostia“. Tentokrát piešťanský FS Slnečnica mal spoločné vystúpenie s FS Zobor z Nitry.
8, Medzinárodné grafické sympózium v Moravanoch n/V. – 6. ročník
V moravianskom domove výtvarných umelcov a architektov sa od 27. mája do 1. júna
konal 6. ročník Medzinárodného grafického sympózia v technikách hĺbkotlače. Podujatie
pripravil zástupca Spolku grafikov pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave akad. maliar
Marián Komáček, odborným a organizačným garantom bola piešťanská agentúra 3 COM.
ART - Mgr. Zora Petrášová a Štefan Duga. Zúčastnilo sa ho 9 grafikov zo 7-ich krajín
– Mathias Balzer zo Švajčiarska, Konstantin Kalynovič z Ukrajiny, Mohamed Mandi zo
Spojených arabských emirátov, Kostadinka Miladinova z Bulharska, Elzbieta Radzikowska
z Poľska, Marina Richter z Čiech a traja zo Slovenska – Ivan Kováčik, Dušan Grečner
a Lýdia Jergušová-Vydarená.
9. Folklórny súbor Striebornica – 15. výročie vzniku
Piešťanský FS Striebornica oslávil 15. výročie svojho vzniku vystúpením v Dome umenia
8. júna 2002 s programom „Rodinné obrázky“. Základom repertoáru súboru sú tance, hudba
a piesne najmä z okolia Piešťan, Orešian a Myjavy. Súbor má v súčasnosti okolo 40 členov,
vedúcou súboru je Katarína Kubánová, umeleckou vedúcou Lucia Hercegová.
10. Rozhlasový festival Zázračný oriešok – 2. ročník
V dňoch 11. až 14. júna 2002 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnil 2. ročník
rozhlasového festivalu Zázračný oriešok s podtitulom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.
Hlavnými organizátormi boli Mesto Piešťany, Slovenský rozhlas a Mestská knižnica
v Piešťanoch.
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutočnilo 11.6.2002 v Art Jazz Gallery.
Odposluchy 12-tich rozprávok trvali 2 dni, súťažilo sa v dvoch kategóriách. Súťaž hodnotili
2 poroty – detská a odborná.
Cenu mesta Piešťany a cenu združenia rozhlasových tvorcov v kategórii rozhlasových
dramatizácií klasických rozprávok udelila detská porota biblickému príbehu „Za misu
šošovice“ Ondreja Sliackeho a odborná porota rozprávke Pavla Dobšinského „Zlatá priadka“.
Cenu mesta Piešťany a cenu združenia rozhlasových tvorcov v kategórii rozhlasových
dramatizácií moderných autorských rozprávok udelila detská porota Jánovi Uličianskemu

za „Orieškovú rozprávku“ a odborná porota dramatizácii knihy Felixa Saltena Bambi (textár
Peter Gregor).
Ceny za najlepší interpretačný výkon získali Zdena Grúberová, Emília Vašáryová, Elo
Romančík a Richard Stanke.
V rámci festivalu sa uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí. Už 22. mája bola otvorená
výstava k festivalu. Konali sa tiež besedy s tvorcami rozprávkových hier, tvorivé dielne
a pod.
11. Festival Truck country v Piešťanoch – 2. ročník
Festival sa konal v dňoch 14. – 16. júna 2002 v priestoroch autokempingu pri Lodenici
v rekreačnej oblasti Sĺňava I. Autokemping Sĺňava II sa nachádza na druhej strane jazera na
území Banky.
Uskutočnila sa propagačná jazda truckov (ťahačov) po meste. V areáli kempu prebiehali
rôzne súťaže truckerov. Večernému festivalovému programu však neprialo počasie, pretože
pršalo.
12. Prehliadka ochotníckych divadelných súborov 2002 v Piešťanoch – 3. ročník
Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 18., 19., 25. a 26. júna 2002 na Malej scéne MsKS
v Piešťanoch. Vystúpilo 5 divadelných súborov – Divadelný súbor nahodilých ochotníků
(s hrou J. Cimrmana, J. Svěráka a L. Smoljaka „Vražda v salónním coupé“), divadelný
súbor Divoch z Hornej Stredy (hra Stanislava Štepku „Pavilón B“), súbor Bradatá divadelná
dvojica z Piešťan (s hrou „Beduíni“) a Trenčianske hradné divadlo (hra Stanislava Štepku
„Jááánošííík“).
13. Jánske ohne v Piešťanoch
Ľudová slávnosť Jánske ohne sa opäť uskutočnila v priestoroch autokempingu pri Lodenici.
Zorganizoval ju miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s MsKS v Piešťanoch.
14. Piešťanský festival – 47. ročník
Festivalové podujatia sa uskutočnil v období jún – august.
a) Dom umenia v Piešťanoch:
14. júna – Otvorenie Piešťanského festivalu – slávnostný fanfárový koncert pred Domom
umenia. Následne otvárací koncert v podaní Slovenskej filharmónie, Yuki Miyagi – klavír
(Japonsko), Matthias Soucek – klavír (Rakúsko).
22. júna – Štátna opera Banská Bystrica – opereta Emmericha Kálmána „Čardášová
princezná“.
3. júla – folklórny súbor Lúčnica.
11. júla – muzikálová komédia „Mníšky 2 - Milionárky“ – účinkovali Oľga Šalagová, Helga
Koválovská, Jarmila Hittnerová, Marta Potančoková a Karin Olasová.
14. augusta – Štátny komorný orchester Žilina (známy aj pod názvom Slovak Sinfonietta),
Leoš Svárovský – dirigent (ČR), Pavel Šporcl – husle (ČR).
16. augusta – orchester Diabolské husle (SR) pod vedením Jána Berkyho-Mrenicu ml. –
husle, Martin Slezák – husle, Ján Babjak – tenor. Ďalej účinkovali Ernest Šarközi – cimbal,
Sylvia Šarköziová – violončelo, Jozef Farkaš – viola, Emil Hasala – viola, Tibor Lévay –
kontrabas.

b) Spoločenské centrum SLK Piešťany, a.s.:
29.6. Slovenský komorný orchester, umelecký vedúci Ewald Danel (SR), Daniel Ahlert –
mandolína (Nemecko).
8. júla – M. Nostitz Quartet, Petr Bernášek – 1. husle, Václav Vacek – 2. husle, Pavel Hořejší
– viola, Petr Šporcl – violončelo. Martina Bernášková (SR) – flauta.
13. júla – Musica Gaudeans (ČR), Kateřina Jansová – flauta, Jiří Zelba – hoboj, Jakub
Dvořák – violončelo, Pavel Ciboch – gitara.
27. júla – Ivan Ženatý – husle (ČR), Marián Lapšanský – klavír (SR).
2. augusta – Wolfgang Panhofer – violončelo (Rakúsko), Ivan Gajan – klavír (SR).
23. augusta – záverečný koncert festivalu – Komorný orchester Camerata Slovaca, Martin
Majkút – dirigent (SR), Hana Medková – soprán (ČR), Özay Günay – mezzosoprán
(Turecko), Pavol Bršlík – tenor (SR).
15. Klub piešťanských výtvarníkov – nové vedenie
1. júla 2002 si piešťanskí výtvarníci na členskej schôdzi KPV zvolili nové vedenie klubu.
Predsedom KPV sa stal PhDr. Vojtech Haring, PhD., vo funkcii čestného predsedu ostal
Alojz Majerník. Podpredsedom KPV je Lukáš Lovich, tajomníkom Mgr. Peter Rusnák.
V roku 2002 sa Alojz Majerník dožil 65 rokov. Jubilejná výstava z jeho tvorby sa konala
v dňoch 1. júla až 11. augusta 2002 pod názvom „Výstava obrazov Alojza Majerníka“
v priestoroch Domu umenia. V Dome umenia sa nachádza tiež stála expozícia Mini galéria
Majerník.
V roku 2002 oslávil životné jubileum 60 rokov PhDr. Vojtech Haring, PhD. Výstava z jeho
tvorby pod názvom „Novinárska karikatúra Vojta Haringa“ bola sprístupnená v dňoch 3.
sept. – 7. okt. 2002 vo foyeri Malej scény MsKS. Ďalšou bola výstava „Ecce Homo“ v Dome
umenia v dňoch 17.10. – 15.11.2002 (Vojto Haring).
16. Medzinárodný detský folklórny festival – 2. ročník
Festival pod názvom „Právo na mier“ sa začal 21. augusta 2002 v Piešťanoch, pokračoval
v Trenčianskych Tepliciach a skončil sa 23. augusta v Bratislave.
Vystúpenia v Piešťanoch pripravilo MsKS v spolupráci s Agentúrou Trinity, s.r.o. z Piešťan,
organizáciou Mir Ekologia z Moskvy a pod záštitou Centra pre podporu programov
UNESCO.
V našom meste sa predstavili 4 súbory z Ruska – detí vo veku od 7 do 16 rokov. Boli to
Národný kolektív tanca Kalinka z Možajska, Choreografická škola Fantazija z Podolska,
Divadlo národnej piesni Sadko z Nižneho Novgorodu a Kolektív ruskej piesne Zarianica
tiež z Nižneho Novgorodu. Predstavil sa aj súbor Máj z Piešťan.
Vystúpenia sa uskutočnili v hudobnom pavilóne Harmónia na Kúpeľnom ostrove, pred
hotelom Eden a LD Jalta a tiež v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
Vlani v Piešťanoch v rámci 1. ročníka festivalu vystúpili 4 súbory z Ruska a to Národný
choreografický kolektív Klimovčanka, Národný choreografický kolektív Radužnyj,
Kolektívny súbor tanca Radost a súbor Veselinka, všetky z oblasti Moskvy. Podujatie
pripravilo MsKS v Piešťanoch a Agentúra Triniti pod záštitou Centra pre podporu programov
UNESCO Moskva.

17. Organové dni v Piešťanoch – 3. ročník
Uskutočnili sa v dňoch 20. augusta až 3. septembra 2002. V Dome umenia vystúpili: 20.8.
Stanislav Šurin – organ (SR), 25.8. Giovanni Clavora’ Braulin – organ (Taliansko) a Zuzana
Janáčková – organ (SR), 27.8. David di Flore – organ (USA), 3.9. Johann Trummer – organ
(Rakúsko).
18. Country Lodenica Piešťany – 4. ročník
Festival country, folkovej a trampskej hudby sa konal v Piešťanoch v dňoch 29. – 31.
augusta 2002. Prišlo naň cca 15 tisíc divákov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska.
V priestoroch kempu Lodenica a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku vystúpili viacerí
slovenskí a zahraniční hudobníci a speváci, celkove vyše 60 skupín a sólistov. Na vystúpenie
populárneho českého speváka a humoristu Ivana Mládka s jeho skupinou sa prišiel pozrieť
aj slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Vystúpili tiež populárni českí speváci, bratia Franta
a Honza Nedvědovci.
V rámci festivalu sa konali rôzne sprievodné podujatia v areáli kempu i mimo neho. Boli to
jazdy na koňoch, indiánske mestečko, kovbojské hry, škola country tancov, maľovanie na
telo, rôzne aktivity a hry pre deti, výlety na hradné zrúcaniny Beckov a Čachtice a pod.
19. Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch n/V. – 35. ročník
Uskutočnilo sa v dňoch 8.9. – 21.9.2002 v moravianskom kaštieli. Zúčastnili sa ho 4
výtvarníci. Traja boli z Juhoslávie (Srbsko) – Ilija Panič, Milan Kolbas a Anna Vagálová (je
Slovenka z Juhoslávie) a jedna zo Slovenska – Jana Farmanová-Šabíková.
Sympózium pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch.
20. Piešťanské randezvous – 4. ročník
Česko-slovenský činoherný festival sa uskutočnil v dňoch 23. – 27. septembra 2002
v piešťanskom Dome umenia. Vystúpili:
23.9. – Divadlo Bolka Polívky Brno s hrou „Don Quijote a tí druzí“;
24.9. – Štúdio L+S Bratislava s hrou „Barmanky“, účinkovali slovenské herečky Zuzana
Kocúriková, Kamila Magálová, Diana Mórová a Zdena Studénková;
25.9. – Celovečerný program českého herca a rozprávača Miroslava Donutila;
26.9. – Radošinské naivné divadlo s hrou S. Štepku „Na jeden dotyk“;
27.9. – Radošinské naivné divadlo s hrou S. Štepku „Tata“.
21. Chalupkove Brezno – 35. ročník
Celoslovenskej súťaže Chalupkove Brezno v októbri 2002 sa zúčastnilo 181 účastníkov
v 7-ich kategóriách – umelecký prednes poézie a prózy pre dospelých i deti, literárna tvorba,
výtvarná tvorba, interpretácia piesne ľudovej a umelej, komorná hra, skladateľská tvorba,
umelecko-vzdelávacie programy.
Dvaja súťažiaci z Piešťan boli úspešní. Anna Plecitá zvíťazila v umeleckom prednese poézie
a prózy (poviedkou Jana Jesenského Pani Rafiková) a Vojto Haring v kategórii „výtvarná
tvorba“.
22. Trnavská paleta – 34. ročník
V priebehu novembra a decembra 2002 sa v Piešťanoch v priestoroch Domu umenia

uskutočnil 34. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov –
maliarov. Súťažilo cca 50 autorov v niekoľkých kategóriách o 6 cien. Predsedom odbornej
poroty bol PhDr. Vojto Haring, PhD.
Hlavným organizátorom podujatia bolo Trnavské osvetové stredisko spolu s piešťanským
Domom umenia, OZ Moravianska Venuša a MsKS v Piešťanoch. Z piešťanských výtvarníkov
získali ocenenie Mgr. Jana Rojíková, Mgr. Gabriela Žlnayová – obe z Klubu piešťanských
výtvarníkov a tiež i Mgr. Mária Demková-Baranovičová.
23. Edícia Bibliotheca Pescana – založenie
Z iniciatívy poslanca MsZ a predsedu kultúrnej komisie MsZ Kornela Duffeka vznikla v roku
2002 v Piešťanoch edícia Bibliotheca Pescana, ktorá začala systematicky vydávať diela
týkajúce sa Piešťan. Knihy bude vydávať Balneologické múzeum v Piešťanoch v spolupráci
s Mestom Piešťany a SLK Piešťany, a.s.
24. Kniha Viliama Haringa Rok v starých Piešťanoch
Kniha Piešťanca Viliama Haringa (staršieho brata Vojtecha Haringa) Rok v starých
Piešťanoch s podtitulom „Národopisné obrázky“ vyšla ako prvý titul v novovzniknutej
edícii Bibliotheca Pescana. Vydalo ju Balneologické múzeum v Piešťanoch s pomocou infomedia-centra dFlex (Ing. Ján Aštary).
Prezentácia knihy sa uskutočnila 21. novembra 2002, jej „krstným otcom“ bol Kornel
Duffek.
25. „Vianočné melódie“
MsKS v Piešťanoch pripravilo v decembri 2002 vianočný kultúrny program pod názvom
„Vianočné melódie“.
1. decembra (1. adventná nedeľa) – na Winterovej ul. sa uskutočnilo otvorenie adventu
a zapálenie 1. adventnej sviečky na adventnom venci. V kultúrnom programe vystúpil detský
folklórny súbor Hájenka, cirkevný zbor Krakovany a herec Jozef Šimonovič – recitácia.
6. decembra – bol Mikulášsky večer ako nádielka darčekov pre deti na Winterovej ul.
v spolupráci s OZ Srdiečko Piešťany.
8. decembra (2. adventná nedeľa) – na Winterovej ul. vystúpil FS Striebornica.
11. decembra – bol vianočný koncert slovenskej speváčky Marcely Laiferovej na Malej
scéne MsKS.
13. decembra – vystúpili na Winterovej ul. – FS Máj, žiacky súbor ZŠ Veľké Orvište,
hudobný odbor ZUŠ v Piešťanoch.
14. decembra – vystúpili na Winterovej ul. – Teatro Pimprlo Žilina a detská speváčka
Dominika. V reštaurácii Semafor pripravilo MsKS v spolupráci s OZ Srdiečko a Babou
Jagou vianočný program pre deti.
15. decembra (3. adventná nedeľa) – na Winterovej ul. vystúpil FS Krakovanka.
18. decembra – vystúpil na Winterovej ul. spevácky súbor Michal pri Gymnáziu sv. Michala
Archanjela, tiež spevácky zbor ZŠ sv. Márie Goretti.
V priestoroch foyeru Malej scény MsKS sa uskutočnilo hudobno-poetické pásmo s posedením
pri sviečkach.
19. decembra – vystúpenie speváckej skupiny Povoja a detského speváckeho zboru Hlások
– na Winterovej ul.

20. decembra – na Winterovej ul. sa konal vianočný koncert hudobnej skupiny 2 p m.
22. decembra (4. adventná nedeľa) – v rámci ukončenia adventu vystúpil na Winterovej ul.
cirkevný zbor Drahovce.
23. decembra – na Winterovej ul. vystúpil FS Slnečnica.
30 decembra – Plávanie otužilcov vo Váhu (viď. kapitola „Šport“).
26. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2002
Riaditeľom MsKS bol PhDr. Róbert Bača.
1. Verejné podujatia v meste – MsKS zorganizovalo, resp. bolo hlavným organizátorom
viacerých kultúrno-spoločenských podujatí. Boli to najmä:
a) „Pochovávanie basy“ – sa uskutočnilo 12. februára 2002.
b) „Stavanie mája“ – sa uskutočnilo 30. apríla 2002.
c) Podujatia v hudobnom pavilóne v mestskom parku – verejné vystúpenia sa konali v období
máj – september a to v stredu, sobotu a nedeľu, výnimočne aj v pondelok a piatok. Vystúpili
folklórne súbory – Slnečnica, Striebornica, Striebornička, Máj, skupiny džezovej a country
hudby – z tunajších Váh River Band a Piešťanský dixieland, ďalej viaceré dychové hudby
– Dychová hudba ZUŠ Piešťany, Drahovčanka, Lieskované, Bošáčanka, Bučkovanka,
Drietomanka, Spojár z Bratislavy a ďalšie skupiny i jednotlivci ako napr. speváčka Marcela
Laiferová.
d) Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch – uskutočnilo sa 1. júna 2002. Hlavnými
organizátormi podujatia boli MsKS a MsÚ Piešťany.
e) Adventné podujatia na pešej zóne na Winterovej ul. – sa konali od 1. do 23. decembra
2002.
f) Plávanie otužilcov vo Váhu – sa uskutočnilo 30. decembra 2002.
2. Spolupráca s inými inštitúciami – MsKS spolupracovalo s CVČ Ahoj (ozvučovanie ich
podujatí), Maticou slovenskou (Jánske ohne), piešťanským Veteran car clubom, Trnavským
osvetovým strediskom (regionálne kolo Detského festivalu ľudovej hudby 2002, Deň
zdravia, Trnavská paleta, protidrogové podujatia a pod.), agentúrou Triniti (medzinárodný
detský folklórny festival Právo na mier), Balneologickým múzeom v Piešťanoch, ZUŠ
v Piešťanoch, Piešťanským týždňom, občianskymi združeniami (Liga proti rakovine, Bonsai
klub Piešťany a pod.), Okresným úradom práce v Piešťanoch (miestnosti na rekvalifikačné
kurzy pre nezamestnaných), atď.
3. Výstavná činnosť – MsKS zabezpečovalo výstavy na dvoch miestach.
a) Výstavná sieň „V starej lekárni“ – v priebehu roka 2002 sa uskutočnilo 14 výstav. Svoje
práce vystavovali viacerí výtvarníci (obrazy, grafiku, keramiku, asambláže a pod.). V dňoch
24.9. – 13.10.2002 sa konala výstava piešťanského výtvarníka a dizajnéra Ondreja Chotváča
pri príležitosti jeho životného jubilea – 60. narodenín. Uskutočnili sa tiež Letný výtvarný
salón (predajná výstava diel rôznych umelcov) a Vianočné umelecké trhy (tiež predajná
výstava).
b) Foyer Malej scény MsKS – uskutočnila sa výstava „Život a dielo Ing. arch. Pavla Weisza
(piešťanského rodáka pri príležitosti 100. výročia narodenia), výstava pri príležitosti 10.
výročia vzniku piešťanskej pobočky Liga proti rakovine, výstava Jany Križanovej a Jany
Rojíkovej (výber z tvorby učiteliek ZUŠ v Piešťanoch), výstava fotografií Daniela Hubinského
a Antona Páldyho, výstava kaktusov a sukulentov Klubu kaktusárov pri MsKS, výstava
„Také milé potvorky“ Vladimíra Rakšániho (atraktívny hmyz, pavúkovce, živé slimáky,

kraby, stonožky), výstava obrazov „Milované hory a kvety“ Daniela Mihálika (člen Klubu
piešťanských výtvarníkov), výstava „Novinárska karikatúra Vojta Haringa“ v dňoch 3.9. –
7.10.2002 (pri príležitosti 60. výročia narodenia), výstava fotografií Daniela Hubinského (z
potuliek po Maroku), výstava prác detí ZUŠ v Piešťanoch.
4. Koncerty – sa konali v priestoroch Malej scény MsKS. Cez utorky a stredy (keď nebola
kinoprojekcia) boli Večery operetných melódií (poriadala ich CK Pressburg pre nemecky
hovoriacich hostí).
V decembri 2002 sa uskutočnilo benefičné vystúpenie speváčky Marcely Laiferovej
a vianočné koncerty žiakov ZUŠ v Piešťanoch. Tiež sa konali výchovné koncerty pre žiakov
ZŠ, koncerty populárnej hudby, gospelových skupín a pod.
5. Divadelná činnosť – a) 3. ročník (resp. 2. ročník) regionálnej prehliadky divadelnej
amatérskej tvorby. Konal sa v dňoch 18.- 26. júna 2002. V divadelnej sále MsKS vystúpili –
Divadelní soubor nahodilých ochotníků z moravských Vizovic, Divadelný súbor DIVOCH
z Hornej Stredy (s hrou Pavilón B od Stanislava Štepku), divadelný súbor Impresia z Dubnice
nad Váhom (s blokom monodrám), piešťanská Bradatá divadelná dvojica (Tomáš Kalinčík
a Michal Nikodem so svojou autorskou hrou Beduíni) a Trenčianske hradné divadlo (s hrou
S. Štepku Jááánošííík).
6. Osvetová činnosť MsKS – a) prednášky – uskutočnili sa prednášky PhDr. Róberta Baču pre
žiakov základných a stredných škôl (Sú povesti pravdivé?, Príbeh o stratenej moravianskej
Venuši, Piešťany a región v období sťahovania národov a po príchode Slovanov), prednášky
pracovníkov informačného centra Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice pre žiakov ZŠ
(o jadrovej energetike, prevádzke jadrových elektrární a ich vplyve na človeka a životné
prostredie pod názvom Žijeme pri jadrovej elektrárni), odborné prednášky pre stredoškolákov
v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom a Štátnym zdravotných ústavom v Trnave (o
zdravom spôsobe života a o boji proti drogám). Konali sa tiež prednášky Klubu záhradkárov,
Ligy proti rakovine, Jednoty dôchodcov a ďalších občianskych združení a organizácií.
b) Rekvalifikačné kurzy – MsKS poskytlo svoje priestory Okresnému úradu práce
v Piešťanoch na rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných.
c) Kurzy vzdelávacie – jazykové kurzy: angličtina (začiatočníci, mierne pokročilí
a pokročilí), nemčina (začiatočníci a mierne pokročilí), taliančina (začiatočníci), španielčina
(začiatočníci);
- kurz strojopisu a základov korešpondencie (začiatočníci), 5-mesačný, viedla ho
Anna Páldyová;
- kurz strihov a šitia, 3-mesačný.
5. Divadelná činnosť – pokračovanie – b) Bábkové predstavenia – uskutočnili sa pre ZŠ
a materské školy. Vystúpilo bábkové divadlo z Martina, Divadlo bábok z Bratislavy, bábkové
divadlo manželov Stražanovcov mladších.
c) Divadelné súbory pôsobiace pri MsKS – Bradatá divadelná dvojica a div. súbor Ichthys,
v priestoroch MsKS nacvičujú a uvádzajú divadelné hry.
7.Revue Piešťany – v roku 2002 pokračovalo vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka,
ročník 38, cena výtlačku 15,- Sk. Zodpovedný redaktor bol PhDr. Róbert Bača, redaktori
Anna Páldyová a Mgr. Miroslav Kazík. Redakčná rada pracovala v zložení Ing. Ladislav
Mihalčík, Ing. František Bača, PhDr. Edita Bjeloševičová, Ing. Margita Galová, PhDr. Vojto
Haring, Mgr. Jana Obertová a Jozef Petrgál.
8. Kino Malá scéna – filmy sa premietali v divadelnej sále MsKS.

9. Filmový klub – naďalej pôsobil pod vedením Anny Páldyovej.
27. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2002
Riaditeľkou MsK v Piešťanoch v roku 2002 bola Ing. Margita Galová.
a) Výpožičné služby a knižničný fond – oproti roku 2001 nedošlo k väčším zmenám v počte
stálych čitateľov ani v počte knižničných jednotiek.
b) Aktivity MsK – v knižnici sa v roku 2002 uskutočnili stovky podujatí – podujatia na
podporu čítania, výstavy, tvorivé dielne, divadielka, premietanie rozprávok, prednášky,
besedy, prezentácie nových kníh, kvízy, knižnično-informačné výchovy a pod.
c) Výstavy:
-„Štyri krajiny detstva“ – výstavu pripravila MsK v spolupráci s vydavateľstvom BUVIK
k 10. výročiu vzniku vydavateľstva a trvala od 20. nov. 2001 do
31. januára 2002.
Zároveň sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí (divadelné predstavenia detí zo ZŠ
a MŠ, prezentácia CD-ROMu spojená s tvorivou dielňou);
- „Ex libris pre moju knižnicu“ – výstavu pripravila MsK v spolupráci s MsK v Hlohovci;
- „Austrália, červené vnútrozemie“ – výstava fotografií z ciest fotografa a cestovateľa Antona
Fialu v priestoroch MsK a Art Jazz Gallery;
- „Polícia očami detí, bezpečne na cestách“ – v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ
v Piešťanoch, Okresným úradom v Piešťanoch a ZŠ M.R. Štefánika v Piešťanoch;
- „Najkrajšie kalendáre Slovenska“;
- „Čarovný príbeh“ – výstava pri príležitosti Roka detskej knihy;
- „Zázračný oriešok: Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ – výstava titulov rozhlasových hier
bola otvorená už v máji pred júnovým rozhlasovým festivalom;
- „2. výtvarný salón znevýhodnených detí“ – výstava výtvarných prác detí zo Špeciálnej ZŠ
vo Vrbovom;
- „Záhady našej pamäte“ – v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia
v Bratislave;
- „Pramene čistej vody“ – výstava o živote a diele spisovateľky Kláry Jarunkovej sa
uskutočnila pri príležitosti jej životného jubilea. Spisovateľka besedovala v MsK s deťmi
o význame čítania kníh;
- „Deň bez áut“ – výstava pri príležitosti Medzinárodného dňa bez áut;
- „New York – deň pred ...“ – výstava fotografií Vlada Baču k 1. výročiu tragických udalostí
v USA 11. septembra 2001;
- „Verneovky Karla Zemana“ – výstavu v novembri a decembri 2002 vzhliadlo až 1 500
návštevníkov. Vystavené boli filmové spracovania kníh Julesa Verneho režiséra Karla
Zemana.
d) Významné podujatia v MsK:
- „V čítaní je poznanie“ – rok 2002 bol vyhlásený Ministerstvom kultúry SR za Rok detskej
knihy. Projekt pripravila spoločnosť Coca-Cola Slovakia, s.r.o. a realizoval sa sériou podujatí
v 30-tich slovenských mestách s cieľom priblížiť knihy deťom. Jedno celodenné podujatie
sa vo februári uskutočnilo v MsK v Piešťanoch a zahrňovalo verejné čítanie (rozprávku H.
CH. Andersena O Palculienke), hudobno-slovný program tvorivé dielne k rozprávke a rôzne
súťaže;
- „Týždeň slovenských knižníc – 3. ročník“ – v marci (je Mesiacom knihy) sa knižnica
zamerala na podporu čítania a získavania nových čitateľov formou bezplatného zápisu;

- „Týždeň hlasného čítania“ – bol v apríli pri príležitosti Roka detskej knihy a výročia
narodenia H. CH. Andersena;
- Podujatia na ekologickú tému – sa uskutočnili tradične v apríli (divadielka, dramatohračky
a tvorivé dielne);
- „Čarovanie s knihou“ - 7. ročník – slávnostná korunovácia najčítanejšej slovenskej
a prekladovej knihy pre deti za rok 2001 sa uskutočnila v knižnici 30. apríla 2002. Ako
najčítanejšia slovenská kniha bola ocenená kniha Astík a Obík od Kristíny Vulganovej a ako
najčítanejšia prekladová kniha knižný seriál Harry Potter od J.K. Rowlingovej;
- Zázračný oriešok: Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe – 2.ročník rozhlasového festivalu sa
konal v piešťanskej MsK v dňoch 11. – 14. júna 2002.
Cenu mesta Piešťany a cenu združenia rozhlasových tvorcov za najlepšiu klasickú rozprávku
udelila detská porota biblickému príbehu „Za misu šošovice“ Ondreja Sliackeho a odborná
porota rozprávke Pavla Dobšinského „Zlatá priadka“.
Cenu mesta Piešťany a cenu združenia rozhlasových tvorcov za najlepšiu modernú autorskú
rozprávku udelila detská porota Jánovi Uličianskemu za „Orieškovú rozprávku“ a odborná
porota dramatizácii rozprávky Felixa Saltena „Bambi“;
- „Piešťanské fórum“ – počas celého roka pripravovala MsK v spolupráci s neziskovou
organizáciou Pro Polis diskusie na aktuálne témy: Občan a demokracia, Bezpečnosť
a poriadok v meste, Doprava v meste a pod.;
- Vianočná rozprávka – 16. dec. 2002 pripravila MsK v spolupráci s firmou Coca-cola
Slovakia, s.r.o. podujatie s vianočnou tematikou pre deti. V priebehu decembra tiež prebiehali
predvianočné tvorivé dielne, divadielka a besedy.
e) Prezentácie nových kníh – v priebehu roka 2002 sa v MsK uskutočnili prezentácie nových
kníh - autora Václava Šúplatu (vydavateľstvo Junior), autora Jána Uličianskeho a ilustrátora
Petra Čisárika (vydavateľstvo Buvik) a pod.
f) Prezentácie CD ROMov – s rôznymi témami, napr. „Čo ste nevedeli o 2.svet. vojne“,
„Nájdi si svoj štýl“ a pod. Tiež boli spojené s prednáškami alebo tvorivými dielňami.
g) Prednášky – s MsK spolupracovali – Mestská polícia MP (témy „Kriminalita a drogy“,
„Spoznaj nástrahy“ a pod.),MsKS (PhDr. Róbert Bača), Balneologické múzeum (PhDr.
Vladimír Krupa), Povodie Váhu, š.p. Piešťany (prednáška spojená s výletnou plavbou po
Váhu), n.o. Pro Polis, Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru v Piešťanoch a pod.
28. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2002
Činnosť BM bola aj v roku 2002 rozmanitá – vlastná odborná práca zamestnancov múzea,
údržba a dopĺňanie expozícií, dokumentácia a spracovanie archívnych materiálov a zbierok
múzea, výstavy, publikačná a vydavateľská činnosť, prezentácie, prednášky a lektorská
činnosť, práca v odbornej knižnici múzea, archeologické výskumy a prieskumy, organizácia
podujatí (napr. medzinárodné maliarske sympózium), starostlivosť o lokalitu Kostolec Ducové, propagácia BM a mesta Piešťany v televízii, rozhlase, novinách a pod.
Činnosť BM bola aj v tomto roku obmedzovaná nedostatkom finančných prostriedkov.
Riaditeľom múzea bol PhDr. Vladimír Krupa.
a) Delimitácia BM – k 1.4.2002 bolo BM v Piešťanoch delimitované pod VÚC – Trnavský
samosprávny kraj. Predchádzajúcim zriaďovateľom BM bolo Ministerstvo kultúry SR.
b) Údržba (upratovanie) a dopĺňanie expozícií, práca so zbierkami – upratovali sa expozície
v budove Kúpeľnej dvorany (Kursalóne), v časti archeológia, balneohistória, história,

národopis, tiež expozícia vo Vile dr. Lisku a expozícia v Pamätnej izbe Ivana Krasku.
V rámci starostlivosti o zbierky sa získavali finančné prostriedky na ich reštaurovanie. Išlo
o predmety zo zbierok archeológie (keramika a bronzové nádoby zo Stráží), z balneohistórie
(historické plagáty, staré tlače, mapy a plány), národopisu (podmaľby na skle a drevené
polychromované plastiky), histórie (chladné zbrane) a knižnice.
Zároveň sa zbierky budovali a dopĺňali zbermi a darmi. Prevodom z Galérie Jána Koniarka
v Trnave získalo BM 49 obrazov piešťanského výtvarníka Ctibora Krčmára. Darmi múzeum
získalo výšivky a krojové súčasti z obce Lančár. Darom od nálezcu i depot mincí z 15.
storočia z Drahoviec (625 strieborných mincí).
Pokračovalo sa v spracúvaní zbierky rímskych mincí, ktorú múzeum získalo v roku 2001.
V prírodovednej zbierke bola uskutočnená revízia Dominovho herbára. Pokračovalo sa
v spracúvaní fondu archeologických nálezov z doby bronzovej z lokality Veselé. Prebiehala
aj fotodokumentácia zbierkových fondov BM.
c) Výstavy – BM uskutočnilo výstavy: Aurel Kajlich (výber z tvorby), Súčasná slovenská
grafika, Emil Paulovič (výstava „Naša domovina“), Zbrane z 1. a 2. svetovej vojny, Piešťany
očami umelcov (18. – začiatok 20. stor.), Ľudovít Hološko „Moravianske motívy“. Múzeum
pomohlo realizovať výstavu kovačickej výtvarníčky Anny Vagalovej v Spoločenskom centre
SLK Piešťany.
d) Publikačná a vydavateľská činnosť, prezentácie – BM v roku 2002 vydalo 2 publikácie –
Sliač v balneoliteratúre 18. storočia a Rok v starých Piešťanoch – národopisné obrázky. Tiež
vydalo „Sprievodcu po Pamätnej izbe Ivana Krasku“.
Vo februári 2002 BM v spolupráci so SLK Piešťany a Slovenským rozhlasom uskutočnilo
prezentáciu knihy Ľudovíta Wintera Spomienky na Piešťany (vydalo ju v roku 2001).
Prezentáciu knihy Viliama Haringa Rok v starých Piešťanoch – národopisné obrázky
uskutočnilo múzeum v spolupráci so spoločnosťou dFlex Piešťany v novembri 2002.
Prezentáciu kalendára Piešťan na rok 2003 uskutočnilo múzeum v spolupráci s Alexandrom
Urminským a spoločnosťou Tissing press v októbri 2002.
e) Prednášky a lektorská činnosť – múzeum realizovalo prednášky z archeológie a histórie
pre SLK (pre pacientov a lekárov) a v mestskej knižnici. Pre organizované skupinové
návštevy kúpeľných hostí v múzeu sa konali lektorské výklady.
f) Archeologické výskumy a prieskumy – v roku 2002 múzeum uskutočnilo archeologický
výskum v katastri obce Chtelnica (sídlisko z mladšej doby kamennej). Realizovalo tiež
prieskumy v teréne a menšie záchranné práce.
Uskutočnilo sa spracovanie materiálu a výskumu v lokalite „Starý kláštor“ na Detvianskej
ul.
g) Knižnica múzea – v roku 2002 pokračovalo budovanie knižnice a jej knižničné spracovanie.
Viaceré knižničné jednotky sa získali výmenou za publikácie múzea, niektoré i darmi. V roku
2002 pribudlo 326 knižničných jednotiek, ich celkový počet k 31.12.2002 bol 10 320.
h) Podujatia múzea – v júli pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda múzeum pripravilo
ďalší ročník „Národnej púte na Ducové - Kostolec“, v rámci ktorej sa konala slávnostná sv.
omša a kultúrny program.
V septembri múzeum s podporou mesta usporiadalo 35. ročník Medzinárodného maliarskeho
sympózia v Moravanoch n/V.
ch) Lokalita Kostolec - Ducové – v roku 2002 sa uskutočňovala bežná údržba tejto národnej
kultúrnej pamiatky. Sponzorsky sa získala náterová látka v hodnote 20 tis. Sk na náter

dreveného rekonštruovaného opevnenia.
i) Významné návštevy v múzeu – BM navštívila nemecká novinárka Renáta Sako Hoess,
ktorá napísala knihu o Slovensku (je v nej i časť venovaná Piešťanom a expozíciám
Balneologického múzea).
j) Propagácia BM – múzeum bolo propagované v Slovenskej televízii (film „Slovensko, vody
vzácne a obdivované“), v Slovenskom rozhlase (napr. relácia o sochárovi L.Ľ.Pollákovi),
tiež v miestnej a celoštátnej tlači(noviny a časopisy).
29. Dom umenia SKZ MK SR v Piešťanoch v roku 2002
V roku 2002 sa v piešťanskom DU uskutočnilo viacero podujatí.
Boli to divadelné predstavia (napr. vystúpenia Radošinského naivného divadla a pod.),
filmové predstavenia, zábavné programy (napr. verejné nahrávky hudobno-súťažného
programu Slovenskej televízie Bratislava „Šlágerparáda“, Piešťanské randezvous 2002,
vystúpenie českého zabávača Miroslava Donutila a pod.), vystúpenia folklórnych súborov
(napr. Lúčnice, piešťanskej Slnečnice a pod.), koncerty populárnej hudby (napr. vystúpenie
českého speváka Františka Nedvěda so skupinou, vystúpenie jeho brata Honzu Nedvěda
so skupinou Poklad a pod.), koncerty vážnej hudby (napr. koncerty v rámci Piešťanského
festivalu, slávnostný koncert žiakov ZUŠ v Piešťanoch a pod.).
Priestory DU sa využívali aj na rôzne verejné podujatia(napr. MsÚ v Piešťanoch v spolupráci
s CVČ Ahoj pripravili ocenenie pedagógov a žiakov, ktorí sa zúčastnili okresných, krajských
a celoslovenských súťaží a predmetových olympiád pod názvom „Talenty – humánny čin
roka – škola roka 2002“, tiež sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pedagógov a študentov
SPŠE Piešťany pri príležitosti otvorenia škols. roka a pod.).
V DU sa tiež konali výstavy, jednak v malej sále na prízemí alebo vo foyeri na 2. poschodí.
Bola to napr. výstava prác žiakov a absolventov výtvarného odboru ZUŠ v Piešťanoch,
jubilejná výstava Alojza Majerníka, výstava Vojta Haringa „Ecce homo“ a pod.
Na prízemí DU je stála expozícia Mini galéria Majerník (piešťanského maliara Alojza
Majerníka).
30. Kultúrne podujatia Spoločenského centra SLK v Piešťanoch v roku 2002
Kultúrne podujatia pre kúpeľných hostí, návštevníkov mesta a obyvateľov mesta pripravovali
aj tunajšie kúpele.
V Kongresovej hale Spoločenského centra SLK sa konali koncerty hudobných, speváckych
a tanečných súborov a sólistov. Vystúpili Komorný zbor Konzervatória v Bratislave,
Slovenský komorný orchester, sláčikový Violin orchester Bratislava, sólisti Opery SND
Bratislava a Novej scény Bratislava, orchester Diabolské husle Jána Berkyho-Mrenicu ml.,
klavírne a husľové recitály (huslista Peter Michalica, klavirista Marián Lapšanský a pod.),
Tanečný odbor ZUŠ v Piešťanoch, Komorné džezové trio, koncert žiačok z High Wicombe
v Anglicku, Detské baletné štúdio Bratislava - Staré Mesto a pod. Tiež sa tu uskutočnila časť
podujatí 47. Piešťanského festivalu.
Ďalej vystúpili dychové súbory, napr. Dychový orchester a mažoretky z Novej Dubnice,
folklórne súbory, napr. FS Kopaničiar z Myjavy, FS Jánošík zo Svitu, FS Lipa z Bratislavy
i ďalšie.
V Malej sále Spoločenského centra SLK na 1. poschodí sa konali rôzne prednášky. Prednášali
PhDr. Vladimír Krupa (o histórii kúpeľov), Ing. František Bača (o cudzokrajných rastlinách

na Kúpeľnom ostrove), Ing. arch. Ľubomír Mrňa (o architektonickej minulosti Piešťan),
Ing. Imrich Gürsching (o histórii kúpeľov, zároveň robil tlmočníka do nemčiny), PhDr.
Anna Galovičová (o joge v dennom živote), MUDr. Igor Čech ml. (o modernom zubnom
lekárstve) i ďalší (majiteľka štúdia lekárskej kozmetiky prednášala o prevencii proti starnutiu
pleti, Rudolf Moravčík z Trebatíc o mede a včelích produktoch a pod.).
Na Dolnej dvorane Spoločenského centra SLK sa konali hudobné popoludnia. Pôsobil tu aj
klub kúpeľných hostí (napr. možnosť hrať šach s lektorom). Organizovali sa tiež vychádzky
(napr. návštevy Balneologického múzea, vychádzky ku kaštieľu v Moravanoch n/V. a pod.).
31. Činnosť Informačného strediska v Piešťanoch v roku 2002
IS v Piešťanoch sa nachádza na Nálepkovej ul. 2 oproti hotelu Magnólia.
V roku 2002 poskytovalo domácim a zahraničným klientom služby cestovného ruchu. Boli
to:
- služby informačného strediska (informácie o kultúrno-spoločenskom a športovom dianí
v meste, predaj suvenírov a propagačných materiálov a pod.);
- služby cestovnej kancelárie (organizovanie jednodňových a poznávacích zájazdov,
sprievodcovské a tlmočnícke služby, sprostredkovanie ubytovania v Piešťanoch a na
Slovensku, zabezpečovanie kúpeľných pobytov na Slovensku, požičovňa bicyklov);
- letenky a dovolenkové pobyty (predaj leteniek do celého sveta, predaj zájazdov a pobytov
do zahraničia, komplexné cestovné poistenie);
- dopravné služby (preprava osôb vlastnými autami a miestnymi mikrobusmi).
32. Otvorenie Piešťanského informačného centra
Mesto Piešťany si 26. nov. 2002 otvorilo svoje informačné centrum. Jeho úlohou bude
podávať informácie o našom meste širokej verejnosti. Sídlo PIC je na Pribinovej ul.
33. Piešťanský chrámový zbor Coro Laudamus v roku 2002
Predsedom zboru bol RNDr. Ján Siváček, dirigentom zboru Ivan Klein.
V roku 2002 mal zbor 40 vystúpení, tiež 72 nácvikov zboru a orchestra.
1. januára 2002 zbor vystúpil na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Cyrila a sv. Metoda,
mal Novoročný koncert pre MsÚ v Piešťanoch a vystúpenie v kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie. Nasledovalo viacero vystúpení v priebehu roka. Napr. v auguste na hody
v kostole sv. Štefana kráľa. Počas Vianoc 2002 mal zbor koncert v hoteli Park, vystúpil
na sv. omšiach v kostole sv. Štefana kráľa a v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, tiež
koncerty vianočnej hudby a spevu v Thermii Palace a v Balnea Esplanade.
Na Slovensku zbor vystúpil v Suchej nad Parnou, Rajeckej Lesnej, Veľkom Záluží,
na diakonskej vysviacke v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, na hodovej sv. omši
v Sokolovciach, na slávnostnej sv. omši vo Veľkom Orvišti.
Zbor mal vystúpenia aj v zahraničí. V Poľsku vystúpil v apríli v Ustroni (v októbri zavítal do
Piešťan zbor AVE z Ustrone), v novembri v Jastrzebie Zdrój a v kaplnke v Brenne. Vystúpil
aj v Českej republike v Prachaticiach, kde mal koncert v Mestskom divadle a vystúpenie
v kostole.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2002
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2002
a) Narodenie detí – v roku 2002 sa v Piešťanoch narodilo 461 detí (241 chlapcov a 222
dievčat). Z toho obyvateľom Piešťan 157 detí (81 chlapcov a 76 dievčat).
b) Úmrtia občanov – v roku 2002 v Piešťanoch zomrelo 458 osôb (226 mužov a 232 žien).
Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 235 osôb.
c) Sobáše – v roku 2002 bolo v Piešťanoch uzavretých 183 manželstiev, z toho 139 uzavreli
obyvatelia Piešťan.
2. Životné jubileá občanov Piešťan
Mgr. Augustín Rebro – sa v roku 2002 dožil 75 rokov. Verejnosti je známy ako hydrogeológ,
balneohistorik a prekladateľ. Doteraz napísal 24 prác, z nich bolo vydaných 19 publikácií.
PhDr. Vojtech Haring, PhD. – psychológ. Na Slovensku je známy svojou výtvarnou tvorbou
(karikatúry, ilustrácie, maľby) a literárnou tvorbou (epigramy, eseje a pod.).
3. Najstarší obyvatelia Piešťan
Anna Čimborová – 22. júla 2002 sa dožila veku 104 rokov.
Anna Lapárová – 7. augusta 2002 sa dožila veku 104 rokov.
4. Úmrtia občanov
Juraj Borodáč – zomrel v máji 2002 vo veku 90 rokov. Bol dlhoročným učiteľom hry na
husle a v rokoch 1956-76 aj riaditeľom Mestskej hudobnej školy v Piešťanoch (od roku
1961 premenovanej na ĽŠU a od roku 1990 na ZUŠ).
JUDr. František Kutlík – zomrel v júli 2002 vo veku 80 rokov. Bol právnikom, venoval sa
tiež dejinám národa a ochrane historických pamiatok. Občania nášho regiónu ho poznali aj
z článkov, ktoré uverejňoval v Piešťanskom týždni.
JUDr. Július Slezáček – zomrel v máji 2002 vo veku 95 rokov. Bol váženým občanom
Piešťan a otcom slovenského herca a riaditeľa Činohry SND v Bratislave Juraja Slezáčka.
Jolana Kassayová – zomrela v auguste 2002 vo veku 101 rokov.
Ladislav Ľudovít Pollák – zomrel v októbri 2002 vo veku necelých 90 rokov, pochovaný je
v Piešťanoch na cintoríne na Bratislavskej ceste. Bol akademickým sochárom, jeho diela boli
busty, náhrobné pomníky, tiež pamätníky a architektonické doplnky, ktoré sa nachádzajú po
celom Slovensku. V Piešťanoch sú jeho pamätníky A. Trajan a L. van Beethoven v parku
a fontána pred kinom. Venoval sa aj reštaurátorstvu (najvýznamnejšie bolo prenesenie
a rekonštrukcia kostola z Liptovskej Sielnice a kaštieľa z Parížoviec, kde sa v súčasnosti
nachádza vodná nádrž Liptovská Mara).
MUDr. Vojtech Daňo – zomrel v decembri 2002 vo veku 70 rokov. Bol zubným lekárom,
v rokoch 1971-85 riaditeľom NsP v Piešťanoch.
5. Sčítanie obyvateľov v okrese Piešťany v roku 2002
Okres Piešťany mal k 25. máju 2002 63 928 trvale bývajúcich obyvateľov, z čoho bolo
30 706 mužov a 33 222 žien. Okres Piešťan pozostával z 2 miest a 25 obcí.
Mesto Piešťany malo 30 606 obyvateľov.

6. Trestná činnosť v okrese Piešťany v roku 2002
Za riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Piešťanoch bol k 1. marcu
2002 menovaný pplk. JUDr. Štefan Kočan (doterajší zástupca OR PZ), ktorý nahradil mjr.
JUDr. Miroslava Dobiáša, povereného inou funkciou v rezorte Ministerstva vnútra SR.
K ďalšej zmene došlo k 1.1.2003, keď za riaditeľa OR PZ v Piešťanoch bol menovaný pplk.
Ing. František Duchoň z Hlohovca.
V roku 2002 bolo na území okresu Piešťany spáchaných 1 298 trestných činov (polícia
objasnila 653, t.j. miera objasnenosti bola 50,3 %). Z toho na území mesta Piešťany bolo
spáchaných 692 trestných činov (objasn. 281, t.j. 40,6 %), z nich na ulici bolo spáchaných
261 (65 objasnených).
a) Majetková trestná činnosť – v roku 2002 bolo na území okresu Piešťany spáchaných 728
majetkových trestných činov (objasnených iba 31,9 %). Z toho bolo 217 krádeží vlámaním
(objasn. 65, t.j. 30 %), z nich krádeží vlámaním do bytov 42 (18), do víkendových chát 50
(17), do reštaurácií a stánkov 18 (8), do obchodov 18 (5) a pod. Ďalej bolo odcudzených 106
motorových vozidiel (objasn. iba 24, t.j. 22,6 %). Krádeží vecí z áut bolo 134 (objasn. 13).
b) Násilná kriminalita – v roku 2002 sa v okrese Piešťany vyskytlo 144 prípadov trestnej
činnosti násilného charakteru (objasn. 121, t.j. 80 %). Z toho boli 2 vraždy (obe objasnené)
a 12 lúpeží (5 objasnených).
Ďalej bolo zaregistrovaných a objasnených 22 trestných činov nedovolenej výroby, držania
omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, 10 prípadov trestného činu
nedovoleného ozbrojovania, 27 trestných činov úmyselného ublíženia na zdraví a 8 prípadov
úmyselného založenia požiaru.
c) Ekonomická kriminalita – v roku 2002 bolo v okrese Piešťany zaregistrovaných 173
prípadov ekonomickej trestnej činnosti (objasn. 104, t.j. 60,1 %). Z toho bolo 91 trestných
činov podvodu (objasn. 47) a 29 sprenevery (objasn. 24).
d) Páchatelia trestnej činnosti – v roku 2002 bolo v okrese Piešťany trestne stíhaných 483
páchateľov, z nich bolo 294 nezamestnaných a 41 podnikateľov (trestne stíhaných bolo 17
cudzích štátnych príslušníkov).
7. Dopravné nehody v roku 2002
V roku 2002 bolo v okrese Piešťany zaznamenaných 609 dopravných nehôd, pri ktorých
bolo 7 osôb usmrtených, 27 utrpelo ťažké zranenia a 99 ľahké zranenia. Hmotné škody boli
odhadnuté na 32,7 mil. Sk. Z týchto nehôd 538 zavinili vodiči motorových vozidiel, 24
vodiči nemotorových vozidiel (najmä cyklisti), 13 zavinili chodci a pod. Ani jedna nehoda
nebola spôsobená (zapríčinená) závadou komunikácie, aj keď niektoré cesty sú v zlom stave.
K najčastejším príčinám dopravných nehôd patrilo porušenie základných povinností vodiča
– 164, nesprávny spôsob jazdy – 157, neprimeraná rýchlosť – 146, tiež nedanie prednosti
v jazde a požitie alkoholu.
Najviac dopravných nehôd v Piešťanoch bolo na Bratislavskej ceste (na úseku od križovatky
s Krajinskou cestou po parkovisko pri OD Prior), na ceste do Vrbového (od nadjazdu nad
železničnou traťou po čerpaciu stanicu Fuel) a na Krajinskej ceste (na úseku od križovatky
s Bratislavskou cestou popri čerpacej stanice Shell po odbočku na Komenského ul.).
8. Požiare v okrese Piešťany v roku 2002
K 1. aprílu 2002 vzniklo v Piešťanoch Okresné riaditeľstvo HaZZ (bola k nemu pričlenená

aj hasičská stanica v Hlohovci).
V okrese Piešťany v roku 2002 bolo 93 požiarov. Hasiči najviac zasahovali pri požiaroch
v súkromnom vlastníctve, ďalej v družstevnom a komunálnom vlastníctve. Napr., požiar
vznikol v kotolni hotela Sergijo pri čistení vykurovacieho telesa, v dôsledku úmyselne
založeného požiaru zhorela administratívna budova Poľnohospodárskeho družstva Pokrok
v Ostrove a pod.
Vyskytli sa aj požiare motorových vozidiel. Napr., pri zrážke osobného auta s kamiónom na
diaľnici smerom na Hornú Stredu vznikol požiar (zahynuli 3 občania Poľska), na tej istej
diaľnici pri inej havárii vznikol požiar osobného auta a pod.
9. Bohoslužby v Piešťanoch v roku 2002
a) Rímskokatolícka cirkev – Rímskokatolícky farský úrad v Piešťanoch sa nachádza na fare
vedľa kostola sv. Štefana kráľa v Starých Piešťanoch. Okresným dekanom je vdp. Jozef
Vlasák. Farský úrad vydáva mesačník rímsko-katolíckeho spoločenstva Farské listy (v roku
2002 vyšlo 12 čísiel XI. ročníka).
Sväté omše sa konali v nedeľu, sobotu, sviatky a v pracovné dni:
- vo farskom kostole sv. Štefana kráľa (v Starých Piešťanoch);
- v kostole sv. Cyrila a Metoda (na Nitrianskej ul.);
- v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie (na Teplickej ul. pri Dome Spoločnosti Ježišovej);
- v kaplnke Božského srdca Ježišovho (Kúpeľná kaplnka na Kolonádovom moste);
- v Dome smútku na cintoríne na Bratislavskej ceste;
- v jedálni nemocnice.
b) Evanjelická cirkev (Evanjelický a.v. cirkevný zbor Piešťany) – Farský úrad sa nachádza
v budove na ul. Pod Párovcami 5.
Služby Božie sa konali v nedeľu a v stredu v evanjelickom kostole pri mestskom parku.
Stretnutia mládeže sa konali v piatok v CVČ Ahoj na Teplickej ul. Sobota bola vyhradená
pre modlitebné spoločenstvo.
c) Gréckokatolícka cirkev – sväté liturgie sa konali v nedeľu v kostole sv. Cyrila a Metoda
(na Nitrianskej ul.) a raz mesačne i v Kúpeľnej kaplnke.
10. Občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie v Piešťanoch v roku 2002
V roku 2002 pôsobili v Piešťanoch viaceré občianske združenia, neziskové organizácie
(charitatívne, mimovládne a pod.), kluby, zväzy a nadácie.
1. Liga proti reumatizmu - miestna pobočka Piešťany – LPRe je nezávislé občianske združenie
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 1990. Je to pomocná s svojpomocná
organizácia, ktorej členovia sa podieľajú na zlepšení starostlivosti o reumatikov. Centrálne
sídlo LPRe na Slovensku je vo VOÚRCH v Piešťanoch. V súčasnosti LPRe má asi 3 000
členov, ktorí sú organizovaní v 15-tich miestnych pobočkách. Najväčšou je pobočka
v Piešťanoch s cca 400 členmi, jej predsedníčkou je Anna Lýgia Pučeková.
Poslaním LPRe je organizovať spoluprácu všetkých, ktorí chcú a môžu pomôcť ľuďom
postihnutých reumatizmom, oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických
ochorení a usilovať sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov. LPRe
poskytuje poradenskú činnosť a organizuje kurzy vo veciach zdravotných a sociálnych,
tiež organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia, pričom najväčší záujem je o
rekondično-reedukačné pobyty.

V roku 1998 vznikla pri LPRe Sekcia mladých reumatikov, ktorá sa venuje mladšej generácii
reumatikov, pacientov do 35 rokov.
2. Liga proti rakovine - pobočka Piešťany – LPRa vznikla v roku 1992.
Činnosť tohto občianskeho združenia smeruje k ľuďom, ktorí sa usilujú vyhnúť onkologickým
ochoreniam a tiež k tým, ktorí boli úspešní v boji proti rakovine a teraz sa venujú rehabilitačnoregeneračným činnostiam, ako aj šíreniu osvety vo svojom okolí.
V súčasnosti má piešťanská pobočka LPRa vyše 250 členov. V našom meste každoročne
organizujú verejné masové akcie, ako je Týždeň boja proti rakovine, prezentujú organizáciu
počas Dňa zdravia, v marci organizujú Deň narcisov, spojený s finančnou zbierkou, zisk
z ktorej sa venuje na všeobecne prospešné účely (napr. na zakúpenie lekárskych prístrojov).
Predsedníčkou pobočky po jej vzniku bola MUDr. Eva Stipanitzová, potom MUDr. Katarína
Popracová a v súčasnosti Irena Michnová.
3. Slovenská liga celiakov - miestna pobočka Piešťany – SLC je občianske združenie, ktoré
pracuje pod odborným dohľadom lekárov a zaoberá sa problematikou ochorenia na celiakiu.
Celiakia je ochorenie detí i dospelých, spôsobené neznášanlivosťou na lepok (lepok je súčasť
obilnín – pšenice, jačmeňa, raže a ovsa a môže spôsobiť zápal črevnej sliznice a následné
chorobné príznaky).
Ustanovujúca schôdza miestnej pobočky SLC v Piešťanoch sa konala 15.4.2002,
vedúcou pobočky sa stala Mgr. Oľga Chalupková, členmi odbornej lekárskej komisie
gastroenterológovia MUDr. Jarmila Kabátová a MUDr. Pavol Vereš.
4. Klub Sclerosis multiplex Trnava – na Slovensku pôsobí 24 klubov SM, ktoré sú súčasťou
Slovenského zväzu sclerosis multiplex (SZSM).
V minulom období sa chorí a postihnutí civilizačnými chorobami stretávali v Trnave
spoločne, neskôr sa vytvorili skupiny s členmi s rovnakou diagnózou. Z jednej z nich vznikol
aj Klub SM Trnava.
Klub SM Trnava vznikol v roku 1992 a patria do neho všetky obce a mestá Trnavského
kraja, teda aj Piešťany. V súčasnosti má klub 95 členov, od jeho vzniku je predsedníčkou
Anna Pavlovičová.
Sclerosis multiplex je demyelinizačné ochorenie nervového systému (skleróza mozgu
a miechy, ktorá sa prejavuje rôznymi obrnami, poruchami orgánov, stratou mobility,
ochrnutím a pod.), ktoré postihuje najmä mladých ľudí a zatiaľ sa nedá vyliečiť.
Členovia Klubu SM Trnava organizujú rekondičné pobyty v Piešťanoch, Nimnici a Číži.
Rekondičné pobyty na Slovensku organizuje pre svojich členov aj SZSM a to každoročne aj
v Piešťanoch v hoteli Máj, kde sa konajú rekondičné pobyty pre vozičkárov i s rodinnými
príslušníkmi. Počas nich postihnutí získavajú rôzne informácie, učia sa správnej životospráve,
venujú sa cvičeniu a rehabilitácii a pod.
5. Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany – v roku 1997 vzniklo občianske združenie Pomoc
ohrozeným deťom v Piešťanoch ako pobočka OZ POD Bratislava.
V januári 2001 vzniklo samostatné OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany. Štatutárnou
zástupkyňou piešťanského združenia POD je Marcela Ocvirková.
Náplňou činnosti OZ POD je pomáhať závislým ľuďom a ich rodinám (narkomanom,
alkoholikom), protidrogová prevencia, krízová intervencia, odborné poradenstvo pre rodičov
a závislých ľudí, vybavovanie úradných záležitostí a pod. Medzi aktivity OZ POD patria:
- klub rodičov závislých detí (je to podporné spoločenstvo ľudí, ktorých deti sa stali
narkomanmi);

- klub anonymných alkoholikov a abstinujúcich narkomanov (podpor. spoločenstvo pre
liečených abstinujúcich narkomanov a alkoholikov);
- Peer help aktivisti (šíria informácie o dôsledkoch drogovej závislosti);
- protidrogové fóra (diskusné besedy za účasti odborníkov a zástupcov inštitúcií).
6. Hospic Matky Božej v Piešťanoch – občianske združenie HMB v Piešťanoch bolo
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 16. mája 2000. K 31.12.2002 malo združenie
61 členov a sídlo na Kukučínovej ul. 21. Výkonnou riaditeľkou (predsedníčkou) bola Alena
Ferančíková a prezidentom združenia JUDr. Vladimír Beňačka.
OZ HMB je nezisková organizácia, ktorej členovia sú ochotní pomáhať ťažko chorým
a umierajúcim ľuďom a to najmä v posledných dňoch života, aby neboli vtedy sami.
Hospicovú starostlivosť možno poskytnúť aj v domácom prostredí. V súčasnosti hlavnou
úlohou združenia je vybudovanie lôžkového zriadenia hospicu. MsZ v Piešťanoch uznesením
č. 240/2002 ako najvhodnejšiu lokalitu pre výstavbu zariadenia vybralo pozemok na
Radlinského ul. pri doliečovacom stredisku nemocnice. Sú však aj iné možnosti. V roku
2003 sa MsZ bude zaoberať možnosťou využitia Kultúrneho domu v m.č. Kocurice pre
potreby hospicu.
7. Nadácia Rozum a cit na Slovensku – v SR žije v detských domoch a ústavoch sociálnej
starostlivosti asi 5 tisíc opustených detí bez otca a matky a ktorým chýba rodina. Ich
nepriaznivú životnú situáciu pomáha riešiť náhradná rodinná výchova. Niektoré z týchto
detí sú adoptované, ďalšie môžu získať náhradných, pestúnskych rodičov.
Cieľom Nadácie Rozum a cit je pomáhať pestúnskym rodinám. Finančné prostriedky pre
svoju činnosť nadácia získava od jednotlivcov, podnikateľov a firiem.
Správkyňou nadácie je Jana Decká v Žiline. V Piešťanoch sa humánnej činnosti a podpore
tejto nadácie venuje telesne postihnutá športovkyňa Mária Bartošová, členka Športového
klubu vozičkárov Kúpele Piešťany.
8. Slovenský skauting - 80. skautský zbor v Piešťanoch – prvý skautský oddiel v Piešťanoch
pôsobil v období 1. ČSR do roku 1939, po prerušení opäť v rokoch 1945-48, potom v roku
1968 a znovu bol obnovený po roku 1989.
Vodcom piešťanského skautského zboru je Jozef Petríček, zástupkyňou zborového vodcu
je sestra Anna Oravcová. Skauting združuje deti, mládež a dospelých – vĺčatá a včielky
od 6 do 10 rokov, skautov a skautky od 11 do 16-18 rokov, roverov a roverky, oldskautov
a oldskautky.
Cieľom skautského hnutia, ktoré je dobrovoľné, nepolitické a neziskové, je výchova mladých
ľudí bez rozdielu pôvodu, rasy a náboženstva v súlade s princípmi a metódami skautingu,
ktoré stanovil jeho zakladateľ Baden-Powell. Vrcholom celoročnej prípravy skautov bývajú
letné tábory v horách.
9. OZ Živá planéta – v roku 1992 na Slovensku vznikla Nadácia Zelená alternatíva, ktorá sa
v roku 1997 pretransformovala na občianske združenie Živá planéta. V súčasnosti výkonným
riaditeľom združenia je Ing. Peter Sabo, CSc.
Cieľom činnosti OZ Živá planéta je prispievať k ochrane prírodných hodnôt, k uplatňovaniu
princípov trvale udržateľného rozvoja k zvyšovaniu environmentálneho povedomia
a vzdelania občanov a vydávanie osvetových publikácií z oblasti ochrany prírody a krajiny.
Z projektov združenia je v súčasnosti najväčší„Agroenvironmentálne programy“ (atlas
opatrení pre environmentálne priaznivejšie poľnohospodárstvo). V rámci publikačnej
činnosti združenie prekladá ekologické diela a tiež vydáva vlastné (problém stenčovania

ozónovej vrstvy Zeme, environmentálne postupy v poľnohospodárstve, ochrana vysokých
hôr na Slovensku a pod.).
OZ Živá planéta v Piešťanoch sa zaoberá ochranou životného prostredia v Piešťanoch a ich
okolia, spolupracuje s MsÚ, odštepným závodom Povodie Váhu Piešťany, ZO SZOPK
Piešťany a pod.
Predsedom združenia v Piešťanoch je Kornel Duffek.
V regióne nášho mesta sa nachádzajú rozsiahle parky a lesoparky, brehové porasty popri
rieke, húštiny (v májových večeroch možno počuť spev slávika), botanické a zoologické
lokality (lesy a lúky na Ahoji nad Bankou, na Tematínskych vrchov a pod.), rieka Váh
(európska migračná cesta vtáctva), vodná nádrž Sĺňava s lokalitami Vtáčí ostrov, Výsadba
(dielo ornitológa Viliama Kubána) a Priesaky pod priehradou (oblasť Sĺňavy je odpočinkovou
plochou a zimoviskom pre viaceré druhy chráneného a ohrozeného vtáctva).
Združenie Živá planéta upozorňuje aj na rôzne ekologické nedostatky v našom meste
a kritizuje niektoré rozhodnutia samosprávnych a štátnych orgánov (napr. Odbor životného
prostredia Okresného úradu v Piešťanoch za povolenia výrubov drevín, Odbor životného
prostredia MsÚ v Piešťanoch za orezávky drevín na verejných priestranstvách a pod.).
Združenie zaujalo veľmi kritický postoj k povoleniu výrubu vzácnych stromov pri
výstavbe obytného súboru Heinola v južnej časti mesta (odborníci túto lokalitu považujú za
„biocentrum“ miestneho ÚSES). Tiež kritizovalo necitlivý prístup k potoku Dobové (jeho
znečistenie, betónové steny koryta potoka a pod.), prístup k vodnej nádrži Sĺňava (splašky
z „čiernych“ kempov, hluk a pod.), necitlivosť k okolitým lesom (napr. pri túre na lokalitu
Ahoj nad Bankou môže turistov zraziť auto alebo trénujúci motorkári).
10. Stredisko ekologickej výchovy ZRNKO v Piešťanoch – činnosť strediska sa začala
v roku 1993. Jeho sídlo je v budove ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
v Piešťanoch (SZOPK) v Zavretom kúte 113 (malá budova za obchodným domom Kocka).
Stredisko pôvodne navštevovali pedagógovia s deťmi, kde sa venovali rôznym hrám,
súťažiam a praktickým výtvarným technikám (pretváranie prírodného materiálu na hračky
a úžitkové predmety, presádzanie izbových kvetov a pod.).
V súčasnom období sa v ZRNKU stretávajú dobrovoľníci, ktorým záleží na kvalite životného
prostredia v našom meste a jeho okolí. Organizujú pravidelné práce a rôzne akcie. Na jar
sú to ekologické aktivity (napríklad prenášanie migrujúcich obojživelníkov – žiab cez
cestu pri rybníku Striebornica v
Moravanoch n/V., aby sa zabránilo ich usmrteniu prechádzajúcimi motorovými vozidlami),
v lete sú to brigády (napr. kosenie lúk), tábory, výlety, exkurzie (napr. odborné botanické
exkurzie po Slovensku), na jeseň ďalšie brigády (napr. upratovanie na Vtáčom ostrove
v chránenom areáli Sĺňava – kosenie, čistenie, orezávanie, príprava hniezdnych podmienok
a pod.).
V rámci ZRNKA pracujú dva krúžky – krúžok mladých priateľov prírody pod vedením
Martina Sučiča a krúžok projektu Živá planéta pod vedením
Mgr. Silvie Fabiánovej.
11. Pro Polis v Piešťanoch – piešťanská nezisková organizácia Pro Polis bola založená 20.
apríla 2000, jej zakladateľmi boli Viktor Nižňanský a Viliam Vavro. Do akcií Pro Polis
sa postupne zapojili aj ďalší dobrovoľníci, ktorí chcú nášmu mestu pomôcť pri dodržaní
zásady ochrany životného prostredia na princípoch trvalej udržateľnosti.
V Piešťanoch sú nedostatky, ktoré by sa mali odstrániť. Je to napr. chátrajúci liečebný
dom Slovan a prírodný amfiteáter v parku, odumierajúci potok Dubové i ďalšie príklady

zanedbanosti a ľahostajnosti.
Z doterajších aktivít Pro Polis možno uviesť pripomienkovanie Územného plánu mesta
Piešťany a Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany, spoluprácu s MsÚ
v Piešťanoch v roku 2002 pri organizovaní ankety na tému „Ako ďalej v mestskej kultúre?“,
pri vypracovaní Návrhu nového rokovacieho poriadku pre MsZ v Piešťanoch (aby zasadnutia
MsZ netrvali až 10 hodín do neskorej noci) a pod.
Pro Polis pripravil návrh projektu pre dlhodobé riadenie rozvoja cestovného ruchu v našom
meste pod názvom VEDMA, ďalej sú to aktivity na zriadenie kolookruhu okolo jazera
Sĺňava (prechod a prejazd pre bicykle) a pod.
12. Slovenská asociácia malých podnikov - regionálna kancelária Piešťany – SAMP so sídlom
v Bratislave vznikla ako združenie v júni 2002, z dôvodu pripojenia SR k Európskej charte
pre malé podniky. Malé podniky sa u nás združili preto, aby mohli spoločne vystupovať.
Cieľom SAMP je pomáhať, podporovať a zjednotiť malé podniky na Slovensku, v ktorých
v súčasnosti pracujú dve tretiny všetkých zamestnancov (sú to podniky do 50 zamestnancov).
Na Slovensku pôsobí 6 regionálnych kancelárií SAMP. Jednou z nich je regionálna kancelária
v Piešťanoch, ktorej riaditeľkou je Ing. Eva Kamenická.
13. Zväz protikomunistického odboja - okresná pobočka Piešťany – v roku 1997 vznikla
samostatná nezisková organizácia ZPKO, okresná pobočka Piešťany, jej členovia predtým
patrili do trnavskej pobočky. Stretávali sa pod názvom „Konfederácia politických väzňov
Slovenska“. Na celoslovenskom sneme v roku 2001 v Žiline sa väčšia časť členov
premenovala na ZPKO (asi 85 %), zvyšok sa oddelil a ponechal si pôvodný názov KPVS.
Zväz združuje občanov, ktorí boli v období totalitného socializmu prenasledovaní, súdení
a väznení za svoje politické postoje i vysťahovaní zo svojich domovov.
Politickým väzňom bol aj predseda okresnej pobočky Július Valovič z Ratnoviec. V súčasnosti
má pobočka cca 30 členov, ktorí sa stretávajú v priestoroch Malej scény MsKS v Piešťanoch.
14. Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Piešťany – v roku 2002 uplynulo 83
rokov od vzniku organizovaného rybárstva v Piešťanoch. Záujem o rybárstvo v Piešťanoch
je aj v súčasnosti veľmi veľký. V roku 2001 mala piešťanská MsO SRZ 2 396členov, jej
predsedom bol Ján Pazdera.
Sídlo organizácie je od roku 1988 na Štefánikovej ul. pri Cirkevnej ZŠ sv. Márie Goretti,
predtým bolo v Rybárskom dome na Sasinkovej ul.
Piešťanskí rybári majú vo svojich revíroch tečúcu vodu (rieka Váh a kanál Vážskej sústavy)
a stojatú vodu (pri Hornej Strede štrkovisko Dlhé kusy a tzv. kazety č. 1 až 4, v Piešťanoch
Obtokové rameno Váhu a Rimplerovu važinu a v Sokolovciach Sokolovskú važinu).
V Moravanoch n/V. sa nachádza rybník Striebornica, ktorý je chovným rybníkom.
Rybárstvo sa uskutočňuje v súlade so zákonom o vodách, ktorý stanovuje podmienky
ochrany, chovu a lovu rýb a tiež upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
zaoberajúcich sa rybárstvom.
Náplňou činnosti miestnej rybárskej organizácie je preto ochrana rýb (je zriadená rybárska
stráž, ktorá počas celého roka sa stará o ochranu rýb pred nedovoleným lovom a pred
pytliakmi, o dodržiavanie rybárskych predpisov pri love rýb, o čistotu vôd a okolia okolo
vôd), chov rýb (každoročne sa do vôd dávajú násady rýb) a lov rýb (organizačný poriadok
tunajšieho zväzu stanovuje doby lovu, lov niektorých druhov rýb v čase ich hájenia a pod.).
Ako príklad možno uviesť najväčšie úlovky v roku 2001 – 34 kg sumec, 20 kg kapor, 10 kg
zubáč a pod.

Výbor MsO SRZ v Piešťanoch v súčasnosti poriada počas roka dvojo hlavných rybárskych
pretekov. Prvé preteky sa konajú 1. mája od roku 1988 na štrkovisku Dlhé kusy pri Hornej
Strede a v podstate otvárajú rybársku sezónu, druhé sú Katarínske preteky v novembri na
Obtokovom ramene Váhu, kde ani v zimnom období voda nezamŕza.
DAIV šport klub Piešťany v spolupráci s MsO SRZ v Piešťanoch organizuje v decembri
na Obtokovom ramene preteky Memoriál Eduarda Balážika, ktorých sa zúčastňujú
družstvá z celého Slovenska i z Moravy (boli to pôvodne preteky LRU, ktoré boli v roku
1999 pomenované po ich spoluzakladateľovi a dlhoročnému členovi miestnej rybárskej
organizácie E. Balážikovi, ktorý významne prispel k rozvoju športového lovu rýb podľa
pravidiel CIPS).
Výbor MsO tiež poriada každoročne na Deň detí – 1. júna preteky pre mladých rybárov
na Obtokovom ramene, prípadne na Váhu pri kúpalisku Eva, na kanáli a pod. Pre mladých
rybárov sa tiež organizujú odborné školenia.
15. Poľovnícke združenie JELESY v Piešťanoch – organizované poľovníctvo má na
Slovensku dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti Slovenský poľovnícky zväz registruje okolo 50
tisíc členov.
V Piešťanoch tiež pôsobili miestne poľovnícke organizácie. Poslednou z nich je Poľovnícke
združenie JELESY, ktoré vzniklo v roku 1998. Jeho predsedom je Ing. Ján Zaťko. Združenie
má v prenájme revír, ktorý sa nachádza prevažne v katastri mesta Piešťany.
Náplňou jeho činnosti je jednak celoročná starostlivosť o zver (prikrmovanie, ochrana,
sledovanie jej pohybu) a tiež lov (v období november - december). Z druhov zveri sa lovia
bažanty a zajace, tiež srnčia zver. Občas poľovným revírom prejdú i jelene a lane alebo
diviaky. Medzi chránenú zver patrí jarabica a prepelica poľná, tiež vtáci - dravce (orol
kráľovský, myšiak a pod.).
16. Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia Piešťany 1 – nezisková organizácia
SZCh - ZO Piešťany 1 si v roku 2001 pripomenula 50. výročie svojho vzniku. Jej členovia
sa venujú chovu drobných úžitkových zvierat.
Rozšírený bol chov holubov (stredoškolský učiteľ Andrej Boďa vyšľachtil Piešťanského
obra holuba) a chov králikov.
Predsedom piešťanskej organizácie je Ing. Ladislav Višňovský.
V septembri 2001 sa vo výstavnom areáli na Sládkovičovej ul. (priestory bývalých
Uhoľných skladov) konala Okresná výstava holubov, králikov, hrabavej a vodnej hydiny,
ktorej organizátorom bol SZCh - ZO Piešťany 1. Následne v októbri 2001 sa vo Veľkých
Kostoľanoch uskutočnila Oblastná výstava Slovenského zväzu chovateľov.
17. Slovenský zväz včelárov - základná organizácia Piešťany – chov včiel v Piešťanoch a okolí
má dlhú tradíciu. V roku 2001 si včelári pripomenuli
80. výročie vzniku organizovaného
včelárstva. Významnou osobnosťou bol novátor včelárstva Ján Natšin (autor odborných
publikácií).
V súčasnosti má piešťanská ZO SZV 105 členov, predsedom je Rudolf Moravčík z Trebatíc.
Členovia ZO obhospodarujú 1 470 včelstiev. Stretávajú sa raz mesačne, tiež organizujú
odborné prednášky. Piešťanskí včelári udržujú družobné kontakty so včelármi v Břeclavi.
18. Slovenský zväz záhradkárov v Piešťanoch – záhradkové osady v našom regióne začali
vznikať v roku 1964. V súčasnosti v Piešťanoch a blízkom okolí pôsobí 15 záhradkových
osád s približne tisíc členmi. Predsedom Koordinačného výboru SZZ v Piešťanoch je Ing.
Július Richtárik, DrSc. Záhradkové osady sa menujú Piešťany - mesto, Piešťany - Sĺňava,

Sĺňava - Hať, Piešťany - Pod Vinohradom, Banka - Ahoj, Banka - Havran, Ratnovce - Astra,
Ratnovce - Rozkvet, Kocurice - Baňa, Kocurice - Dudváh, Vrbovská - Dudváh i ďalšie.
Veľká záhradková osada Sĺňava . Hať vznikla v roku 1982, budovali ju 5 rokov (cesty,
úžitková voda, pitná voda, oplotenie), obsahuje väčšinou ovocné dreviny, pestuje sa tam
zelenina a pod. Má 300 členov, predsedom osady je Ing. Viliam Ferech.
Náplňou činnosti SZZ je vzdelávanie jej členov (cyklus prednášok z oblasti záhradkárstva
sa koná na Malej scéne MsKS v Piešťanoch), poriadanie výstav pravidelne od roku 1968
(pôvodne v bývalom Dome záhradkárov na Radlinského ul., neskôr na Malej scéne MsKS).
Na výstavách sa záhradkári prezentujú odrodami jabĺk, hrušiek, hrozna, zeleniny i ďalších
plodín.
V súčasnosti ešte stále prebieha majetkovo-právne vysporiadanie vlastníctva v zmysle
zákona č.64/1997 Z.z. Záhradkové osady vznikali v období socializmu na málo úrodných
pôdach, ktorých sa poľnohospodárske družstvá chceli zbaviť. Záhradkári ich zušľachtili
a teraz sa o ne zaujímajú pôvodní majitelia.
Záhradkárov znepokojuje malý prísun mladých ľudí do SZZ, vysoké náklady (drahé sú
semená, hnojivá a pod.), tiež vykrádanie osád.
19. Bonsai klub v Piešťanoch – bol založený v roku 1986 ako jeden z prvých týchto klubov
na Slovensku. Predsedom klubu je Pavol Kojda, kmeňovými členmi sú Oľga Stankovičová
a manželia Loučkovci. V ich predzáhradkách a záhradách sa nachádza množstvo unikátnych
bonsajov (umelecky tvárnených drevín), kameňov, rastlín a pod.
Členovia klubu sa pravidelne stretávajú, aktívne sa zúčastňujú výstav a nadväzujú kontakty
s tvorcami bonsajov doma i v zahraničí.
20. Klub kaktusárov v Piešťanoch – Klub kaktusárov v Piešťanoch vznikol v roku 1968,
prvým jeho predsedom bol Hornák.
Od roku 1990 pôsobí ako Klub kaktusárov pri MsKS v Piešťanoch, má 18 členov, predsedom
klubu je Ing. Heliodor Macko.
Členovia klubu sa venujú pestovaniu kaktusov a ďalších sukulentných rastlín. Stretávajú
sa raz mesačne, zvyčajne v priestoroch MsKS, kde si vymieňajú skúsenosti a poznatky
z pestovania týchto rastlín. V priestoroch MsKS raz do roka pripravia výstavu kaktusov
a sukulentov. Organizujú tiež zájazdy a spolupracujú s klubmi kaktusárov na Slovensku
a v Čechách.
21. Klub filatelistov v Piešťanoch – v Piešťanoch vznikol v 30-tych rokoch 20. stor. a odvtedy
pôsobí bez prerušenia dodnes. Členovia klubu sa stretávajú raz týždenne v priestoroch CVČ
Ahoj, kde si vymieňajú známky, zoznamujú so získanými filatelistickými materiálmi a pod.
Filatelisti zbierajú poštové známky a tiež ich vystavujú. Na výstavách známok získavali
medailové umiestnenia členovia klubu Michna, Doppler, bratia Kovalíkovci i ďalší.
V súčasnosti vystavuje najmä Július Píša, ktorý sa zbieraniu známok venuje už vyše 50
rokov. V roku 2001 sa zúčastnil dvoch medzinárodných filatelistických výstav v Žiline
a v poľskom Chorzowe.
V minulom období sa uskutočnili dve výstavy známok aj v Piešťanoch a to na SZáŠ
a v Spoločenskom centre SLK.
Niektorí filatelisti zbierajú tiež pohľadnice Piešťan, z piešťanského klubu Doppler, Urminský
z klubu Vrbové, Slámka z Moravian n/V. i ďalší.
22. Krúžok numizmatikov v Piešťanoch – v súčasnosti má 39 členov, ktorí sa stretávajú raz
týždenne v CVČ Ahoj. Predsedom krúžku je od roku 1972 Fridrich Ráth.

Numizmatici zbierajú mince, prípadne i bankovky. Napr. v zbierke F. Rátha sú mince zo 193
štátov, najstaršie až z doby rímskej (on si najviac cení Jáchymovský toliar Márie Terézie).
Členovia krúžku pravidelne chodia na burzy a aukcie do blízkych Krakovian a do Trenčína.
23. Slovenský orol - miestny klub Piešťany – Slovenský orol je kresťanská telovýchovná
a športová organizácia, ktorá bola na Slovensku založená po vzniku 1. ČSR.
V Piešťanoch Orol vznikol v apríli 1920. Cvičievalo sa v miestnosti hostinca na „Vŕšku“
a v „orlovni“ (v súčasnosti telocvičňa Cirkevného gymnázia sv. Michala archanjela).
Organizovali sa výlety, na ktorých sa robili tzv. propagačné cvičenia po okolitých dedinách.
Členovia Orla nacvičovali aj divadlá a poriadali zábavy. V období socializmu bola činnosť
organizácie prerušená.
V apríli 1991 bola činnosť Slovenského orla v Piešťanoch obnovená, predsedom sa stal
Ing. Andrej Gubala, následne Dana Feketeová, Mgr. Ľudovít Jánoš a v súčasnosti Ing. Igor
Bartoš. Dlhoročnými aktívnymi členmi sú manželia Dinkovci.
Slovenský orol v Piešťanoch v súčasnosti má takmer 500 členov. Pravidelne sa stretávajú
a venujú rôznym druhom športu, najmasovejším je volejbal (hrávajú v telocvični cirkevného
gymnázia, t.j. v bývalej „orlovni“). V rámci organizácie pôsobí mládežnícky spevokol pod
vedením pani Maťašovskej.
24. Klub slovenských turistov - telovýchovná jednota Bezovec Piešťany – turistika má
v našom meste svoju tradíciu, v jeho okolí sú k tomu vhodné prírodné danosti. Uskutočňovala
sa aj organizovaná turistika.
Po 2. svetovej vojne v roku 1946 obnovil svoju činnosť Klub lyžiarov a turistov v Piešťanoch.
Jeho členovia sa zaslúžili o vybudovanie lyžiarskeho a turistického strediska Bezovec.
V januári 1970 potom založili TJ Bezovec Piešťany so štyrmi oddielmi – lyžiarskym,
turistickým, nohejbalovým a horolezeckým. V roku 1991 sa niektoré oddiely zmenili na
samostatné kluby.
V súčasnosti Klub slovenských turistov TJ Bezovec Piešťany má 54 členov, predsedom je
Rudolf Drlička. Každoročne organizujú pre širokú verejnosť viacero turistických podujatí –
v júni Inoveckú päťdesiatku s trasami 50, 30 a 20 km (v roku 2002 23. ročník), v novembri
Blatový pochod na trase Piešťany - Hlohovec, resp. Havran - Hlohovec (24. ročník),
populárny Silvestrovský výstup na Marhát (31. ročník) a pod.
Pre členov klubu sa v auguste organizuje Stretnutie pri vode - splav Váhu (od Nového Mesta
n/V. po tábor na Bodone v Piešťanoch).
Členovia klubu KST Bezovec Piešťany sa zúčastňujú alebo pomáhajú organizovať turistické
akcie, ktoré organizujú iné slovenské kluby, ako je napr. Slovenský letný zraz turistov,
Slovenský zimný zraz turistov a pod.
Okrem KST Bezovec Piešťany pôsobil v našom meste aj Turistický oddiel mládeže
v Piešťanoch pod vedením Jaroslava Mihálika. Organizuje už tradičné turistické akcie pre
širokú verejnosť, ako napr. Bezovec - Piešťany na lyžiach, Otvorenie 100 jarných kilometrov,
Bakuľový pochod, Výstup na Tematín, Otvorenie zimnej turistiky a pod.
25. Slovenský zväz technických športov - základná organizácia 1 Piešťany – po „nežnej“
revolúcii v roku 1989 zanikol v ČSFR Zväzarm. Jeho nástupníckou organizáciou na
Slovensku sa začiatkom 90-tych rokov stalo Združenie technických a športových činností
SR. Sídlo ZTŠČ - ZO 1 Piešťany bolo na Žilinskej ceste, predsedom bol Jozef Hladký.
Piešťanské ZTŠČ združovalo kluby: letecko-modelársky, športovo-strelecký, kynologický,
klub výpočtovej techniky, rádioklub, automotoklub, klub letného biatlonu a klub chovateľov

poštových holubov.
Koncom 90-tych rokov sa ZTŠČ pretransformovalo na Slovenský zväz technických športov
na Slovensku (SZTŠ). V súčasnosti SZTŠ - ZO 1 Piešťany má 265 členov, sídli naďalej na
Žilinskej ceste 22, predsedom je Jozef Hladký. V rámci tunajšej organizácie sú združené
kluby: športovo-strelecký, kynologický, letecko-modelársky, rádioklub, klub chovateľov
poštových holubov a klub všestrannosti (bol založený v roku 1997 a jeho členovia sa venujú
viacerým športovým disciplínam – behu, skokom, podliezaniu, streľbe a pod.).
SZTŠ každoročne začiatkom leta usporadúva Deň športu v priestoroch Kynologického
areálu v Bodone za „železným“ mostom.
26. Občianske združenie Bazén Martina – vzniklo podľa mena plavkyne Martiny Moravcovej
s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu nového bazéna v Piešťanoch.
Predsedom OZ je Ing. Ján Baranovič.
Piešťanskí plavci majú k dispozícii iba kúpalisko Eva (vonkajší 50 m a vnútorný 25 m
bazén). Pre verejnosť je aj kúpalisko Sĺňava na Banke.
Pre rozvoj plavectva v našom meste je to nedostačujúce, bolo by potrebné vybudovať ďalší
krytý bazén.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 2002
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitnej za rok 2001
Na návrh zdravotníckej a sociálnej komisie MsZ bola cena udelená pobočke Ligy proti
rakovine v Piešťanoch. Dňa 13. marca 2002 ju z rúk primátora mesta Ing. J. Csontosa
v zasadačke MsÚ prevzala predsedníčka piešťanskej pobočky LPRa Irena Michnová.
Za 10 rokov svojho doterajšieho pôsobenia sa organizácia zamerala na boj proti rakovine.
Bola ústretová jednak voči ľuďom usilujúcim sa vyhnúť onkologickým ochoreniam a tiež
k tým, ktorí boli úspešní v liečení rakoviny a potom sa venovali rehabilitačno-regeneračným
činnostiam.
LPRa šíri vo svojom okolí zdravotnícku osvetu, každoročne usporadúva alebo sa podieľa
na organizovaní masových akcií, ako sú Týždeň boja proti rakovine, Deň narcisov, spojené
s finančnou zbierkou (v roku 2001 sa použila na zakúpenie prístroja na liečenie opuchov nôh
a rúk po onkologických operáciách), prezentuje sa počas Dňa zdravia a pod.
2. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 2002
a) Celková situácia – v roku 2002 v Slovenskej republike pretrvávali problémy v zdravotníctve.
Naďalej bol nedostatok finančných prostriedkov pre udržanie žiadanej úrovne zdravotníckych
služieb. Problémy vnikli po roku 1989 zánikom socializmu a príchodom trhovej ekonomiky.
Trhová ekonomika zasiahla aj do prevádzky štátnych nemocníc, avšak len na strane výdajov,
t.j. nákupu materiálu potrebného na liečbu pacientov, liekov za trhové ceny, stravy, prania
a pod. Na druhej strane nemocnice príjmy získavajú netrhovým spôsobom zo zdravotných
poisťovní. Tie však finančné prostriedky nedodávajú nemocniciam podľa ich potreby, ale
podľa toho, koľko majú peňazí (finančné prostriedky získavajú poisťovne zo zdravotného
poistenia občanov). Napríklad, piešťanská NsP mala od roku 1998 výkony v hodnote 14,5
- 16 mil. Sk mesačne, zo štátneho rozpočtu cez poisťovne však dostávala iba 11 mil. Sk

mesačne. Dlhy nemocnice takto každým rokov narastali, i počas roka 2002.
Aby bola úroveň poskytovaných zdravotníckych služieb zachovaná, museli by sa realizovať
v nemocniciach i ďalších zdravotníckych zariadeniach určité opatrenia – buď zvýšiť rozpočet
zo štátu, alebo finančne zaťažiť občanov, t.j. časť nákladov by znášal občan – pacient na
úhradu stravy, lôžka, prania nemocničnej bielizne a pod. (minister zdravotníctva SR Rudolf
Zajac už podal návrh na spoplatnenie zdravotníckych služieb v nemocniciach i mimo
nich), alebo by sa mal zredukovať počet zdravotníckych zariadení, kapacita oddelení, počet
zamestnancov.
Riaditeľ piešťanskej NsP MUDr. Peter Ottinger sa v roku 2002 na základe transformačného
zákona usiloval o transformáciu nemocnice na neziskovú štátnu organizáciu (zakladateľom
by boli dve štátne inštitúcie – Ministerstvo zdravotníctva SR a NsP, pridať by sa mohli aj
niektoré neštátne subjekty). Ďalšou možnosťou by bolo vytvoriť z nemocnice zdravotnícku
akciovú spoločnosť jej privatizáciou, avšak za podmienky, že zakladateľmi by boli spomínaná
nezisková štátna organizácia, t.j. MZ SR a NsP a okrem nej mesto a vhodný podnikateľský
subjekt. Priamu privatizáciu nemocnice na základe privatizačného zákona riaditeľ nemocnice
nedoporučoval. Za predchádzajúceho riaditeľa NsP MUDr. K. Paulikoviča už totiž došlo
k prvým pokusom o čiastočnú privatizáciu nemocnice (bola sprivatizovaná lekáreň Salvia
v priestoroch polikliniky a určitý čas aj Dopravná zdravotná služba NsP).
Poznámka. V januári 2002 bol v slovenskom denníku Pravda uverejnený článok o súčasnej
situácii v piešťanskej nemocnici pod názvom „Nemocnica má zásoby na desať dní“.
Uvádza sa v ňom, že pracoviská v nemocnici majú zásoby maximálne na 10 dní a dostávajú
len presne vypočítané lieky na operáciu. Na tento krízový stav v nemocnici si ľudia už
zvykli a aj pri takýchto zásobách sú spokojní. Horšie to bolo pred niekoľkými dňami, keď
v pondelok nevedeli, čo pacientom v utorok ráno dajú jesť.
Potom prišla platba zo Spoločnej zdravotnej poisťovne a doplatok od Všeobecnej zdravotnej
poisťovne za minuloročný august, čo dočasne nemocnicu postavilo na nohy. Táto situácia
trvá od minulého leta, keď parlament rozhodol o zvýšení miezd zdravotníckym pracovníkom
a nevyčlenil na to peniaze. Dnes by stačila jedna havária a nemocnica by sa dostala do
kolapsového stavu.
Služby piešťanskej nemocnice potrebujú aj tunajšie SLK pre kúpeľných hostí. Pomáha
aj mesto, v tomto roku poskytne nemocnici 2,3 mil. Sk na rekonštrukcie a opravy. MsÚ
v Piešťanoch zároveň vyzval ministra zdravotníctva a riaditeľov jednotlivých zdravotných
poisťovní, aby riešili tento stav, pretože kúpeľné mesto nemôže zostať bez nemocnice a jej
služieb.
b) Rekonštrukčné práce v nemocnici – v roku 2002 pokračovala výstavba lôžkovej časti
detského oddelenia nemocnice. Stavebné práce prebiehali za plnej prevádzky nemocnice.
c) MUDr. Peter Ottinger - štátny tajomník MZ SR – v októbri 2002 bol riaditeľ piešťanskej NsP
menovaný za štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR. MUDr. P. Ottinger v roku
1977 nastúpil ako lekár na ortopedické oddelenie piešťanskej nemocnice, ktoré je najstaršie
na Slovensku (vzniklo v roku 1943) a pôsobili tu uznávaní odborníci (primár MUDr. Javor,
primár MUDr. R. Jezerský a ďalší). MUDr. Ottinger bol riaditeľom nemocnice v roku 1994
a v rokoch 1998-2002. V rokoch 1996-98 bol predsedom kontrolného výboru Slovenskej
lekárskej komory a v roku 2002 sa stal prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska.
d) Ing. Zita Bruncková – riaditeľka NsP v Piešťanoch – po menovaní MUDr. P. Ottingera za
štátneho tajomníka MZ SR sa od novembra 2002 dočasne stala riaditeľkou piešťanskej NsP

Ing. Z. Bruncková.
V rokoch 1992-97 v nemocnici pracovala ako ekonómka, z toho tri a pol roka bola štatutárnou
zástupkyňou riaditeľa. Potom bola riaditeľkou v Domove dôchodcov Klas vo Vrbovom. Do
funkcie riaditeľky piešťanskej NsP ju minister zdravotníctva SR vymenoval dočasne a to na
zastupovanie MUDr. P. Ottingera počas vykonávania funkcie štátneho tajomníka MZ SR.
e) Vznik neziskovej organizácie Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch – ku dňu
31.12.2002 prestalo byť Ministerstvo zdravotníctva SR zriaďovateľom nemocníc I. a II.
stupňa v celej republike. Malé nemocnice (I. stupňa) prešli pod mestá. Stredné nemocnice
(II. stupňa) prešli pod VÚC alebo sa pretransformovali na neziskové organizácie, pre ktoré
budú naďalej hlavným zdrojom príjmov finančné prostriedky od zdravotných poisťovní,
ktoré sa použijú na úhradu zdravotnej starostlivosti.
NsP v Piešťanoch bola nemocnica 2. typu a pretransformovala sa k 1.1.2003 na neziskovú
organizáciu. Zaslúžili sa to riaditelia MUDr. P. Ottinger a Ing. Z. Bruncková, tiež poslanci
MsZ mesta Piešťany. Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch ako nezisková organizácia bude
mať väčšiu samostatnosť a možnosti zvýšiť príjmovú časť finančných prostriedkov, než
keby prešla pod VÚC.
Najvyšším orgánom nemocnice bude 5-členná správna rada, v ktorej bude zastúpený štát
(MZ SR), okres, mesto a nemocnica. Na jej činnosť bude dohliadať dozorná rada.
3. Výpadok lekární v Piešťanoch počas Vianoc 2002
V Piešťanoch je v súčasnosti 10 lekární (už súkromných). Ku konca roka 2002 boli takmer
všetky zatvorené, čo spôsobilo problémy obyvateľom mesta.
Napríklad, 27. decembra boli z desiatich lekární otvorené iba dve (kúpeľná lekáreň na
Winterovej ul. a lekáreň na sídlisku A. Trajan), v ktorých však nebolo možné získať niektoré
predpísané lieky. Podobná situácia bola aj na Silvestra, keď boli otvorené iba dve lekárne
(lekáreň Katka v Kocke a lekáreň Veronika na Teplickej ul., ale tá až od 14. hod.).
Mestská komora lekárnikov v Piešťanoch by preto mala riadiť a koordinovať chod lekární
v meste.
4. Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch – 50. výročie vzniku
a) Vznik a vývoj ústavu – ústav bol založený v Piešťanoch rozhodnutím Ministerstva
zdravotníctva ČSR v Prahe 14. novembra 1952 a to ako samostatné zdravotnícke zariadenie
so zameraním na výskumnú činnosť v oblasti diagnostiky a liečby reumatických chorôb na
Slovensku a postupne prebudovaný aj na klinické zariadenie.
Od 1.3.1953 mal ústav názov Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (VÚRCH)
s pôsobnosťou pre Slovensko. Nachádzal sa na Kúpeľnom ostrove v bývalom hoteli Cyril
vedľa Pro Patrie. O vznik a rozvoj ústavu sa zaslúžil jeho prvý riaditeľ docent MUDr. Štefan
Siťaj, ktorý bol riaditeľom v rokoch 1952-1984. V rokoch 1984-1989 riaditeľom VÚRCH-u
bol docent MUDr. Milan Ondrašík, CSc. V roku 1990 bol za riaditeľa VÚRCH-u na základe
súbehu vymenovaný MUDr. Jozef Rovenský, CSc.
Už v roku 1942 MUDr. Š. Siťaj v Liečebnom ústave národnej poisťovne v Trenčianskych
Tepliciach založil klinické reumatologické oddelenie. V roku 1952 vzniká jeho zásluhou
VÚRCH v Piešťanoch. Do Piešťan prešli z Trenčianskych Teplíc pracovníci, presťahovaná
bola nemocničná a laboratórna technika, odborný a administratívny archív s lekárskou
knižnicou. Celkový počet zamestnancov ústavu pri jeho vzniku bol 57. Klinické oddelenie

malo spočiatku 90 postelí, neskôr sa ich počet znížil na 60, aby sa uvoľnili priestory pre
ambulancie a laboratóriá. Prof. MUDr. Š. Siťaj, DrSc. bol riaditeľom ústavu do roku 1984.
V rokoch 1983-1993 prebiehala výstavba novej budovy VÚRCH-u v dvoch etapách na
pravej strane vážskeho kanála neďaleko futbalového štadióna. Od roku 1984 bol riaditeľom
ústavu docent MUDr. Milan Ondrašík, CSc. (docentúru získal na LF UK v Bratislave). Do
prvej časti novostavby ústavu bol presťahovaný laboratórny úsek, dokumentačné oddelenie
s knižnicou a administratívno-hospodársky úsek, neskôr do druhej časti klinické oddelenie
s posteľami pre 110 pacientov i s príslušným vybavením. Od roku 1990 je riaditeľom ústavu
Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. (doktorát vied získal na LF UK v Bratislave a po
inauguračnom konaní na Masarykovej univerzite v Brne bol prezidentom ČSFR Václavom
Havlom vymenovaný za profesora pre odbor vnútorné lekárstvo). Po ukončení výstavby
novej budovy VÚRCH-u v roku 1993 sa tento komplexný celok stal významným prínosom
pre slovenskú reumatológiu.
V rámci transformačných procesov v rokoch 2001-2002 bol VÚRCH v roku 2001
premenovaný na Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch
(VOÚRCH).
Od 1. júna 2002 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR bol ústav zaradený do vyššej
kategórie pod názvom Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.
b) Zameranie činnosti ústavu – hlavným zameraním ústavu je poskytovanie komplexnej
ambulantnej a ústavnej liečebnej starostlivosti reumatickým pacientom z celého Slovenska.
V priebehu roka odborníci vyšetria priemerne okolo 6 000 pacientov z celého Slovenska.
V ústave je ročne hospitalizovaných okolo 1 500 pacientov. Liečia sa tu všetky závažné
formy reumatických chorôb, vrátane ich dlhodobého sledovania.
Ústav vykonáva konziliárnu činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých spádových
reumatológov Slovenska (štátnych i neštátnych reumatológov v sieti) a tiež pre iné
zdravotnícke zariadenia. Zabezpečuje výchovu vedeckých pracovníkov a rast odborníkov
v oblasti reumatológie. Napríklad, už v rokoch 1955-57 ústav školil v reumatológii v 6
– 8 týždenných kurzoch internistov z celého Slovenska. Prebiehali tiež inštruktáže pre
závodných, obvodových a posudkových lekárov v diagnostike a liečbe reumatických chorôb.
Ďalej sa ústav zameriava na výskum v reumatológii. Výskumnej činnosti sa venovali aj
riaditelia ústavu. Prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. sa zaoberal metabolickými chorobami
pohybového ústrojenstva, epidemiológiou reumatických chorôb a pod. Prof. MUDr. Š.
Siťaj, DrSc. a Doc. MUDr. D. Žitňan, DrSc. ako prví vo svete popísali chorobnú jednotku
chondrocalcinosis articularis, čím zviditeľnili meno slovenskej reumatológie vo svete.
Doc. MUDr. Milan Ondrašík sa zaoberal problematikou dedičnosti reumatických ochorení,
artikulárnou hypermobilitou a pod. Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. je medzinárodne
uznávaný odborník z oblasti reumatickej imunológie, ako prvý vo svete preskúmal účinok
hypertermie, t.j. tepelnej záťaže na zmenu endokrinnej a imunologickej rovnováhy u človeka
a pod. Medzi výskumných pracovníkov ústavu prvej generácie možno zaradiť – MUDr.
Gustáv Niepel, CSc. (znamenitý lekár, v ústave viedol klinický úsek, uznávaný vedec
v oblasti reumatológie, zaoberal sa klinickou metodológiou pri chronických reumatických
chorobách, spôsobmi liečby pri reumatickej artritíde, jeho práce o eutozopatiách, t.j.
poruchách šľapových úponov, dosahovali svetovú úroveň), doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc.
(patrí medzi zakladateľov a dlhoročných pracovníkov ústavu, v rokoch 1953-65 zástupca
riaditeľa, zaoberal sa výskumom reumatickej horúčky, epidemiológiou reumatických chorôb

a pod.), MUDr. Eugen Kresánek, CSc. (založil a viedol biochemické laboratórium), MUDr.
Viliam Švec, CSc. (patrí medzi prvých pracovníkov ústavu, primár na klinickom oddelení,
zaoberal sa výskumom Bachterevovej choroby), MUDr. Svätopluk Hüttl, DrSc. (skúmal
problematiku zmien kĺbového výpotku), MUDr. Dušan Žitňan, DrSc. (v rokoch 1965-84
zástupca riaditeľa, zaviedol imunologický prístup výskumu v reumatológii), Prof. MUDr.
Karel Trnavský, DrSc. (založil základy klinickej farmakológie), MUDr. Karol Bošmanský,
DrSc. (v rokoch 1984-90 zástupca riaditeľa, zaoberal sa dnou a postinfekčnými artritídami,
t.j. zápalmi kĺbov), MUDr. Helena Tauchmannová, CSc. (zaviedla metódu vyšetrovania
pomocou infračervenej termografie).
Výskumu a venuje aj súčasná generácia reumatológov v rámci štátnych projektov
i projektov na medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EÚ). Je to hlavne
problematika neuroendokrinných mechanizmov pri reumatoidnej artritíde, štúdium úloh
imunitného systému pri vzniku a vývoji reumatických chorôb, imunoterapeutické postupy
v reumatológii, výskum osteoporózy a pod. Pracovníci ústavu vypracovávajú a zároveň
i zavádzajú nové terapeutické postupy do praxe.
Ústav v súčasnosti zabezpečuje tiež postgraduálnu výučbu reumatológie jednak v rámci
Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave (SPAM) a tiež na vysokých
školách. V ústave sídli subkatedra reumatológie SPAM.
Ústav úzko spolupracuje so SLK v Piešťanoch a VKÚ v Piešťanoch formou spoločných
grantov, publikácií, konziliárnych vyšetrení a prednáškovej činnosti, spolupracuje
s lekárskymi fakultami na univerzitách na Slovensku i v zahraničí a tiež i s reumatologickými
ústavmi v Prahe, Budapešti a Varšave.
Ústav sa podieľal na organizácii čs. reumatologických kongresov s medzinárodnou
účasťou, ktoré sa konali v Piešťanoch. 1. kongres z iniciatívy riaditeľa MUDr. Siťaja sa
uskutočnil v roku 1960 v LD Slovan, posledný 7. čs. reumatologický kongres v roku 1992
v Spoločenskom centre SLK.
V ústave má sídlo Slovenská reumatologická spoločnosť (SRS), ktorá pravidelne organizuje
odborné vedecké podujatia, zamerané na oboznámenie reumatológov s najnovšími poznatkami
v diagnostike a liečbe reumatických chorôb. Po rozdelení ČSFR začala SRS v spolupráci
s reumatologickými spoločnosťami Rakúska, Čiech, Poľska, Maďarska a Slovinska namiesto
doterajších čs. reumatologických kongresov organizovať Stredoeurópske reumatologické
kongresy (I. kongres bol v roku 1966 v Piešťanoch, II. kongres v roku 1998 vo Varšave, III.
kongres v roku 2000 v Bratislave a IV. kongres v roku 2002 v rakúskom Badene).
Významnou tradíciou sa stal aj Siťajov predvianočný reumatologický seminár, v roku 2002
sa uskutočnil jeho VI. ročník.
V ústave má sídlo aj Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe) a od roku 2002 aj Únia
proti osteoporóze. Sídli tu i sekretariát Slovenskej imunologickej spoločnosti.
Ústav vydal 4 slovenské reumatologické učebnice a 2 zahraničné učebnice (v maďarskom
a španielskom jazyku), ako aj 1 imunologickú monografiu v slovenskom, českom,
španielskom a anglickom jazyku.
Od roku 1987 ústav vydáva časopis Rheumatologia (vychádza 4-krát
ročne v slovenskom
a anglickom jazyku) a tiež vydáva periodikum Acta Rheumatologica et Balneologica
Pistiniana (v anglickom jazyku).

5. 9. kongres slovenských anestéziológov v Piešťanoch
V dňoch 22. – 24. mája 2002 sa v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK v Piešťanoch
konal anestéziologický kongres s medzinárodnou účasťou (Austrália, Francúzsko, Rusko,
Ukrajina, Česká republika, Slovenská republika). Podujatie pripravili Slovenská spoločnosť
anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM), Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu
bolesti a Slovenská lekárska spoločnosť. Témy kongresu boli „Endokrinológia a anestézia“,
„Riziká práce anestéziológa“, „Medicína založená na dôkazoch“, „Laboratórne hodnotenie
kritických stavov“, „Transfúzna medicína“ a „Boj proti infekcii“. Súčasťou podujatia bola
výstava modernej lekárskej techniky (mobilné nemocničné lôžka proti preležaninám, injekčné
striekačky a ihly, prípravky na odstránenie bolesti, prípravky na doplnenie výživných látok
do tela chorého a oslabeného organizmu a pod.).
Kongresu sa zúčastnil prezident World Federation of Societies of Anaesthesiologists
(WFSA) profesor Kester Brown z Austrálie. Predsedom organizačného výboru kongresu
bol prezident SSAIM MUDr. Milan Onderčanin z Galanty, prezidentom kongresu bol
viceprezident SSAIM MUDr. Štefan Trenkler z Prešova. Členmi organizačného výboru boli
Juraj Koutun, CSc., MUDr. Roman Záhorec, CSc. a Piešťanci MUDr. František Melicháč
a
MUDr. Milan Ič. Anestéziológovia sú medicínski odborníci, ktorí pred operáciou
navodzujú pacientom stav umelého spánku (narkóza). Verejnosť zaujímajú s tým súvisiace
rôzne otázky, napr. anestézia u rodičiek alebo práve narodených detí, lokálna anestézia, tiež
aj eutanázia, problémy transplantácie orgánov od zomrelých darcov, rastlinné prípravky
kontra chémia a pod.
6. Konferencia európskych stomatológov v Piešťanoch
V Kongresovej hale Spoločenského centra SLK v Piešťanoch sa v dňoch 14. – 15. júna 2002
uskutočnila výročná konferencia Európskej spoločnosti pre stomatologickú ergonomiku
(ESDE). Generálnym sponzorom a organizátorom podujatia bola firma Chirana - Dental,
s.r.o. Piešťany, ktorá je významným výrobcom stomatologických súprav.
Konferencie sa zúčastnilo okolo 120 odborníkov z východnej a západnej Európy. Témou
výročného stretnutia ESDE bolo „Používanie osvetlenia a farieb v stomatologickej ordinácii“
a „Východiská pre použitie a návrh pacientských kresiel“.
Konferencie sa zúčastnil prezident ESDE Prof. Dr. Oene Hokwerda. Domácim zástupcom
a hostiteľom bol Ing. Miroslav Nerád z Chirany - Dental, s.r.o. Piešťany.
7. VI. Siťajov predvianočný reumatologický seminár
Seminár sa konal v dňoch 22. – 23. nov. 2002 v Spoločenskom centre SLK na Kúpeľnom
ostrove v Piešťanoch. Organizátorom podujatia boli Slovenská lekárska spoločnosť,
Slovenská reumatologická spoločnosť, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. a Národný
ústav reumatických chorôb v Piešťanoch.
Celkove vystúpilo 27 prednášajúcich, z toho 4 z Talianska, po jednom zo Španielska,
Maďarska a Nemecka, z pracovníkov NÚRCH v Piešťanoch Prof. MUDr. Jozef Rovenský,
DrSc., Doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.,
Doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc., MUDr. Elena
Košková, CSc., MUDr. Marián Kovalančík, CSc., MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.,
MUDr. František Máliš, CSc., MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., MUDr. Roman Stančík,
MUDr. Jozef Zvarka, CSc., MUDr. Daniel Žlnay, CSc.
Témy na seminári boli rôzne – originálne prístupy v liečbe reumatických ochorení, neobvyklé
prípady v neurologickej praxi, liečenie bolesti a pod.

8. Chrípkové a zápalové ochorenia v roku 2002
Chrípka je ochorenie dýchacích ciest, obvykle sa prejavuje náhlou zimnicou, bolesťami
hlavy a teplotami 39° až 40°C, doba trvania do úplného vyzdravenia je väčšinou do dvoch
týždňov. Chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusmi a nie baktériami, takže použitie
antibiotík je neúčinné. Chrípku je treba vyležať.
Prvé chrípkové ochorenia v roku 2002 sa objavili v polovici januára, pokračovali vo februári
a v marci. Chrípková epidémia prešla celým Slovenskom, regiónom Piešťan začiatkom
marca, v dôsledku čoho boli zavreté školy.
Okrem „klasickej“ chrípky, ktorá je pľúcnou chorobou, sa vyskytli aj prípady zopár dní
trvajúcej „črevnej“ resp. „brušnej“ chrípky. Prejavuje sa bolesťami brucha a pocitmi na
zvracanie a hnačkami. Toto ochorenie nespôsobujú chrípkové, ale iné vírusy.
V priebehu celého roka 2003, s výnimkou letného obdobia, sa vyskytovali dlhotrvajúce
zápaly hrdla a nosných dutín, priedušiek, bez horúčky. Vyvolávajú ich nechrípkové vírusy
(haemophilus influense) a baktérie (streptokoky a pod.).
Na Slovensku sa vyskytli aj zápaly pľúc (spôsobujú ich pneumokoky).
11. Šport v Piešťanoch v roku 2002
1. Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 2002
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety „Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 2002“ sa
uskutočnilo 4. apríla 2002 v reštaurácii Semafor. Na vyhlásení boli prítomní primátor mesta
Ing. Remo Cicutto a vedúca komisie školstva, športu a mládeže MsZ Ing. Iveta Babičová.
Kategória juniorov: 1. Michaela Danková – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (bez udania poradia): Ondrej Galčík – rýchlostná
kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Lukáš Lacko – tenis (Tenisový klub Kúpele Piešťany), Ivan
Matúš – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Pavol Maťaš – rýchlostná kanoistika (TJ Sĺňava
Piešťany), Magdaléna Rybáriková – tenis (TK Kúpele Piešťany), Tomáš Sedláček – letecké
modelárstvo (Slovenský zväz technických športov - ZO 1 Piešťany), Andrea Simančíková –
krasokorčuľovanie (TJ AKO Piešťany), Maroš Sloboda – veslovanie (TJ Sĺňava Piešťany),
Zuzana Vráblová – vodné lyžovanie (Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany).
Kategória seniorov: 1. Martina Moravcová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany). V prvej
desiatke sa ďalej umiestnili (bez udania poradia): Jaroslav Baláž – vodný motorizmus
(Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany), Mária Bartošová – tlak na lavičke
(Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), Tomáš Bučenec – motokros (Slovenská
motocyklová federácia), Martina Hrdinová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), JUDr. Štefan
Kočan – kolky (TJ Družba Piešťany), Ing. František Ostracký – cyklistika (Cyklistický klub
Piešťany), Mária Pillárová – stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), Igor
Pohanka – hokej (Športový hokejový klub 37 Piešťany), Juraj Stískal – tlak na lavičke (TJ
Družba Piešťany).
Kolektívy: 1. Tenisové družstvo žien (TK Kúpele Piešťany), 2. Hokejové družstvo juniorov
(ŠHK 37 Piešťany), 3. Dvojboj mládeže (SZTŠ ZO 1 Piešťany).
2. Plávanie
a) Martina Moravcová – ŠPK Kúpele Piešťany, seniorska reprezentantka SR, väčšinou žije

v americkom Dallase.
V januári na pretekoch Svetového pohára v plávaní v krátkom bazéne v Berlíne vytvorila
svetový rekord na 100 m motýlik časom 56,55 s (vydržal do novembra 2002, keď ho o 21
stotín sekundy prekonala Američanka Coughlinová). V roku 2002 vytvorila tiež 3 európske
rekordy na 100 m motýlik.
Na majstrovstvách Európy v dlhom bazéne (50 m) v Berlíne získala 1-krát
1. miesto
(majsterka Európy na 100 m motýlik) a 2-krát 2. miesto (50 m voľný spôsob, 100 m voľný
spôsob). Na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne (25 m) v nemeckom Riesa získala
3-krát 1. miesto (100 m voľný spôsob, 100 m polohové preteky, 100 m motýlik).
V roku 2002 sa stala víťazkou Svetového pohára v plávaní (aj v roku 2001).
V ankete o najúspešnejšieho športovca SR za rok 2002 obsadila 2. miesto (anketu v doterajšej
10-ročnej existencii SR vyhrala 5-krát, v rokoch 1993, 1995, 1998, 2000 a 2001).
V ankete o najúspešnejšiu plavkyňu SR za rok 2002 obsadila 1. miesto.
Vo svojej doterajšej plaveckej kariére vytvorila 3 svetové, 17 európskych a 192 slovenských
rekordov. Na vrcholných svetových a európskych podujatiach získala doteraz 53 medailí. Je
považovaná za najvšestrannejšiu vrcholovú plavkyňu sveta.
V krátkom bazéne je najúspešnejšou plavkyňou sveta v histórii (z MS má doteraz medailovú
bilanciu 6-5-3 a z ME 15-5-3). Úspešná je aj v dlhom bazéne (MS 0-2-1 a ME 2-8-1).
Úspešná bola aj na OH v Sydney (0-2-1).
b) Martina Hrdinová – ŠPK Kúpele Piešťany, seniorska reprezentantka SR. Na letných
majstrovstvách seniorov získala 4 tituly. Zúčastnila sa majstrovstiev Európy seniorov
v Berlíne (z Piešťancov reprezentovali SR aj Katarína Kuníková a Ondrej Kurtiš).
c) Michaela Danková – ŠPK Kúpele Piešťany, juniorska reprezentantka SR.
Na letných majstrovstvách SR seniorov získala 2 tituly, rovnako 2 tituly aj na zimných
majstrovstvách SR seniorov. V roku 2002 prekonala slovenský seniorsky rekord na 1 500 m
voľný spôsob. Na juniorskych majstrovstvách SR získala 1 titul.
d) Ivan Matúš – ŠPK Kúpele Piešťany, juniorsky reprezentant SR.
Na letných a zimných majstrovstvách SR seniorov získal spolu 5-krát 2. miesto a 2-krát 3.
miesto. Na juniorskych majstrovstvách SR získal 2 tituly. Zúčastnil sa majstrovstiev Európy
juniorov v rakúskom Linzi.
e) Tituly majstrov Slovenska v roku 2002 získali v kategórii seniorov aj Katarína Kuníková
– 2 tituly a žiačka Lucia Vachanová – 1 titul (v štafete
4x100 m voľný spôsob –
v zložení M. Hrdinová, M. Danková, K. Kuníková a L. Vachanová), v kategórii juniorov
Marek Hikl – 1 titul a Katarína Kuníková – 1 titul, v kategórii žiakov Veronika Kolníková
– 2 tituly a Lucia Vachanová – 1 titul.
Na popredných miestach sa umiestnili aj Adriana Ručkayová a Lukáš Rusnák.
f) 29. ročník Krauliarskeho trojboja v Piešťanoch – súťaž mužov vyhral Ľuboš Kriško
z AŠK Banská Bystrica (Ivan Matúš skončil tretí) a súťaž žien domáca Martina Hrdinová
(Michaela Danková skončila tretia).
3. Tenis
a) Magdaléna Rybáriková – TK Kúpele Piešťany, reprezentantka SR do 14 rokov. Umiestnila
sa na popredných miestach na viacerých medzinárodných tenisových turnajoch. Vo svojej
kategórii sa prebojovala medzi 8 najlepších európskych hráčok záverečného turnaja
„Masters“ v Taliansku. Majsterka SR vo dvojhre starších žiakov (do 14 rokov) v hale i vonku
a majsterka SR vo štvorhre v hale.

b) Lukáš Lacko – TK Kúpele Piešťany, reprezentant SR do 16 rokov (kategória mladšieho
dorastu). 3-násobný majster SR vo štvorhre v rôznych vekových kategóriách.
c) Miloslav Grolmus – TK Kúpele Piešťany, reprezentant SR. Majster SR vo dvojhre mužov
v hale. Spolu s L. Lackom majstri vo štvorhre na letných majstrovstvách SR.
d) Michaela Babičová a Jana Juricová – TK Kúpele Piešťany, reprezentantky SR do 16 rokov.
Majsterky SR vo štvorhre v kategórii mladších dorasteniek na zimných majstrovstvách SR
a majsterky SR vo štvorhre v kategórii žien.
Michaela Babičová vyhrala v Prahe medzinárodný turnaj ETA hráčok do 16 rokov.
Jana Juricová vyhrala v Budapešti medzinárodný juniorsky turnaj Idom Cup.
e) TK Kúpele Piešťany – družstvo žien sa v roku 2002 stalo víťazom extraligy. Hrávalo
v zložení – Renáta Herdová, Michaela Babičová, Jana Juricová, Martina Bartošová,
Magdaléna Rybáriková, Elena Besedová, hosťovali Dominika Nociarová a Gabriela
Navrátilová. Trénerom družstva bol Dr. Tibor Macko, nehrajúcim kapitánom Ing. Rudolf
Vrábel. Prezidentom TK Kúpele Piešťany je MUDr. Gustáv Niepel.
Družstvo mužov TK Kúpele Piešťany skončilo v 1. lige na 2. mieste.
Družstvo dorastencov TK Kúpele Piešťany a rovnako aj družstvo dorasteniek TK Kúpele
Piešťany sa stali majstrami SR v súťaži družstiev.
4. Ľadový hokej
a) Seniori Športového hokejového klubu 37 Piešťany – v sezóne 2001/2002 hrali v 2. lige
skupina A (tretia najvyššia hokejová súťaž na Slovensku), kde obsadili 2. miesto.
b) Juniori ŠHK 37 Piešťany – postúpili do hokejovej extraligy juniorov. Je to prvé hokejové
mužstvo v Piešťanoch, ktoré si vybojovalo miesto medzi najlepšími družstvami Slovenska.
c) Igor Pohanka – hral za mužstvo SR do 20 rokov, ktoré na MS v kanadskom Halifaxe
skončilo na 5. mieste. Bol vybraný medzi 10 najlepších hráčov šampionátu. Stal sa prvým
hráčom z Piešťan, ktorý bol draftovaný klubom NHL, v súčasnosti je tradovaný klubom
Annaheim Mighty Ducks.
d) Majstrovstvá sveta 2002 v hokeji juniorov do 18 rokov – uskutočnili sa v Piešťanoch
a v Trnave od 11. do 21. apríla 2002. Zimný štadión v Piešťanoch bol predtým inovovaný
a pripravený na takúto súťaž. Finálové stretnutia sa hrali v Piešťanoch.
Šampionátu sa zúčastnili reprezentanti 12 štátov sveta. Víťazom sa stali mladí hokejisti
USA pred Ruskom, na 3. mieste skončili reprezentanti Českej republiky.
e) Hokejové podujatia v Piešťanoch – na piešťanskom Zimnom štadióne sa v roku 2002
uskutočnilo niekoľko podujatí. Začiatkom februára sa konal medzinárodný turnaj o Memoriál
Vladimíra Dzurillu hráčov do 18 rokov, v auguste medzinárodný turnaj World Cup 2002
hráčov do 18 rokov (vyhrala Kanada) a pod.
f) 3. ročník Piešťanského hokejového leta – v rámci prípravy sa v Piešťanoch opäť stretli
najlepší slovenskí hokejisti. Odohrali aj exhibičné stretnutie Majstri sveta 2002 - Slovensko
2002.
5. Krasokorčuľovanie
a) Andrea Simančíková – TJ AKO Piešťany. Na majstrovstvách SR v krasokorčuľovaní
obsadila 3. miesto a rovnako v Slovenskom pohári v kategórii nádeje - dievčatá tiež 3.
miesto.

6. Volejbal
a) Ženy MTJ Piešťany – v sezóne 2001/2002 hrali v 1. lige skupina Západ.
b) Muži SVK Piešťany – v sezóne 2001/2002 hrali v 2. lige.
7. Basketbal
a) Basketbalisti Balnea Piešťany – v sezóne 2001/2002 hrali v 3. lige.
b) Basketbalistky BKM Piešťany – v sezóne 2001/2002 hrali v 2. lige.
8. Hádzaná
a) V sezóne 2001/2002 muži MHK Piešťany hrali v 1. lige (druhá najvyššia súťaž, kde
skončili na 6. mieste.
9. Kolky
a) JUDr. Štefan Kočan – TJ Družba Piešťany. Vedie kolkársky oddiel TJ Družba Piešťany
a je viceprezidentom Slovenského kolkárskeho zväzu. Ako aktívny hráč dosahuje v 1. lige
nadpriemerné výkony. V sezóne 2001/2002 v stretnutí s Levicami dosiahol 941 bodov,
v jesennej časti sezóny 2002/2003 mal priemer 885 bodov.
b) Kolkári Družby Piešťany – v sezóne 2001/2002 A družstvo mužov hralo v 1. lige, B
družstvo v 3. lige. Družstvo žien hralo v 1. lige.
10. Futbal
a) 90. výročie existencie futbalu v Piešťanoch – si v roku 2002 pripomenuli piešťanskí
futbalisti. Prezidentom PFK Piešťany v súčasnosti je Jozef Kapša.
b) Muži PFK Piešťany – v sezóne 2001/2002 hrali v 4. lige. Počas zimnej prestávky sa
staronovým trénerom mužstva stal Jaroslav Kravárik. Nepomohlo to, vypadli do 5. ligy. Do
sezóny 2002/2003 nastúpil nový tréner Cyril Stachura. V súťažiach hralo aj 6 mládežníckych
mužstiev PFK.
b) 12. ročník Slovakia Cup Piešťany 2002 – víťazom medzinárodného futbalového turnaja
hráčov do 18 rokov sa stali mladí futbalisti Talianska.
11. Minifutbal
7. ročník medzinárodného turnaja Oáza Cup v malom futbale – uskutočnil sa v marci 2002
v hale MHK Piešťany. Jedným z účastníkov bolo aj mužstvo Oáza Piešťany.
12. Atletika
a) Jaroslav Žitňanský – reprezentant SR. Vyhral súťaž v hode diskom na Memoriáli
Kusocinského vo Varšave výkonom 61,65 m.
b) Rekonštrukcia atletickej dráhy na štadióne v Piešťanoch – uskutočnila sa v roku 2002.
13. Hokejbal
HBC Andže Piešťany – v sezóne 2001/2002 mužstvo hralo v 1. hokejbalovej lige.
14. Stolný tenis
Rentdop Piešťany-Moravany n/V.– A družstvo mužov hralo v sezóne 2001/2002

v 2. lige, odkiaľ postúpilo do 1. ligy. B,C a D družstvá hrali v nižších súťažiach.
Družstvo žien hralo v 1. lige, kde bolo nováčikom.
15. Motokros
Tomáš Bučenec – Slovenská motocyklová federácia, reprezentant SR, najlepší slovenský
motokrosár. Umiestnil sa na popredných miestach v seriáli majstrovstiev Európy juniorov
do 21 rokov - v Chorvátsku na 3. mieste, v Bielorusku na 1. mieste, v Macedónsku na 2.
mieste a vo finálových pretekoch v Bulharsku na 2. mieste v triede do 125 ccm (celkove
2. miesto). Na majstrovstvách sveta v Bulharsku obsadil 20. miesto. Na medzinárodných
majstrovstvách Rakúska obsadil 2. miesto a na medzinárodných majstrovstvách ČR 1.
miesto.
Na majstrovstvách Slovenska v triede do 125 ccm získal 1. miesto. V seriáli medzinárodných
majstrovstiev SR vyhral preteky v Lozorne, Myjave, Prešove, Šenkviciach, Lučenci
a Veľkých Uherciach.
Na záver sezóny mu doma z garáže ukradli obe súťažné motorky Suzuki 125, čo mu
znemožnilo štartovať na záverečných pretekoch MS v Moskve.
16. Vodné lyžovanie
a) Zuzana Vráblová – KVL a VŠ Piešťany, reprezentantka SR do 14 rokov.
Umiestnila sa na popredných miestach na majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní
v kategórii do 14 rokov a to jednak za člnom v belgickom Vilvoorde (najlepšie bolo 2.
miesto v skokoch) a tiež za vlekom v českom Havířove
(2. miesto v kombinácii). Na
majstrovstvách Slovenska vo vodnom lyžovaní za členom v kategórii do 14 rokov získala
3-krát 1. miesto a raz 2. miesto (slalom) a v kategórii žien 3. miesto (triky).
b) Ivan Oravec – na majstrovstvách Slovenska vo vodnom lyžovaní za člnom získal v súťaži
mužov 1. miesto v akrobacii.
c) Róbert Hladík – majster Slovenska vo vodnom lyžovaní za vlekom v novej disciplíne
wakeboard.
17. Kanoistika
a) Pavol Maťaš a Ondrej Galčík, TJ Sĺňava Piešťany, juniorski reprezentanti SR v kategórii
starších dorastencov. Umiestnili sa na popredných miestach na majstrovstvách Európy
v Záhrebe, pretekoch Svetového pohára v Poznani. Tiež na medzinárodných regatách
v Piešťanoch, nemeckom Bochum a českých Račiciach (získali 1. miesto v K4 na 1000 m),
na Dueli majstrov v Petržalke za účasti štyroch štátov V-4 (Galčík skončil na 1. a Maťaš na
2. mieste v K1 na 200 m). Na majstrovstvách SR získali obaja 6-krát 1. miesto.
b) Matej Rusnák – v kategórii mladších dorastencov, reprezentant SR. Získal 1. miesto
v C2 na 500 m v nemeckom Bochum.
c) Slovenský pohár v kanoistike – TJ Sĺňava Piešťany v hodnotení družstiev skončila na
3. mieste (spomedzi 19 slovenských oddielov). V súťaži jednotlivcov získali 1. miesto
v kategórii kajak - starší dorastenci Pavol Maťaš, kajak - 11 roční žiaci Simona Šamková
a v kategórii kanoe - 14 roční Matej Rusnák a kanoe - 13 roční žiaci Ľuboš Lehuta.
Na popredných miestach sa umiestnili aj mladší dorastenci Ondrej Galčík a Michaela
Ščevková a žiaci Lenka Doubravová, Veronika Kuníková, Adriana Jamrichová a Gabriel
Zvonček.

d) 42. ročník Pohára SNP v rýchlostnej kanoistike – uskutočnil sa na piešťanskej Sĺňave.
Spomedzi 17 oddielov získali prvenstvo opäť kanoisti KRK Nováky. V žiackom Pohári SNP
získali prvenstvo mladí kanoisti Sĺňavy Piešťany.
e) Medzinárodná juniorska regata olympijských nádejí – uskutočnila sa v septembri na
piešťanskej Sĺňave za účasti kanoistov z 8 štátov. Z Piešťancov v drese Slovenska štartovali
Pavol Maťaš (získal jedno 3. miesto), Ondrej Galčík, Matej Rusnák, Norbert Michel, Matej
Kačic, Lenka Doubravová a Michaela Ščevková.
18. Veslovanie
a) Maroš Sloboda – TJ Sĺňava Piešťany, juniorsky reprezentant SR. Umiestnil sa na
popredných miestach v disciplíne 1x skif na majstrovstvách sveta juniorov v litovskom
Tratai (9. miesto), na medzinárodných regatách v maďarskom Szegede (1. miesto), v Blede
(1. miesto) a v Brne. Na majstrovstvách Slovenska obsadil 3. miesto a v Slovenskom pohári
4-krát 1. miesto v disciplíne 1x skif.
b) Tomáš Kubla, reprezentant SR. Štartoval na pretekoch Svetového pohára.
c) 23. ročník Pohára SNP vo veslovaní – medzinárodná veslárska regata sa konala v Piešťanoch
za účasti veslárov zo Slovenska a Moravy. Víťazom sa stali veslári VK Olomouc.
19. Vodný motorizmus
a) Jaroslav Baláž mladší – KVM a VŠ Piešťany, reprezentant SR. Umiestnil sa na popredných
miestach seriálu majstrovstiev Európy v nemeckom Freiburgu (3. miesto), v Berlíne
(2. miesto), nemeckom Bremen a francúzskom Port Saint Pere, v celkovom hodnotení
majstrovstiev Európy skončil vo formule S na
2. mieste.
20. Jachting
Jachtári TJ Sĺňava Piešťany – úspešní boli mladší žiak Matej Kollárik (2. miesto na
majstrovstvách Slovenska v triede Optimist), Fedor Kubeš, Boris Psalman i ďalší.
21. Vodné pólo
KVP Kúpele Piešťany – muži Kúpele Piešťany hrali v sezóne 2001/2002 v
1. lige, kde
skončili na poslednom 7. mieste (z ligy však nikto nezostúpil), ženy Kúpele Piešťany hrali
v 1. lige, kde tiež skončili na poslednom 4. mieste.
22. Nohejbal
Nohejbalový klub Kúpele Piešťany – muži hrali v 2. lige – skupina západ, ktorú vyhrali a po
kvalifikácii začiatkom roka 2003 postúpili do 1. ligy. V Slovenskom pohári obsadili muži 4.
miesto, dorastenci 3. miesto.
23. Vzpieranie – tlak na lavičke
Juraj Stískal – TJ Družba Piešťany. Získal titul majstra Slovenska v tlaku na lavičke
v kategórii do 110 kg. Bol víťazom viacerých pohárových súťaží s medzinárodnou účasťou.
Bol zaradený do reprezentačného výberu Slovenska pre rok 2003.

24. Turistika
V roku 2002 sa uskutočnilo v regióne Piešťan viacero turistických podujatí. Väčšinu z nich
zorganizovali členovia Klubu mladých turistov TJ Bezovec Piešťany. Jarná a letná turistická
sezóna sa začala akciou Sto jarných kilometrov, zimná podujatím v rámci Otvorenia zimnej
turistiky.
a) Sto jarných kilometrov – 46. ročník – na získanie odznaku museli v období marec – jún
absolvovať dospelí turisti 100 km, deti 50 km a cykloturisti 225 km. Prvé podujatie sa
uskutočnilo v sobotu 22. marca (pre peších turistov trasy 8, 15 a 20 km, pre cykloturistov
30 a 45 km). Prezentácia účastníkov bola v klubovni KMT TJ Bezovec na Sládkovičovej
ul., následne i na Ahoji v Banke, kadiaľ prechádzali pešie trasy. Na Ahoji sa uskutočnili aj
športovo-zábavné súťaže, vynášanie Moreny, voľba kráľovnej jari -Vesny a pod.
b) Bakuľový pochod – 23. ročník – uskutočnil sa v septembri. Štart bol pred kanceláriou
KMT TJ Bezovec Piešťany na Sládkovičovej ul. a cieľ na Lide (trasy 10, 15, 20, 25, 30 a 35
km). Víťazom súťaže o najkrajšiu bakuľu sa stal Libor Gardoň. Na Lide sa uskutočnili aj
športovo-branné súťaže (rezanie dreva na čas, hod polenom do diaľky a pod.).
c) Otvorenie zimnej turistiky – sa uskutočnilo v sobotu 14. decembra (pripravené boli
trasy na 10, 16 a 22 km pre peších alebo lyžiarov na bežkách). Prezentácia bola v klubovni
KMT TJ Bezovec alebo okolo obeda v reštaurácii pod Havranom. Každý účastník obdržal
účastnícky preukaz a spomienkovú medailu. Na Havrane boli tiež športovo-zábavné súťaže
a turistická vatra.
25. Cyklistika – cestná
a) Cyklisti CK Piešťany – boli v roku 2002 úspešní. Predsedom Cyklistického klubu
v Piešťanoch je Ing. Peter Rihay.
b) Majstrovstvá Slovenska – vo vekovej kategórii 50 – 59 ročných získal Ing. František
Ostracký titul majstra SR v časovke jednotlivcov a 2. miesto v cestnom preteku jednotlivcov.
V kategórii nad 60 rokov získal Milan Mištík titul majstra Slovenska v oboch disciplínach.
c) Slovenský pohár veteránov v cyklistike – v roku 2002 sa uskutočnilo 20 pretekov, z nich
4 v Piešťanoch. Víťazom v hodnotení družstiev v konkurencii 120 pretekárov z 36 klubov sa
stali cyklisti CK Piešťany. V kategórii jednotlivcov 30 – 39 ročných skončil Mário Kurnický
na 2. mieste. V kategórii 40 – 49 ročných patrili medzi najlepších Miloš Gežo, Roman Mařík
a S. Podlucký. V kategórii 50 – 59 ročných získal 1. miesto František Ostracký (vyhral 7
pretekov), medzi najlepších patrili aj Peter Rihay a Milan Tupý. V kategórii nad 60 rokov
obsadil 1. miesto Milan Mištík. Najúspešnejším cyklistom bol František Ostracký, ktorý
vyhral aj súťaž bez rozdielu rokov Top Ten, na 4. mieste skončil M. Mištík a na 9. mieste
M. Kurnický.
d) Majstrovstvá sveta veteránov v cyklistike – v roku 2002 sa konali v rakúskom St. Johene.
Kvalifikovali sa na ne aj cyklisti CK Piešťany, na popredných miestach sa však neumiestnili.
26. Cyklistika – horská
Klub horskej cyklistiky Tlapa Team Piešťany – v roku 2002 zorganizoval mládežnícku ligu
horských bicyklov. V júni klub usporiadal v Piešťanoch maratón v horskej cyklistike.

27. Šachy
a) Šachisti Kúpele Piešťany – v sezóne 2001/2002 obsadili v 2. lige 6. miesto.
b) Andrej Seitler – na majstrovstvách SR v šachu v kategórii do 16 rokov obsadil 2. miesto
spomedzi 38-ich súťažiacich, v rapid šachu dokonca 1. miesto.
28. Automobilizmus
a) Branislav Žák – ZAKO Motošport Piešťany. Vyhral majstrovstvá Slovenska v kategórii
áut triedy N do 2000 ccm. Úspešný bol aj na Letnej cene Brna, na ktorej v iných pretekoch
štartoval aj Jozef Béreš ml.
29. Kriket
Občianske združenie Naturs - Relax Piešťany – zorganizovalo 1. ročník Piešťanskej ligy
v krikete s celoslovenskou účasťou. Tiež sa uskutočnil 1. ročník turnajovej ligy v krikete
jednotlivcov.
30. Softbal
Dievčatá PIE Piešťany – v roku 2002 sa v 1. lige kadetiek v softbale umiestnili na 3. mieste.
31. Golf
a) Karol Balna – GC Piešťany – získal titul majstra SR v golfe v súťaži mužov.
b) 5. ročník Balnea Cup – podujatie zorganizovali GC Piešťany a SLK Piešťany. Konalo
sa v Ostrave, lebo v Piešťanoch nie je 18-jamkové golfové ihrisko. Z Piešťancov bol
najúspešnejší Ján Balna, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 4. mieste.
32. Technické športy
a) SZTŠ ZO 1 Piešťany – predsedom ZO bol Jozef Hladký.
b) Tomáš Sedláček z Vrbového – letecké modelárstvo, člen Leteckého modelárskeho klubu
SZTŠ ZO 1 Piešťany. Na juniorskych majstrovstvách sveta v leteckom modelárstve na
letisku v Boľkovciach pri Lučenci si v kategórii F1 - A spomedzi 47 súťažiacich vybojoval
3. miesto. Na medzinárodnej súťaži Bohemia Cup 2002 v Sezimovom Ústí v kategórii
juniorov F1 - A – vetrone z 82 štartujúcich obsadil 3. miesto. Na pretekoch Svetového
pohára v Lučenci v kategórii juniorov obsadil 1. miesto.
c) Valentína Michálková a Marek Drlička – dvojboj mládeže, SZTŠ ZO 1 Piešťany. Získali
prvenstvá v okresnom a krajskom kole pretekov všestrannosti (beh, preskok, podlezenie
prekážok, šplh na vodorovnom lane, streľba zo vzduchovky v ľahu a v stoji). Na majstrovstvách
SR v Predajnej v dvojboji dorastu získali v súťaži družstiev 1. miesto a v súťaži jednotlivcov
obaja
3. miesto. Ich trénerkou bola stredoškolská učiteľka SPŠE Piešťany
Emília
Sedláčiková.
33. Telesne postihnutí športovci – vozičkári
a) Mária Bartošová - ŠKV Kúpele Piešťany - tlak na lavičke – na majstrovstvách sveta
telesne postihnutých športovcov v Kualalumpur v Malajzii obsadila v tlaku na lavičke
v kategórii do 56 kg 6. miesto.
b) Mária Pillárová, Ján Riapoš, Ján Koščo – stolný tenis, ŠKV Kúpele Piešťany. Na
majstrovstvách sveta telesne postihnutých športovcov v Teipei na Taiwane v súťaži stolných

tenistov obsadila M. Pillárová 2. miesto v súťaži jednotlivkýň a spolu s Alenou Kánovou
z Ružomberka 2. miesto v súťaži družstiev; J. Riapoš a J. Koščo v súťaži jednotlivcov
skončili na 9. – 16. mieste.
34. Mestské súťaže
a) Mestská liga v minifutbale – v sezóne 2001/2002 sa víťazom I. MPFL stalo mužstvo
Manchestru, II. MPFL mužstvo OC Kantos. Majstrom Piešťan v minifutbale sa stalo mužstvo
FC Chelsea.
b) Mestská liga v kolkoch – víťazom 19. ročníka sa stalo družstvo Dompeku (už po 7-my
raz).
c) Mestská liga v hokejbale – víťazom sa stalo mužstvo Bostonu.
35. Plávanie otužilcov
11. ročník Plávania otužilcov v Piešťanoch – uskutočnil sa v pondelok
30. decembra
2002 o 14.00 hod. na Váhu pri hoteli Magnólia. Organizátormi podujatia bol Klub otužilcov
Piešťany na čele s Karolom Kevanom a MsKS v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho 35 otužilcov
(z toho 9 žien) zo Slovenska, z Čiech neprišli, keďže bol pracovný deň. Teplota vody bola
1°C. Okrem najstaršieho otužilca, 78-ročného Karola Kevana si vyslúžil pozornosť operný
spevák a sólista SND v Bratislave Martin Babjak, ktorý spolu s manželkou preplával celú
šírku Váhu tam a späť, t.j. 300 m. Medzi otužilcami bol aj 25-ročný Bratislavčan Zoltán
Makai (syn známeho lekára MUDr. Dušana Makaia), ktorý v roku 2001 ako prvý Slovák
preplával Lamanšský prieplav za 11 hodín.
36. 37. ročník Silvestrovského behu medzi mostami v Piešťanoch
Uskutočnil sa tradične podvečer 30. decembra. Víťazom hlavnej kategórie – behu mužov na
9 600 m (8 okruhov) sa stal Ján Križák z Grafobalu Skalica časom 33:07 min. Z Piešťancov
v kategórii žiačok (1 okruh – 1 200 m) vyhrala Barbora Machovičová, v kategórii žiakov
(1 200 m) Marcel Svíčka, v kategórii dorasteniek (2 400 m) obsadila Daniela Majerníková
3. miesto, v kategórii dorastencov (2 400 m) sa Piešťanci na stupeň víťazov nedostali,
v kategórii žien (2 400 m) obsadila Jana Majerníková 3. miesto a v kategórii mužov veteránov (4 800 m) skončil Ivan Pilař tesne za stupňom víťazov.
12. Zahraničné styky
1. III. slávnosť partnerských miest v Piešťanoch
II. ročník festivalu partnerských miest sa uskutočnil v roku 2001 v poľskej Ustroni. V roku
2002 sa stretnutie zástupcov partnerských miest uskutočnilo v Piešťanoch v dňoch 31. mája
– 3. júna v rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2002 v Piešťanoch.
Zúčastnili sa ho delegácie 8-ich partnerských miest, ktorými sú Piešťany, fínska Heinola,
chorvátske Varaždinske Toplice, poľská Ustroň, maďarský Hajdúnánás, maďarský XI. obvod
Budapešti, pribudli moravské Luhačovice a české Poděbrady. Delegácie partnerských miest
viedli primátor Juraj Csontos, primátor Hannu Komonen, primátor Dragutin Kranjčec,
primátor Ireneusz Szarzec, primátor András Éles, predsedkyňa samosprávy poľskej menšiny
11. obvodu Budapešti Halina Mariane Wesolek, primátor Bohuslav Marhoul a primátor
Jozef Ďurčanský. Primátori Piešťan, Luhačovíc a Poděbrad podpísali partnerské zmluvy

v predvečer otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Na pamiatku III. slávnosti partnerských miest
v Piešťanoch bolo v mestskom parku vysadených 8 líp, primátor každého partnerského
mesta vysadil jednu (na začiatku mestského parku sa nachádza tzv. Masarykova lipa slobody,
zasadená začiatkom 20-tych rokov 20. stor. po vzniku ČSR).
Festival partnerských miest prebiehal súčasne s podujatiami v rámci otvorenia LKS.
Z partnerských miest vystúpili 1. júna na Winterovej ul. a 2. júna v koncerte priateľstva
v Hudobnom pavilóne – detský tamburínový súbor z Varaždinskych Toplic, folklórny súbor
Równica z Ustrone, folklórny súbor Cedrus z Budapešti, tanečná skupina z Hajdúnánás,
súbor saxofonistiek z Luhačovíc, country skupina Podlabácky Pacifik z Poděbrad.
Z Piešťan a okolia vystúpili pred MsÚ FS Máj, pred barlolámačom Piešťanský dixieland,
pred predajňou kníh v parku Mustang band, na Nám. slobody Dychová hudba ZUŠ, na
Winterovej ul. mažoretky z Novej Dubnice, mažoretky z Hlohovca, spevácka skupina Povoja,
Gajdoš a Vrbovské vŕby, FS Krakovanka, dychová hudba Zornička, FS Striebornica, FS
Slnečnica, country skupina Wanted, na nábreží Váhu vystúpila skupina historického šermu
Rád sv. Galahada, country skupina Váh River Band, country skupina Kaktus band i ďalšie.
V Hudobnom pavilóne v rámci koncertu priateľstva vystúpili aj ZUŠ – step, Detský domov
s tanečným vystúpením, Dodo Šošoka – džez, hudobná skupina Slniečko i ďalší.
13. Rôzne
1. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany in memoriam Ľudovítovi Winterovi
Udelenie čestného občianstva bolo schválené na 3. riadnom zasadnutí MsZ mesta Piešťany
22. marca 2002. Na slávnostnom 4. mimoriadnom zasadnutí MsZ 19. júna 2002 odovzdal
primátor mesta Ing. J. Csontos listinu čestného občianstva do rúk jeho vnuka Andreja
Schulza.
Ľudovít Winter sa na sklonku Rakúsko - Uhorska a v období medzivojnovej Československej
republiky ako generálny riaditeľ kúpeľného podniku najväčšou mierou zaslúžil o povznesenie
a rozvoj kúpeľov. Oddanosť ku kúpeľom a k mestu si zachoval i v ťažkých obdobiach života,
jednak v období Slovenskej republiky, keď bol v koncentračnom tábore (mal židovský
pôvod) a v období totalitného socializmu, keď bol odstrčený a prakticky až do smrti živoril
(ako bývalý kapitalistický podnikateľ). Žil v rokoch 1870 - 1968.
2. Humánny detský čin roka v Piešťanoch
Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch vyhodnotilo súťaž detský čin (za obdobie škols.
r. 2001/2002). Titul „humánny čin roka“ získal žiak 7. ZŠ Erik Šiška za záchranu topiaceho
sa dievčatka vo vodnej nádrži Striebornica. Osobne mu zagratuloval primátor mesta Ing. J.
Csontos.
3. Pristátie lietadla Boeing 737 v Piešťanoch
2. októbra 2002 po prvýkrát v histórii pristálo na piešťanskom letisku veľké dopravné lietadlo
Beeing 737-300. Pricestovali ním futbalisti francúzskeho futbalového klubu Girondins
Bordeaux na odvetný zápas s mužstvom Matadoru Púchov v Žiline.
4. Samovražda upálením v Piešťanoch
26. júna 2002 pred polnocou sa na ulici Pod Párovcami pred bývalým sídlom pobočky

spoločnosti BMG Invest polial horľavinou a zapálil 33-ročný Miloš K. zo Serede. Náhodní
chodci a privolaná hliadka mestskej polície už nestihli na horiacom včas uhasiť plamene.
Muž ostal pri vedomí a trval na tom, že chce zomrieť. Utrpel popáleniny 4. stupňa na 90 %
tela, po rýchlom prevezení do nemocnice ešte chvíľu žil a potom zomrel.
Bol jedným z podvedených klientov nebankových spoločností BMG Invest a Horizont.
Ich šéfovia získali od 170 tisíc dôverčivých klientov 17 miliárd korún, o ktoré ich potom
pripravili. Muž prišiel o 350 tis. Sk, ktoré vložil do BMG Investu a kvôli tomu si siahol na
život.
5. Jasnovidka Izabella v Piešťanoch
Izabella Csabaiová, autorka populárnej knihy Jasnovidka, sa stretla v mestskej knižnici
s občanmi Piešťan. Prítomných zaujala originálnymi tvrdeniami. Pútavo hovorila
o vedeckých názoroch na jasnovidectvo, o bohu, o reinkarnácii, o kontaktoch s mŕtvymi
a získaných znalostiach o posmrtnom živote, o klonovaní a pod. Odmieta fanatizmus,
najmä keď jedna viera ubližuje druhej. Jasnovidecké schopnosti využíva na pomoc ľuďom
v ťažkých chvíľach, pomohla už i viacerým známym osobnostiam, ba i polícii.
12. Zahraničné styky – pokračovanie
2. Návšteva delegácie mesta Piešťany vo Varaždinskych Topliciach
V dňoch 9. – 11. augusta 2002 sa delegácia mesta Piešťany na čele s primátorom Ing. J.
Csontosom zúčastnila oficiálnych slávností v tomto partnerskom chorvátskom meste.
3. Návšteva delegácie mesta Piešťany v Ustroni
V dňoch 24. – 25. augusta 2002 sa delegácia mesta Piešťany vedená primátorom Ing. J.
Csontosom zúčastnila 26. ročníka osláv dožiniek v tomto partnerskom poľskom meste.
Podujatia sa zúčastnila aj skupina žiačok piešťanskej ZUŠ pod vedením učiteľky Dariny
Mockovej.
4. Partnerské vzťahy Piešťany - Hajdúnánás
V októbri 2002 podpísali v Maďarsku primátor mesta Hajdúnánás Dr. András Éles a primátor
mesta Piešťany Ing. J. Csontos dohodu o priateľstve a spolupráci medzi oboma mestami.
Tým sa dovŕšilo oficiálne uzavretie partnerských vzťahov kúpeľných miest Višegrádskeho
zoskupenia (SR, ČR, Maďarsko a Poľsko).

––––––––––––– Ing. Alexander Murín –––––––––––

Rok 2003
Úvod
1. Svet v roku 2003
19. marca 2003 USA a Veľká Británia začali voju proti Iraku aj bez súhlasu Bezpečnostnej
rady OSN a to z dôvodu, že údajne Irak vlastní zbrane hromadného ničenia a tiež s cieľom
zvrhnúť diktátorského prezidenta Saddáma Husajna. Hlavné vojenské operácie sa ukončili
koncom apríla víťazstvom USA a jeho spojencov, Bagdad bol obsadený a neskôr i Saddám
Husajn zajatý. Zbrane hromadného ničenia sa však v Iraku nenašli.
V Iraku zostal pôsobiť medzinárodný vojenský kontingent, úlohou ktorého je zabezpečiť
stabilizáciu situácie a podieľať sa na obnove krajiny. V auguste bola do Iraku vyslaná aj
skupina cca sto slovenských vojakov ako súčasť medzinárodného kontingentu. Pokoj a mier
však nenastal, pretože ozbrojené militantné skupiny Iračanov pokračovali v boji. Páchajú
atentáty na príslušníkov spojeneckých síl i na Iračanov, ktorí začali s nimi spolupracovať.
Neskôr začali unášať cudzincov, ktorým vyhrážajú smrťou, ak ich krajina nestiahne svojich
vojakov z Iraku.
Nepokoje pokračovali aj v roku 2003 na Blízkom východe medzi Izraelom a Palestínčanmi.
2. Slovensko v roku 2003
V máji sa uskutočnilo referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Voliť
prišlo 52,15 % oprávnených voličov, z nich sa za vstup do EÚ vyslovilo 92,46 %.
Od júna 2003 boli zavedené poplatky v zdravotníctve – za návštevu lekára, za recept, za
pobyt v nemocnici, za návštevu pohotovosti a za dopravu sanitkou.
V septembri navštívil Slovensko pápež Ján Pavol II., ktorý už bol na Slovensku po tretíkrát,
v samostatnej SR druhýkrát.
3. Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2003
V januári začali vo svojich funkciách pôsobiť novozvolený primátor mesta a poslanci MsZ
mesta Piešťany.
Začiatkom júna bolo po rekonštrukčných prácach otvorené kultúrno-spoločenské centrum
Fontána. Zároveň sa v jeho priestoroch uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ, na ktorom
primátor mesta odovzdal významným osobnostiam Čestné občianstvo mesta Piešťany
a Cenu mesta Piešťany.
Začiatkom júna sa uskutočnilo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2003 v Piešťanoch.
1. Orgány mesta v roku 2003
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2003
Pre volebné obdobie 2003-2004 bolo zvolených 25 poslancov MsZ mesta Piešťany. Podľa
jednotlivých volebných obvodov to sú:
I. volebný obvod: Mgr. Elena Bieliková (koalícia SDKÚ,KDH,DS), MUDr.
Branislav Čanič (koalícia Smer, ANO,HZDS,HZD,SNS), MUDr. Milan Gajdoš
(Smer,ANO,HZDS,HZD,SNS), JUDr. Ján Chmelo (SKDÚ,KDH,DS), Ing. Jozef

Jambor (SDKÚ,KDH,DS), Ing. Ladislav Mihalčík (SDKÚ,KDH,DS), Pavel Tapušík
(SDKÚ,KDH,DS), MUDr. Pavol Vereš (SDKÚ,KDH,DS).
II. volebný obvod: Ing. František Bača (SZS), Kornel Duffek (SZS), Ing. Ján Dulla
(SDKÚ,KDH,DS), Ing. Timotej Miština, CSc. (SDKÚ,KDH,DS), MUDr. Peter Ottinger
(SDKÚ,KDH,DS), MUDr. Marián Urbánek (nezávislý kandidát).
III. volebný obvod: Ing. Iveta Babičová (SDKÚ,KDH,DS), MUDr. Rudolf Botek
(SDKÚ,KDH,DS), Ing. Miloš Drgoň (SDKÚ,KDH,DS), Ing. Eva Kolláriková
(Smer,ANO,HZDS,HZD,SNS), Anna Maťašová (SDKÚ,KDH,DS), Ing. Eva Pobjecká
(SDKÚ,KDH,DS).
IV. volebný obvod: Ing. arch. Jana Bartošová (SDKÚ,KDH,DS), MUDr. Jozef Beňačka
(nezávislý kandidát), JUDr. Katarína Cibulková (SDKÚ,KDH,DS), Ing. Eliška Gocká
(nezávislý kandidát).
Rozdelenie volebných obvodov podľa ulíc:
I. volebný obvod: ulice Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Gagarinova, Haluzického,
Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová,
Žilinská cesta, A. Hlinku, Dopravná, Staničná, Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Bottova,
Díčová, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Považská, Úzka, Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1.
mája, Pod Párovcami, Stromová, Valová, Štefánikova, Štúrova, Letná, A. Šindelára, Bajzova,
Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Sv.
Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, Tematínska, Trenčianska, E. Belluša.
II. volebný obvod: Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám.
SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Sasinkova, Šafárikova, Eugena Suchoňa,
Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. slobody, Nám. J. Murgaša,
Royova, Rázusova, Winterova, Beethovenova, Nábr. Ivana Krasku, Nábrežie J.J. Torkosa,
Nábr. J. Wernhera, Nálepkova, Park-pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Teplická, Bratislavská
cesta, Hurbanova, J. Jesenského, Javorinská, Mudroňova, Brigádnická, Cintorínska,
Družstevná, Hospodárska, Mliekarenská, Mlynská, Nová, Partizánska, Vrbovská,
Chalúpkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska,
Nábr. K. Fodora, Rastislavova, Sládkovičova, Školská, Vajanského, Urbánkova, Záhradná,
N. Teslu, Obchodná.
III. volebný obvod: Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená,
Valašská, Vysoká, Komenského, Robotnícka, Skalná,
A. Dubčeka, Jarná, Južná,
Krížna, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Panenská, Prístavná, Ružová, Rybná, Slnečná,
Tichá, Veterná, J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska, Gaštanová, Javorová, 8. mája, Krajinská
cesta, Kukorelliho, Ovocná, Bratislavská cesta, Brezová.
IV. volebný obvod: F.E. Scherera, A. Trajana, M. Bela, Dudvážska, Družby.
Zasadnutia MsZ mesta Piešťany v roku 2003 – celkove sa uskutočnilo 10 riadnych, 1
slávnostné a 1 mimoriadne zasadnutie MsZ mesta Piešťany. Zasadnutia MsZ sa konali
v zasadačke mestskej knižnice a boli verejné.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 7.1.2003 – v slávnostnej časti zasadnutia MsZ predseda
Mestskej volebnej komisie v Piešťanoch Jiří Rais predniesol správu o príprave, priebehu
a výsledku volieb do samosprávnych orgánov mesta Piešťany, ktoré sa konali v dňoch 6.
a 7. decembra 2002. Potom sa ujal slova odchádzajúci primátor Ing. Juraj Csontos, ktorý
poslancom a novému primátorovi zaželal veľa úspechov a pevné zdravie. Poslanec MsZ
Kornel Duffek prečítal text sľubu pre novozvoleného primátora Ing. Rema Cicutta, ktorý

svojím podpisom zložil sľub primátora mesta Piešťany. Odchádzajúci primátor Ing. J. Csontos
mu odovzdal vedenie MsZ, prevzal tiež aj insígnie mesta. Následne novozvolení poslanci
MsZ zložili jednotlivo sľub do rúk primátora. Nový primátor Ing. R. Cicutto vo svojom
príhovore konštatoval, že primátora, poslancov MsZ a zamestnancov MsÚ v nasledujúcom
období čaká veľké množstvo práce. Sú jednak problémy, ktoré treba riešiť ihneď, zároveň
však treba stanoviť strategické úlohy, ktoré sa týkajú rozvoja mesta v období nasledujúcich
10 až 20 rokov. Primátor vyzval poslancov MsZ, obyvateľov a všetkých priaznivcov
mesta Piešťany, aby sa zúčastnili širokej občianskej diskusie k tejto téme. Vyslovil záujem
spolupracovať s každým, ktorému tak ako jemu, záleží na rozvoji a prosperite nášho mesta.
V pracovnej časti zasadnutia MsZ sa uskutočnila voľba volebnej a návrhovej komisie, voľba
zástupcu primátora, zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov, zriadenie
komisií a voľba ich predsedov, zriadenie výboru pre sídlisko Adam Trajan a mestskú
časť Kocurice, poverenie poslancov MsZ k výkonu funkcie sobášiacich, schválenie platu
primátora mesta, bod „rôzne“ a interpelácie poslancov.
1. Voľba zástupcu (viceprimátora) mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 3/2003) – MsZ schválilo do
funkcie zástupkyne primátora poslankyňu Ing. Evu Pobjeckú,
2. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov (uzn. MsZ č. 5/2003) – MsZ
schválilo zriadenie MsR s počtom členov 7 a voľbu členov MsR z radov poslancov MsZ.
3. Zriadenie komisií MsZ a voľba ich predsedov (uzn. MsZ č. 5/2003) – MsZ schválilo
zriadenie komisií MsZ v počte 8 a voľbu predsedov komisií MsZ z radov poslancov MsZ.
4. Zriadenie Výboru mestských častí sídlisko Adam Trajan a Kocurice (uzn. MsZ č. 6/2003)
– MsZ schválilo rozšírenie a zmenu názvu doterajšieho Výboru mestskej časti Adam Trajan
a zároveň schválilo zriadenie Výboru mestských častí sídlisko Adam Trajan a Kocurice.
Členmi výboru sú poslanci MsZ z týchto mestských častí – predsedkyňa je poslankyňa MsZ
Mgr. Mária Gašparíková, tajomníčkou Ľubica Ondreičková a členmi poslanci MsZ JUDr.
Katarína Cibulková, Ing. arch. Jana Bartošová, Ing. Eliška Gocká a MUDr. Jozef Beňačka.
5. Poverenie poslancov MsZ mesta Piešťany k výkonu funkcie sobášiaceho (uzn. MsZ č.
7/2003 – MsZ poverilo vykonávaním funkcie sobášiacich poslancov MsZ Kornela Duffeka
a Ing. Elišku Gockú.
6. Schválenie platu primátora mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 8/2003) – MsZ schválilo mesačný
plat primátora dňom 7. januára 2003 vo výške 57 tis. Sk.
7. Schválenie platu zástupcovi primátora mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 12/2003) – MsZ
schválilo mesačný plat zástupcu primátora vo výške 35 tis. Sk.
8. Interpelácie a otázky poslancov MsZ – poslankyňa MsZ Ing. E. Gocká požiadala MsÚ
o informáciu vo veci prevodu vlastníctva pozemku na cintoríne na Žilinskej ceste. Poslanec
MsZ Ing. F. Bača požiadal riaditeľa Služieb mesta Piešťany Ing. T. Wagnera o informáciu,
či sú ešte ďalšie možnosti na zlepšenie situácie na uliciach a chodníkoch v zimnom období,
ktoré sú každú zimu klzké. Poslanec MsZ JUDr. J. Chmelo žiadal od náčelníka mestskej
polície M. Mihálika vysvetlenie, prečo bolo na Silvestra v noci iba niekoľko mestských
policajtov, ktorí nestíhali zabrániť znečisťovaniu ulíc podpitými občanmi (najmä Teplickej
ul.).
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 7.2.2003 – program zasadnutia MsZ obsahoval – kontrolu
plnenia uznesení MsZ z roku 2002, pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, VZN mesta
Piešťany, žiadosti o úľavu alebo oslobodenie od mestských daní a poplatkov, aktualizáciu
interných noriem Mesta Piešťany (celkove ich je 45 – poriadky, zásady, štatúty, smernice

a pod.), zmenu v Štatúte mesta Piešťany (úplné znenie), štatút komisií MsZ a zloženie
jednotlivých komisií MsZ, zmenu štatutárneho orgánu Školské zariadenia MP v zriaďovacej
listine, zameranie kontroly útvaru hlavného kontrolóra mesta na rok 2003, členstvo Mesta
Piešťany v Združení miest a obcí Slovenska, zvýšenie cestovného na linkách MHD, bod
„rôzne“ a interpelácie poslancov MsZ.
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ z roku 2002 – týkali sa rôznych záležitostí:
Rokovania a zmluvy Mesta Piešťany so spoločnosťou Multiplum, s.r.o. Piešťany vo veci
realizácie projektu Vita Balnearum v lokalite Nitrianska ul., čerpanie úveru zo ŠFRB na
výstavbu nájomných bytov v lokality Piešťany Sever -Bodona, spor Mesta Piešťany
s advokátskou kanceláriou Agilita v kauze „Kovomontáže“, reštrukturalizácia a transformácia
mestských zariadení sociálnych služieb, prevod vlastníctva resp. prenájom nehnuteľnosti
spoločnosti ERS Reality, s.r.o. Bratislava (zatiaľ nebol realizovaný), projekt poplatkov za
zber kvantitatívneho a separovaného zberu, založenie neziskovej organizácie Informačné
centrum mladých Piešťany (MsÚ požiada o jej registráciu na Krajskom súde v Trnave),
žiadosť o príspevok z fondu ISPA a zámeru EIA pre stavbu „Piešťany – rekonštrukcia
kanalizácie a čističky odpadových vôd“ (spracovateľ žiadosti je firma Hydrocoop, s.r.o.
Bratislava) i ďalšie uznesenia.
2. VZN mesta Piešťany o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady
za opatrovateľskú službu (uzn. MsZ č. 15/2003) – k 1.1.2003 prešlo na Mesto Piešťany
96 pracovníkov opatrovateľskej služby, ktorí predtým patrili do pôsobnosti okresného
úradu. Počet opatrovaných občanov bol 133. Finančné prostriedky na poskytovanie
opatrovateľskej služby mestu poskytuje Krajský úrad v Trnave prostredníctvom Okresného
úradu v Piešťanoch.
3. Združenie miest a obcí Slovenska (uzn. MsZ č.23/2003) – MsZ schválilo členstvo mesta
Piešťany v združení.
4. Zloženie komisií MsZ – členovia príslušnej komisie boli schválení (volení) hromadne
a nie jednotlivo. Spôsob voľby kritizoval šéfredaktor Piešťanského týždňa Peter Remiš,
pretože z komisií údajne vypadli odborníci.
5. Úplné znenie Štatútu mesta Piešťany (uzn. MsZ č.18/2003) – MsZ ho schválilo.
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 21.3.2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, zrušenie
VZN MP, schválenie noviel VZN MP, odpredaje a prevody vlastníctva pozemkov, zrušenie
platnosti niektorých uznesení MsZ z roku 2002, vyhodnotenie činnosti mestskej polície
za rok 2002, vyhodnotenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2002,
vyhodnotenie plnenia rozpočtu (záverečný účet) Mesta Piešťany za rok 2002, návrh rozpočtu
MP na rok 2003, bod „rôzne“ a interpelácie poslancov.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – vystúpilo 10 občanov.
P. Hanicová – predniesla pripomienky obyvateľov Vážskej ulice, ktorí sa sťažovali na to,
že cyklisti chodia po chodníku a starší ľudia sa im musia vyhýbať, smetiaky (t.j. odpadové
nádoby) sú často preplnené, jesenné lístie nebolo na ulici vyhrabané, v podchode sú vytrhnuté
svetlá, detské ihriská sú málo vybavené a pod.
P. Šimo – predniesol problémy dobrovoľných hasičov v Piešťanoch, ktoré spočívajú v tom,
že v prípade požiaru zvyčajne pri veľkých obytných domoch nie sú voľné nástupné plochy
(nevhodné parkovanie áut, dokonca i na chodníkoch), zlý stav hydrantov a pod.
P. Javorský – hovoril v mene obyvateľov obytného domu na Kukučínovej ul., ktorý bol

pred 10-timi rokmi bez súhlasu tamojších nájomných obyvateľov odpredaný spoločnosťou
Dospra vtedajšiemu viceprimátorovi JUDr. Bartovicovi s manželkou. Je potrebné doriešiť
túto záležitosť, aby tam bývajúci nájomníci mohli žiť bez zbytočného napätia.
2. VZN MP č.12/1997 o umiestnení a povoľovaní informačných, reklamných a propagačných
zariadení na území katastra Piešťany (uzn. MsZ č. 34/2003) – MsZ ho zrušilo.
3. Novela VZN MP č. 10/1992 o poplatku za reklamy (uzn. MsZ č. 35/2003) – MsZ novelu
schválilo.
4. Novela VZN MP č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom (uzn. MsZ č. 36/2003) – MsZ novelu schválilo.
5. Novela VZN MP č. 5/2000 o zeleni (uzn. MsZ č. 37/2003) – MsZ novelu schválilo.
6. Novela VZN MP č. 2/2002 o poplatku zo vstupného, voľných pouličných aktivitách
slobodných umelcov a oznamovacej povinnosti (uzn.MsZ č.38/2003) – MsZ novelu
schválilo.
7. Projekt Vita Balnearum (uzn. MsZ č.43/2003) – MsZ schválilo zrušenie uznesení MsZ MP
č.41/2002 A,C, č.103/2002, č.104/2002, č.272/2002, č.291/2002 a č.295/2002, čo znamená
koniec rokovaní so spoločnosťou Multiplum, s.r.o. Piešťany a ukončenie možnosti realizovať
projekt Vita Balnearum na Nitrianskej ul. Zároveň poslanci MsZ na návrh mestskej rady
a odborných komisií schválili vypísanie verejnej súťaže na riešenie výstavby v tejto lokalite
najneskôr do 30.9.2003.
8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2002 a rozdelenie finančného
hospodárenia mesta – záverečný účet (uzn. MsZ č.49/2003) – MsZ schválilo Záverečný
účet mesta Piešťany za rok 2002 s výhradami (pripomienkami poslancov).
9. Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2003 (uzn. MsZ č.50/2003) – MsZ návrh
schválilo. Zároveň schválilo zníženie finančných prostriedkov (bežné výdavky) na výkon
samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
Mesta Piešťany (MsK, MsKS a Služby mesta Piešťany) o 10 %, t.j. o sumu 12,44 mil. Sk.
Mesto by síce tieto finančné prostriedky ušetrilo, avšak spomenutým organizáciám budú
určite chýbať.
10. Súdne spory Mesta Piešťany o vrátenie nehnuteľností (uzn. MsZ č.52/2003) – MsZ
uložilo prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie právnej analýzy všetkých prebiehajúcich
súdnych sporov mesta vo veci vydania nehnuteľností na Kukučínovej ul. č.1678/8, Štúrovej
ul. č.1160/20, Námestí slobody č.1082/10, Winterovej ul. č.1738/27 a pozemku parc.č.17/39.
Tieto nehnuteľnosti predala v roku 1992 a.s. Dospra Piešťany (jej zakladateľom bolo Mesto
Piešťany) súkromným osobám.
11. Pamätná medaila k 890. výročiu prvej písomnej zmienky o Piešťanoch (uzn. MsZ
č.58/2003) – MsZ uložilo MsÚ zabezpečiť v Mincovni Kremnica vyhotovenie pamätných
medailí v počte 250 ks.
12. Interpelácie poslancov MsZ – vystúpilo 5 poslancov MsZ.
Ing. F. Bača – vyzval odbor životného prostredia MsÚ a mestskú políciu, aby účinnejšie
pôsobili na tých občanov, ktorí sú majiteľmi psov znečisťujúcich verejné priestory. Tiež
poukázal na to, že majitelia niektorých súkromných pozemkov v meste sa o ne nestarajú
a tie sú veľmi zaburinené.
MUDr. M. Gajdoš – požiadal o informáciu o záchytnej stanici a spôsobe dopravy opilcov
do nej.

4. riadne zasadnutie MsZ dňa 25.4.2003
- program zasadnutia MsZ obsahoval pripomienky a dopyty obyvateľov obce, novelu VZN
MP, vyhodnotenie prieskumu o dopravnom systéme v meste, žiadosti o úľavu a oslobodenie
od mestských daní a poplatkov, nájmy a prevody vlastníctva, činnosť mestskej mládežníckej
komisie, bod „rôzne“, interpelácie poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – vystúpilo 5 občanov.
P. Kollár – riaditeľ ZŠ na Mojmírovej ul., požiadal o pomoc pri riešení odstaveného
technologického zariadenia potrebného pre prevádzku školskej vývarovne, kde sa pripravuje
cca 500 obedov denne.
Poslanec MsZ MUDr. M. Urbánek vystúpil ako občan mesta, konštatoval, že zníženie
rozpočtu mestskej polície o 10 % spôsobí problémy v jej činnosti. Postihne to oblasť
prevencie pred kriminalitou (obmedzia sa prednášky M. Schlesingera pre žiakov škôl, zruší
sa letný tábor pre deti a pod.), pričom projekt prevencie MsP v Piešťanoch bol vyhodnotený
ako najlepší na Slovensku.
P. Vrábel – žiadal o opravu chodníkov na Vrbovskej ceste, žiadal o väčší počet košov na
smetie a tiež o dodržiavanie čistoty v meste zo strany majiteľov psov.
2. Novela VZN MP č.13/2002 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom
pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu (uzn.MsZ č.64/2003) – MsZ novelu
schválilo.
3. Vyhodnotenie Prieskumu priorít a spokojnosti obyvateľov s dopravným systémom mesta
Piešťany (uzn. MsZ č.65/2003) – poslanci MsZ vyhodnotenie prieskumu zobrali na vedomie.
4. Prenájom Kultúrneho domu v m.č. Kocurice pre Občianske združenie Hospic Matky
Božej v Piešťanoch (uzn. MsZ č.68/2003) – MsZ schválilo zmenu využitia priestoru objektu
na zriadenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia pre OZ Hospic MB. Zriadi sa v ňom
lôžková časť hospicu pre ťažko chorých a zomierajúcich.
5. Nájomná zmluva medzi Službami mesta Piešťany, p.o. a Slovenskou republikou (uzn.
MsZ č.79/2003) – MsZ ju schválilo. Mesto Piešťany dalo do nájmu časť pozemku pri letisku
o výmere 252 m2 Slovenskej správe letísk Bratislava, na ktorom je umiestnené lietadlo TU
134 mimo prevádzky.
6. Zaradenie 2-och elokovaných tried Materskej školy, 8. mája 2 v Piešťanoch, so sídlom
na Základnej škole A. Trajan v Piešťanoch, do siete škôl a škols. zariadení (uzn. MsZ č.
80/2003) – MsZ zaradenie schválilo. Zároveň uložilo organizácii Školské zariadenia mesta
Piešťany pripraviť zlúčenie elokovaných tried MŠ 8. mája so ZŠ A. Trajan.
7. Menovanie hlavného kontrolóra mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 86/2003) – MsZ schválilo
menovanie Ing. Imricha Gála do tejto funkcie s platom 25 tis. Sk mesačne. K 31.3.2003 sa
ukončilo funkčné obdobie doterajšej hlavnej kontrolórky Ing. Daniely Dolajovej.
8. Vyčlenenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ na
Holubyho ul. (uzn. MsZ č. 87/2003) – MsZ ich schválilo vo výške
1,13 mil. Sk.
9. Dotácia na kuchynskú panvicu pre prípravu stravy deťom na ZŠ Mojmírova ul. (uzn. MsZ
č. 88/2003) – MsZ schválilo poskytnutie dotácie 150 tis. Sk na zakúpenie novej smažiacej
panvice, súčasná je v havarijnom stave.
10. Interpelácie a otázky poslancov MsZ – vystúpili 2 poslanci MsZ.
Ing. arch. Jana Bartošová – žiadala, aby počas rekonštrukcie budovy bývalého detského
oddelenia NsP (Švorcova vila, po rekonštrukcii premenovaná na penzión Vila Táňa) bola
socha matky s dieťaťom spred budovy umiestnená dočasne na bezpečnom mieste (autorom

plastiky „Rozprávka“ je Valér Vavro a je evidovaná vo vlastníctve Mesta Piešťany).
MUDr. J. Beňačka – sa pýtal, či je možné oživiť život v centre mesta tak, že by sa upravili
záverečné večerné hodiny v tam sa nachádzajúcich obchodných a zábavných podnikoch.
Otázke je však, či to povoľujú platné právne normy, predpisy a nariadenia.
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 30.5.2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, novelu VZN
MP, žiadosti o finančné dotácie, návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany
a Ceny mesta Piešťany, žiadosti o úľavu alebo oslobodenie z mestských daní a poplatkov,
prevody vlastníctva, bod „rôzne“, interpelácie poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – vystúpilo 6 občanov mesta.
P. Hrubý – žiadal o poskytnutie finančných prostriedkov a technickú pomoc pri organizovaní
akcie Truck country a Country Lodenica.
P. Zelenay – žiadal o poskytnutie dotácie pre Piešťanský futbalový klub Piešťany.
Tomáš Halo – informoval o činnosti novozriadeného Informačného centra mladých
v Piešťanoch.
2. Novela VZN mesta Piešťany č.9/2000 o miestnom poplatku za užívanie verejného
priestranstva (uzn. MsZ č.92/2003) – v roku 1997 bolo v Piešťanoch zavedené spoplatnenie
mestských verejných parkovísk schválením VZN MP č. 13/1997 o systéme plateného
parkovania (obsahovalo sadzobník parkovacích poplatkov), ktoré však neskôr v dôsledku
nového zákona bolo zrušené. V roku 2001 bol preto prijatý dodatok k VZN MP č. 9/2000
o miestnych poplatkoch za užívanie verejného priestranstva. Schválením tejto novely vzrástli
poplatky za parkovanie.
3. Žiadosti o finančné dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia (uzn. MsZ č.
93/2003) – MsZ schválilo finančné príspevky pre Regionálne centrum Sloboda zvierat
v Piešťanoch (18 tis. Sk), neziskovú organizáciu Pro polis Piešťany (15 tis. Sk) a Stredisko
environmentálnej výchovy ZRNKO Piešťany (12 tis. Sk).
4. Žiadosti o finančné dotácie pre oblasť kultúry, školstva a športu (uzn. MsZ č. 95/2003)
– MsZ schválilo finančné príspevky pre oblasť kultúry - pre Dom umenia na Piešťanský
festival (100 tis. Sk), Agentúru MMI na Country Lodenicu (40 tis. Sk) a na Truck Country
(20 tis. Sk), ďalej pre oblasť školstva - - pre Gymnázium sv. M. Archanjela (35 tis. Sk),
Mestskú knižnicu (15 tis. Sk) a Informačné centrum mladých (20 tis. Sk) a pre oblasť športu
– Volejbalový klub mládeže (30 tis. Sk), Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany (50
tis. Sk), Klub vodného póla Kúpele Piešťany (20 tis. Sk), Tenisový klub Kúpele Piešťany
(50 tis. Sk), Basketbalový klub Balnea a Basketbalový klub mládeže (60 tis. Sk), Školský
basketbalový klub (30 tis. Sk), Športový hokejový klub 37 (30 tis. Sk), Piešťanský futbalový
klub (50 tis. Sk).
5. Žiadosti o finančné dotácie v oblasti sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej (uzn. MsZ
č. 94/2003) – MsZ schválilo finančné prostriedky pre n.o. Nemocnica A.Wintera Piešťany
(160 tis. Sk na zakúpenie svetelného zdroja laparoskopickej jednotky), OZ Hospic Matky
Božej v Piešťanoch (40 tis. Sk na rozvoj ľudských zdrojov – školenia, stáže, propagácia),
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (61 tis. Sk pre projekt Klub rodičov závislých detí
a 15 tis. Sk pre Protidrogové fórum).
6. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
97/2003) – MsZ schválilo udelenie Čestného občianstva MP Prof. PhDr. Alexandrovi
Ruttkayovi, DrSc. a Jurajovi Šajmovičovi a udelenie Ceny mesta Piešťany Ing. arch.

Ľubomírovi Mrňovi, CSc., Mgr. Augustínovi Rebrovi, Viliamovi Kubánovi, Vojtechovi
Anderlemu a Vladimírovi Kačkovi.
Slávnostné zasadnutie MsZ dňa 6. júna 2003
6. júna 2003 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie kultúrno-spoločenského centra Fontána.
Následne sa v rekonštruovanej sále konalo slávnostné zasadnutie MsZ mesta Piešťany
za účasti hostí, ktorými boli veľvyslanec Cyperskej republiky pre Slovensko so sídlom
vo Viedni Stavros Epaminondas, predseda Spoločnosti slovensko-helénskeho priateľstva
Ing. Tito Papadupulos, primátori partnerských miest Ireneusz Szarzec z Ustrone a Dr. Éles
András z Hajdúnánás, z Piešťancov splnomocnenec Vlády SR pre decentralizáciu verejnej
správy Ing.Viktor Nižňanský, generálny riaditeľ SLK Piešťany, a.s. Ing. Ivan Drabálek
a ďalší hostia.
Na slávnostnom zasadnutí MsZ primátor mesta Ing. Remo Cicutto oznámil udelenie
Čestného občianstva mesta Piešťany – významnému slovenskému archeológovi a riaditeľovi
Archeologického ústavu SAV v Nitre Prof. PhDr. Alexandrovi Ruttkayovi, DrSc., ktorý
mladosť prežil v Piešťanoch a piešťanskému rodákovi, kameramanovi a fotografovi
Jurajovi Šajmovičovi. Potom primátor mesta významným občanom Piešťan odovzdal Cenu
mesta Piešťany – letcovi a dôstojníkovi v.v. Vladimírovi Kačkovi, hydrogeológovi, autorovi
a prekladateľovi odborných publikácií Mgr. Augustínovi Rebrovi, ornitológovi a tvorcovi
biotopu pre hniezdenie vodného vtáctva Viliamovi Kubánovi, projektantovi, pamiatkárovi
a publicistovi Ing. arch. Ľubomírovi Mrňovi, CSc. a „živej kronike starých Piešťan“,
zakladateľovi plaveckého klubu a automotoklubu v Piešťanoch Vojtechovi Anderlemu.
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 4. júla 2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval kontrolu plnenia uznesení MsZ za 1.polrok 2003,
pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, novelu VZN mesta Piešťany, hospodárenie
príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, zber komunálneho a drobného stavebného
odpadu, nájomnú zmluvu týkajúcu sa KSC Fontána, prípravu výstavby obytnej zóny
Piešťany - Sever 2. etapa, optimalizáciu autobusovej MHD v Piešťanoch, prenájmy, predaje
a prevody vlastníctva nehnuteľností, nový Organizačný poriadok výkonných orgánov mesta
Piešťany, bod „rôzne“, interpelácie poslancov MsZ a pod.
1. Kontrola uznesení zo zasadnutí MsZ (uzn. MsZ č. 119/2003) – v tomto bode programu
bolo:
a) kontrola plnení uznesení MsZ za 1. polrok 2003 (niektoré sa ešte priebežne plnia);
b) informácia o uvoľnených mestských bytoch za mesiac máj 2003 (po smrti užívateľa bol
jeden byt na Ul. N. Teslu po prerokovaní v komisii MsZ pre zdravotníctvo, sociálne veci
a bývanie pridelený vybranému žiadateľovi);
c) odpovede na interpelácie poslancov MsZ z 5. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 30. mája
2003 sa týkali dopravnej situácie na Vážskej ul. pred budovou Okresného súdu v Piešťanoch
(parkovanie vozidiel), skládok odpadu na území mesta Piešťany, možnosťou odpredaja
mestských garáží ich užívateľom a pod.;
d) odpovede na pripomienky a dopyty obyvateľov obce z 5. riadneho zasadnutia MsZ sa
týkali žiadostí o poskytnutie finančných dotácií (na organizovanie akcií Truck country
a Country Lodenica, pre Piešťanský futbalový klub a na činnosť Informačného centra
mladých v Piešťanoch), možnosti prevodu vlastníctva garáží na Krajinskej ceste (ostávajú
naďalej vo vlastníctve Mesta Piešťany) a pod.
2. Novela VZN mesta Piešťany č. 15/2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe

platenia úhrady za opatrovateľskú službu (uzn. MsZ č. 120/2003) – MsZ ju schválilo
s pripomienkami poslancov.
3. Zber komunálneho odpadu (uzn. MsZ č. 122/2003) – MsZ potvrdilo doterajší systém
zberu komunálneho odpadu. Ten je vykonávaný bez váženia zberných nádob (nezohľadňuje
sa naplnenosť nádoby), poplatok sa stanovuje na základe počtu osôb v domácnosti, vývoz
sa zabezpečuje 1-krát týždenne, 1-krát za 14 dní alebo 1-krát mesačne. Nebol schválený
množstvový zber komunálneho odpadu, vtedy by sa fakturovalo iba presne zmerané množstvo
vyprodukovaného odpadu, jeho zavedenie by si však vyžadovalo vysoké investičné náklady.
4. Kultúrno-spoločenské centrum Fontána (uzn. MsZ č.123/2003) a č.124/2003) – MsZ
schválilo nájomnú zmluvu na KSC Fontána do užívania MsKS v Piešťanoch a tiež schválilo
finančné zabezpečenie prevádzky KSC Fontána. Zároveň uložilo MsÚ pristúpiť k vypísaniu
verejnej súťaže na investora reštauračnej časti centra a tiež navýšenie rozpočtu MsKS o 2,3
mil. Sk z rozpočtu mesta na rok 2003 na finančné zabezpečenie činnosti KSC Fontána.
5. Obytná zóna Piešťany -Sever 2. etapa (uzn. MsZ č.127/2003) – MsZ schválilo zadanie
na spracovanie úlohy „Urbanistická štúdia obytnej zóny Piešťany - Sever 2. etapa“.
Obstarávateľom úlohy bol TBS, a.s. Stará Turá, spracovateľom úlohy je EKOPOLIS - ateliér
architektúry, urbanizmu a územného plánovania Bratislava. Vlastníkom riešeného územia je
jednak obstarávateľ a z časti Mesto Piešťany.
6. Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v Piešťany (uzn.MsZ č.128/2003) – MsZ na
základe stanoviska (odporučenia) mestskej rady vzalo na vedomie pripomienky obyvateľov
k projektu optimalizácia autobusovej MHD v Piešťanoch a projekt optimalizácie MHD
pre skúšobnú prevádzku v období od 1. augusta do 30. septembra schválilo s čiastkovými
uzneseniami. Následne sa prevádzka vyhodnotí a zmeny sa zapracujú do konečného návrhu
systému MHD, ktorý bude poslancom MsZ predložený koncom roka na schválenie.
7. Prevod akcií Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Piešťany na Mesto Piešťany (uzn.
MsZ č.131/2003) – MsZ schválilo prevod 14,28 % akcií novovzniknutej TVS, a.s. Piešťany
na Mesto Piešťany.
8. Nový Organizačný poriadok výkonných orgánov mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 142/2003)
– MsZ ho schválilo.
9. Prenájom Kultúrneho domu v m.č. Kocurice pre zriadenie neštátneho zariadenia OZ
Hospic Matky Božej v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 143/2003) – MsZ zrušilo svoje uznesenie
č. 68/2003 a schválilo návrh na prenájom predmetnej nehnuteľnosti pre OZ Hospic MB
v Piešťanoch za nájomné 1,- Sk ročne na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
10. Členstvo mesta Piešťany v Združení pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta
(uzn. MsZ č. 145/2003) – MsZ členstvo schválilo. Zároveň schválilo menovanie primátora
mesta Ing. Rema Cicuttu za koordinátora prác a splnomocneného zástupcu mesta Piešťany
v orgánoch združenia ako člena dozornej rady.
11. Letné terasy na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 146/2003) – poslanci MsZ informáciu
o stave terás zobrali na vedomie.
12. Projekt „Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čističky odpadových vôd“ (uzn. MsZ č.
150/2003) – poslanci MsZ informáciu o projekte vzali na vedomie.
13. Zmena vo funkcii riaditeľa Služieb mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 153/2003) – MsZ
schválilo odvolanie riaditeľa SMP Ing. Tomáša Wagnera z dôvodu skončenia pracovného
pomeru na vlastnú žiadosť ku dňu 26.6.2003 a zároveň schválilo menovanie dočasného
riaditeľa SMP Ing. Petra Karyho dňom 5.7.2003 do vykonania výberového konania.

7. riadne zasadnutie MsZ dňa 12. septembra 2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval plnenie uznesení zo zasadnutí MsZ ku dňu 8.9.2003,
pripomienky a dopyty obyvateľov obce, návrhy VZN mesta Piešťany, vyhodnotenie rozpočtu
mesta za 1. polrok 2003 a návrhy jeho zmien, návrhy Rokovacieho poriadku MsZ mesta
Piešťany a Rokovacieho poriadku MsR mesta Piešťany, doplnenie organizačnej štruktúry
mestskej rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta Piešťany, vymenovanie riaditeľa
príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, informáciu o aktuálnom stave využitia
tried na základných školách a systém riadenia základných škôl (v súčasnosti kapacitu v počte
žiakov prekračuje iba ZŠ na Brezovej ul., ostatné ZŠ majú kapacity nenaplnené), návrhy na
prevody vlastníctva nehnuteľností, zmeny v postupe riešenia lokality Nitrianska ul., správu
o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2003, správu o činnosti mestskej
polície za 1. polrok 2003, bod „rôzne“, interpelácie poslancov a pod.
1. Kontrola uznesení zo zasadnutí MsZ – v tomto bode programu bolo:
a) kontrola plnenia uznesení MsZ ku dňu 8.9.2003 (uznesenia boli splnené alebo sa priebežne
plnia);
b) informácia o uvoľnených mestských bytoch za júl a august 2003 (neuvoľnil sa žiaden
byt);
c) odpovede na interpelácie poslancov na 6. riadnom zasadnutí MsZ 4. júla 2003 sa týkali
komunálneho odpadu, ktorého zber a odvoz zabezpečuje firma Petmas-Onyx (niektorí
nezodpovední obyvatelia vhadzujú zmesový, t.j. zmiešaný odpad nielen do nádob na zmesový
odpad, ale aj do nádob na separovaný odpad na papier, sklo, plasty a preto pracovníci firmy
musia pred termínom zberu kontrolovať obsah v týchto kontajneroch), prevádzky denného
a nočného baru na Mierovej ul. a pod.;
d) odpovede na pripomienky a dopyty obyvateľov obce na predchádz. zasadn. MsZ sa týkali
kritiky občana z Orviského kúta k navrhovanej úprave systému MHD (projekt optimalizácie
MHD obsahuje zmeny v trasách liniek a spojov, zrušenie viacerých zastávok atď.) a pod.
2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce – vystúpilo 5 občanov.
Z. Moravčík – opäť bol kritizovaný nový systém MHD v Piešťanoch, ktorý je údajne pre
severnú časť mesta diskriminačný, postoje občanov sa neberú do úvahy.
J. Luptáková – vyslovila poďakovanie organizátorom a spoluorganizátorom projektu
Piešťanské Téčko, ktorý je zameraný na oživenie piešťanského korza.
3. VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach (uzn. MsZ č. 160/2003) – MsZ ho schválilo.
Správu tržných miest (trhovísk, tržníc, príležitostných trhov a ambulantného predaja) na
území mesta Piešťany a ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva Mesto Piešťany, ktoré
správu trhovísk zverilo príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany. Na území mesta
Piešťany sú zriadené 3 trhoviská – trhovisko Centrum na Hviezdoslavovej ul. 18, trhovisko
Kocka na Ul. A. Hlinku a trhovisko A. Trajan na sídlisku A. Trajan.
4. VZN MP Trhový poriadok - trhovisko Centrum (uzn. MsZ č. 161/2003) – MsZ ho schválilo.
Neprešiel návrh niekoľkých poslancov MsZ na zrušenie nedeľného predaja na trhovisku.
5. VZN MP Trhový poriadok - trhovisko Kocka (uzn. MsZ č. 162/2003) – MsZ ho schválilo.
6. VZN MP Trhový poriadok - trhovisko A. Trajan (uzn. MsZ č. 163/2003) – MsZ ho
schválilo.
7. Protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťan školským a záujmovým
organizáciám (uzn. MsZ č. 173/2003) – príslušný majetok mesta bol odovzdaný do správy

mestskej RO Školské zariadenia MP, CVČ Ahoj, ZUŠ Piešťany a siedmym základným
školám – ZŠ M.R. Štefánika Vajanského ul. 35, ZŠ Rázusova ul. 14, ZŠ Holubyho ul. 15, ZŠ
Mojmírova ul. 98/30, ZŠ Brezová ul. 17, ZŠ na Ul. F.E. Scherera 40, ZŠ na Ul. A. Trajan 9.
8. Obchodná verejná súťaž na „developera“ pre lokalitu Nitrianska ul. (uzn. MsZ č. 182/2003)
– MsZ zrušilo časť svojho uznesenia č. 43/2003 o verejnej súťaži pre lokalitu Nitrianska ul.
a schválilo vyhlásenie verejnej súťaže na „developera“ (vývojového projektanta) pre lokalitu
Nitrianska ul. Zároveň odporučilo primátorovi mesta menovať komisiu, ktorá „developera“
vyberie. Poslanec MsZ Kornel Duffek upozornil na možnosť tajnej dohody „developera“
s kupujúcim v stanovení ceny pozemku.
9. Ukončenie pracovného pomeru riaditeľa MsKS MP PhDr. R. Baču s mestom Piešťany
(uzn. MsZ č. 185/2003) – MsZ odvolalo PhDr. Róberta Baču z funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie MsKS mesta Piešťany ku dňu 18.11.2003 na základe jeho žiadosti o rozviazanie
pracovného pomeru dohodou zo dňa 12.9.2003.
10. Interpelácie a otázky poslancov MsZ
Ing. E. Gocká – žiadala o informáciu o stave prevodu vlastníctva pozemku na cintoríne na
Žilinskej ceste na Mesto Piešťany, ktorý je vo vlastníctve cirkvi.
MUDr. M. Urbánek – žiadal o dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov na území mesta
a tiež o odstránenie oplotenia okolo bývalého hotela Lipa v období adventu.
Ing. T. Miština – kritizoval podujatie v Indian’s pub pod názvom Big Party, ktoré rušilo
okolitých obyvateľov celú noc.
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 19. septembra 2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval riešenie situácie spoločnosti SBS COOP, s.r.o. Piešťany,
bod „rôzne“ a interpelácie poslancov.
1. Súkromná bezpečnostná služba COOP, s.r.o. Piešťany (uzn. MsZ č.188/2003) – MsZ
schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti (doteraz bolo
200 tis. Sk) o peňažný
vklad jediného zakladateľa, vlastníka a spoločníka tejto spoločnosti, ktorým je Mesto
Piešťany vo výške 800 tis. Sk z rezervného fondu MP a zároveň aj prevzatie záväzku za
tento vklad. Spoločnosť totiž od svojho založenia v roku 1999 vykazovala stratu. Jej sídlo je
v budove Mestskej polície na Teplickej ul. 103.
2. Výberové konanie na funkciu riaditeľa PO Služby mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 189/2003)
– keďže v tajných voľbách ani jeden z uchádzačov nezískal nadpolovičný počet hlasov
prítomných poslancov, preto MsZ odporučilo primátorovi mesta vypísať nové výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa a vymenovať do 7-člennej výberovej komisie
minimálne troch poslancov MsZ.
3. Verejná obchodná súťaž pre lokalitu Nitrianska ul. (uzn. MsZ č.190/2003) – MsZ
schválilo zrušenie častí uznesení MsZ č.43/2003 a č.182/2003. Zároveň schválilo vyhlásenie
rokovacieho konania so zverejnením na „developera“ na lokalitu Nitrianska ul. s cieľom
odpredať pozemky vo vlastníctve Mesta Piešťany bez zbytočného odkladu (parcely č.7661/1,
č.7663, č.7666 a č.7686 v k.ú. Piešťany).
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 17. októbra 2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval kontrolu plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, VZN mesta Piešťany, stav, zber a likvidáciu komunálneho odpadu (MsÚ
má doriešiť problémy s nakladaním komunálneho odpadu s firmou Petmas-Onyx), obnovu
pamiatky „Starý kláštor“, prevody vlastníctva, bod „rôzne“, interpelácie poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce – vystúpilo 5 občanov.

JUDr. Vladimír Beňačka – po schválení zriadenia neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Hospicu Matky Božej v Kultúrnom dome v m.č. Kocurice by z hľadiska získania finančných
prostriedkov na jeho rekonštrukciu bolo výhodnejšie, aby sa hospic stal vlastníkom a nielen
nájomcom daného objektu. Navrhol, aby ho Mesto Piešťany odpredalo za symbolickú cenu
Hospicu MB v Piešťanoch.
R. Bogár – požiadal v mene skupiny podnikateľov o odpredaj mestského pozemku pri OD
Prior za účelom výstavby budovy.
Mgr. M. Zelenay – požiadal o finančný príspevok mesta pre PFK Piešťany.
A. Ondrášik – požiadal o informáciu vo veci verejnej súťaže na prenájom priestorov v KSC
Fontána.
E. Baranová – požiadala o súhlas k odpredaju mestského pozemku na bývalom mestskom
trhovisku so zámerom postaviť na ňom polyfunkčnú budovu.
2. VZN mesta Piešťany o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb (uzn.
MsZ č.193/2003) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov. Rokovalo sa o dobe
trvania spoločenských a kultúrnych akcií v nočnom čase (v prípade účasti mesta verejná
produkcia hudby nebude časovo obmedzená), o prevádzkovej dobe prevádzkarní, o dobe
podávania alkoholických nápojov a pod. Návrhy poslancov Ing. F. Baču (aby sa v našom
meste po polnoci okrem piva nepredával žiaden alkohol) a Ing. T. Mištinu (navrhol zatvoriť
všetky „podniky“ o 2. hod. ráno) neprešli. Prevádzková doba týchto zariadení bude teda
neobmedzená.
3. Určenie názvu ulíc formou VZN MP (uzn. MsZ č.194/2003) – MsZ schválilo názvy ulíc
v lokalite Heinola – Ulica P. Nurmiho, Ulica J. Sibelia, Ulica M. Waltariho, Sihoťská ulica
a zmenu názvu Ulice E. Saarinena na Lužnú ulicu.
V lokalite Vodárenská ul. vzniká nová ulica pod názvom Ulica pplk. V. Ábela.
4. Príprava na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností mesta pre
Železnicu SR (uzn. č.200/2003) – MsZ schválilo návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, na
základe ktorej sa uskutoční prevod vlastníctva parciel Mesta Piešťany v prospech Železníc
SR. Plánuje sa stavba „Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto n/V. pre traťovú
rýchlosť 160 km/hod.
5. Interpelácie a otázky poslancov MsZ
Mgr. M. Gašparíková – ako predsedníčka Výboru mestských častí sídlisko A. Trajan
a Kocurice požiadala o informáciu, ako mesto Piešťany pristupuje k riešeniu pripomienok
obyvateľov týchto mestských častí (občianska vybavenosť sídliska A. Trajan, úprava
verejných priestranstiev v m.č. Kocurice, trhovisko A. Trajan a pod.).
MUDr. R. Botek – požiadal o informáciu o tom, aká je situácia v príprave výstavby podjazdu,
resp. podchodu pod železničným priecestím.
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 14. novembra 2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, VZN MP,
zámer južného cestného obchvatu mesta s premostením cez Váh, prevody vlastníctva
a prenájmy nehnuteľností, žiadosti o úľavu, resp. oslobodenie z mestských daní a poplatkov,
bod „rôzne“, interpelácie poslancov a pod.
1. Zmena a doplnenie VZN mesta Piešťany o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb (uzn. MsZ č.214/2003) – MsZ ho schválilo.
2. Zámer „Cesta II/499 Piešťany – južný obchvat (uzn. MsZ č.216/2003) – MsZ rozhodlo
o doplnení zámeru o ďalšie varianty trasy obchvatovej štátnej cesty a premostenia cez

Váh. Zámer na zasadnutí MsZ predložilo Mesto Piešťany, jeho súčasný návrh však vyvolal
negatívny ohlas u obyvateľstva, najmä na sídlisku A. Trajan. Tí navrhli, aby sa obchvatová
cesta a premostenie cez Váh posunulo južným smerom bez dotyku so sídliskom A. Trajan.
3. Lokalita Nitrianska ul. (uzn. MsZ č.225/2003) – MsZ schválilo zrušenie časti svojho
uznesenia č.190/2003. Zároveň schválilo zverejnenie záujmu mesta Piešťany v tejto
záležitosti v troch celoštátnych denníkoch a v miestnej tlači do 15. januára 2004 a ihneď
po zverejnení v tlači priamo osloviť známych záujemcov na výber developera pre lokalitu
Nitrianska ul., s cieľom vybranému developerovi alebo developerom vybranému investorovi
kúpnou zmluvou previesť do vlastníctva pozemky vo vlastníctve Mesta Piešťany. Tiež uložilo
komisii vymenovanej primátorom mesta predložiť do 31.1.2004 na rokovanie mestskej rady
písomný materiál, ktorý bude obsahovať podmienky Mesta Piešťany pri výbere developera.
10. riadne zasadnutie MsZ dňa 12. decembra 2003
Program zasadnutia MsZ obsahoval návrh časti poslancov MsZ na vykonanie kontroly
vo veci lokality Nitrianska ul., kontrolu uznesení MsZ (v tom aj odpovede na interpelácie
poslancov MsZ a odpovede na pripomienky a dopyty obyvateľov mesta z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ), pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, prerokovanie a schvaľovanie VZN
MP, žiadosti o úľavu alebo oslobodenie od mestských daní a poplatkov, finančné dotácie pre
zdravotnícke organizácie, rozpočet mesta na rok 2004, informáciu o novom systéme MHD,
prevody vlastníctva a prenájmy nehnuteľností, bod „rôzne“, interpelácie poslancov MsZ
a pod.
1. Návrh na vykonanie kontroly vo veci „lokalita Nitrianska ul.“ – 7 poslancov MsZ(MUDr.
P. Ottinger, P. Tapušík, JUDr. K. Cibulková, Mgr. M.Gašparíková, Ing. L. Mihalčík, Ing.
J. Dulla a Ing. I. Babičová) upozornili na nedostatky pri uzneseniach MsZ, prijatých na
7. riadnom, 1. mimoriadnom a 9. riadnom zasadnutí MsZ v roku 2003 vo veci lokality
Nitrianska ul. a podali návrh na prešetrenie tejto záležitosti kontrolórom mesta.
Navrhli pozastaviť všetky platné uznesenia týkajúce sa zámeru lokality Nitrianska ul. prijaté
v rokoch 1999-2003 a zároveň navrhli vypísať verejnú súťaž na investora a plánovaný
odpredaj pozemku investorovi zaťažiť bremenom, ktoré bude zárukou dokončenia investície
načas a v zmluvne dohodnutom rozsahu.
2. VZN mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti za rok 2004 (uzn. MsZ č. 234/2003) – MsZ ho
schválilo. VZN MP bolo vyvesené v úradných tabuliach, účinnosť nadobudne od 1.1.2004.
3. VZN mesta Piešťany o poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
a drobných stavebných odpadov č. 17/2003 (uzn. MsZ č. 235/2003) – VZN MP bolo prijaté
– v alternatíve C s účinnosťou od 1.1.2004. Sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby
pre rok 2004 bola schválená vo výške 500,- Sk za jednu osobu. Sadzba miestneho poplatku
pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov bola stanovená podľa objemu
nádob (sú 110 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemný kontajner 7 000 l = 7 m3) a podľa frekvencie
vyvážania (1-krát, 2-krát, 3-krát do týždňa, 1-krát za dva týždne a pod.), napr. sadzba
miestneho poplatku pre 110 l nádobu vyvážanú 1-krát do týždňa bola pre podnikateľov
stanovená na 2 139,- Sk.
4. Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Piešťany o oslobodenie od splátky časti dane
z nehnuteľnosti za rok 2003 (uzn. MsZ č.236/2003) – žiadosť PD Piešťany o oslobodenie
od platenia poslednej splátky dane z nehnuteľnosti za rok 2003 MsZ neschválilo.
5. Finančné príspevky pre zdravotnícke organizácie v meste (uzn. MsZ č. 238/2003) – MsZ
schválilo finančné dotácie na nákup zdravotníckej prístrojovej techniky pre Nemocnicu A.

Wintera (30 000,- Sk) a pre NÚRCH Piešťany (tiež vo výške 30 tis. Sk). Pre Hospic MB
Piešťany bola schválená finančná dotácia 8,9 tis. Sk.
6. Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2004 (uzn. č.240/2003) – MsZ schválilo rozpočet Mesta
Piešťany na rok 2004 s pripomienkami poslancov. Zároveň boli schválené rozpočty MsK,
MsKS, Služieb MP a Školských zariadení MP.
7. Služby mesta Piešťany – hospodárenie s majetkom (uzn. MsZ č.241/2003) – MsZ schválilo
odňatie majetku Mesta Piešťany zo správy PO Služby mesta Piešťany. Následne ho Mesto
Piešťany ako prenajímateľ dalo do nájmu Službám mesta Piešťany na obhospodarovanie ako
nájomcovi a bola schválená nájomná zmluva. Na zmenu zo správy na nájom sa pristúpilo
z dôvodu, aby bol znížený vplyv odpisov na výšku nákladov príspevkovej organizácie.
8. Nový systém MHD v Piešťanoch (uzn. č.243/2003) – MsZ zobralo na vedomie informáciu
o sprevádzkovaní nového systému MHD v Piešťanoch. Zároveň schválilo zapracovanie
niekoľkých zmien v novom systéme MHD. Konečný systém MHD bude začiatkom roka
2004 predložený na zasadnutie MsR a MsZ.
9. Športový areál, Hlboká ul. Piešťany –a žiadosti o prenájom (uzn. MsZ č. 251/2003) –
športový areál sa nachádza pri zimnom štadióne a pozostáva z grafobalovej hádzanárskej
haly, budovy, tenisových dvorcov a volejbalových ihrísk. Areál bol do 31.12.2003 daný do
nájmu Mestskému hádzanárskemu klubu Piešťany. Ten odovzdal tenisové kurty do užívania
Mariánovi Jakubíkovi, TENSPO Piešťany s dobou prenájmu do 31.12.2003.
MsZ prenájom športového areálu na Hlbokej ul. do ďalšieho obdobia neodsúhlasilo žiadnemu
zo záujemcov. Schválilo prevzatie grafobalovej hádzanárskej haly a budovy do majetku
mesta a prenajatie týchto nehnuteľností Službami mesta Piešťany, strediskom športových
zariadení od 1.1.2004.
10. Prenájom nehnuteľností v lokalite pred Lipou (uzn. MsZ č.252/2003) – MsZ schválilo
prenájom časti parcely o ploche 450 m2 pred objektom bývalého hotela Lipa v prospech
Gold Eden, s.r.o. Bratislava (riešiť záberom verejného priestranstva – pešej zóny).
11. Zrušenie členstva mesta Piešťany v združeniach (uzn. MsZ č.255/2003) – MsZ schválilo
zrušenie svojho členstva v združeniach: Únia miest Slovenska, Slovenské združenie Svetovej
federácie miest a obcí, Regionálne centrum pri združení miest a obcí JE.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2003
MsR je zložená z poslancov MsZ a je poradný, iniciatívny, kontrolný a výkonný orgán
primátora mesta a mestského zastupiteľstva.
Na 1. riadnom zasadnutí MsZ dňa 7. januára 2003 bola zriadená MsR mesta Piešťany pre
volebné obdobie 2003-2006 s počtom členov 7. Za členov MsR boli zvolení poslanci: Ing.
Iveta Babičová, JUDr. Ján Chmelo, Ing. Ladislav Mihalčík, Ing. Timotej Miština, CSc.,
Kornel Duffek, MUDr. Branislav Čanič a Ing. Eva Pobjecká – zároveň viceprimátorka mesta.
Prvé zasadnutie MsR mesta Piešťany sa uskutočnilo 21. januára 2003, celkove v roku 2003
bolo 9 riadnych a 4 mimoriadne zasadnutia MsR. Zasadnutia MsR sú neverejné, hostia sú
prizývaní. Zasadnutia MsR sa konajú vo veľkej zasadačke MsÚ.
3. Komisie MsZ mesta Piešťany v roku 2003
Komisie MsZ sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva.
Na 1.riadnom zasadnutí MsZ dňa 7.januára 2003 bolo zriadených 8 komisií MsZ
a uskutočnila sa voľba ich predsedov z radov poslancov MsZ. Na 2. riadnom zasadnutí MsZ

dňa 7. februára 2003 boli zvolení členovia jednotlivých komisií MsZ pre volebné obdobie
2003-2006. Jednotlivé komisie MsZ:
- finančná a podnikateľská komisia MsZ (predseda Ing. Ján Dulla);
- komisia pre rozvoj mesta (Ing. Timotej Miština, CSc.);
- komisia pre ochranu životného prostredia (Ing. František Bača);
- komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (Ing. Eva Pobjecká);
- komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie (MUDr.Rudolf Botek);
- komisia školstva, športu a mládeže (Ing. Iveta Babičová);
- komisia kultúrna a názvoslovná (Kornel Duffek);
- legislatívno-právna komisia (JUDr. Ján Chmelo).
4. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2003 – záverečný účet
1. Príjmy rozpočtu mesta

Skutočnosť
Plnenie
(tis. Sk)
(%)
a) podiely na daniach v správe štátu
59 154
101,99
b) výnos dane z nehnuteľností
39 305
102,45
c) výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov
47 713
105,48
d) nedaňové príjmy z činností a vlastníctva majetku obce 19 215
85,33
e) dotácie zo ŠR a štátnych fondov
135 266
101,47
f) prostriedky ŠR v rámci programov
0
0
g) účelové dotácie z rozpočtu VÚC
0
0
h) prostriedky v rámci systému finančného vyrovnávania 56 571
101,64
i) dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
0
j) odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny
0
0
k) výnosy z prostriedkov obce
1 153
100
l) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
6 105
154,56
Príjmy spolu: 364 482
101,76
Komentár k príjmom mesta:
K bodu c) najväčšie príjmy v položke miestne dane a poplatky boli z poplatku za likvidáciu
TKO (20 512 tis. Sk), z dane za kúpeľný poplatok (10 420 tis. Sk), zo správneho poplatku
(7 717 tis. Sk), z dane za predaj alkoholických a tabakových výrobkov (6 220 tis. Sk),
ďalšie príjmy boli z dane za psa, z dane za ubytovaciu kapacitu, z dane za reklamu, z dane
zo vstupného, z dane za znečistenie životného prostredia, z dane za verejné priestranstvo
a z poplatku za umiestnenie jadrových zariadení. Od dane za verejné priestranstvo bola
oslobodená nemocnica a realizátor rekonštrukcie hotela Lipa.
K bodu d) nedaňové príjmy pozostávali z nájomného, z predaja nehnuteľného a hnuteľného
majetku, z ubytovania vo Vile Julianna, z bankových úrokov, zo zariadení opatrovateľskej
služby a z ostatných príjmov (z verejných súťaží, sponzorské a pod.).
K bodu e) najväčšie dotácie zo ŠR a štátnych fondov boli na školstvo (124 652 tis. Sk), ďalej
na matriku, sociálne zariadenia LUMEN a DOMUM, dotácia z Fondu národného majetku
SR (refundácia výdavkov mesta na plynofikáciu), na opatrovateľskú službu v domácnosti
a ďalšie dotácie (ŠFTK, PHARE).
K bodu h) príjmy v rámci systému finančného vyrovnávania pozostávali:
- z mimorozpočtových fondov a to z FRB a z rezervného fondu (celkove 20 445 tis. Sk,
t.j. 104,65 %);

- z prijatých úverov, čo bol jednak zostatok úveru z roku 2002, ktorý prešiel do roku 2003
a nový úver na dokončenie rekonštrukcie objektu Fontána (celkove 20 463 tis. Sk);
- z dotácií z MVaRR SR na výstavbu 27 byt. jedn. a inžinierskych sietí v lokalite Bodona,
inžinierskych sietí v lokalite Heinola a technickej vybavenosti k 27 rodinným domom na
Vodárenskej ul. (celkove 14 092 tis. Sk) a z dotácií MF SR na rekonštrukciu kotolne v ZŠ
na Holubyho ul. a na mestský kamerový systém (celkove 1 571 tis. Sk);
K bodu k) výnosy z prostriedkov obce pozostávali z dividend PKB (53 tis. Sk) a z odvodu
zo zisku Bytového podniku MP (1 100 tis. Sk). Dividendy zo SLK Piešťany, a.s. vo výške
0,- Sk
K bodu l) iné príjmy boli: - výťažok zo zisku z herní a stávkových kancelárií (celkove
2 532 tis. Sk, t.j. len 84,40 %, pretože od hlavného platcu Casino Slovakia bol v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi zaznamenaný výrazný pokles);
- mimorozpočtové príjmy škôl boli z nájmov (byty, školníkov, zdravotné zariadenia) a zo
školného pri kurzoch (celkove 1 285 tis. Sk, 135,27 %);
- účtovné vysporiadanie prípadov z minulých rokov (2 288 tis. Sk).
2. Výdavky rozpočtu mesta

Skutočnosť
(tis. Sk)

a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinnosti
ustanov. zákonmi
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na
činnosť RO a PO
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy
d) výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom
majetku obce
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce inými
obcami alebo VÚC
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
g) splátka úrokov
h) výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi
Výdavky spolu:

Plnenie
(%)

0

0

124 205
133 561

95,09
101,38

55 347

94,90

0
0
5 747
0
37 906
356 766

0
0
114,72
0
122,15
100,01

Komentár k výdavkom mesta:
K bodu b) výdavky boli na:
- výkon samosprávnych funkcií a na činnosť RO a PO (celkove
123 560 tis. Sk, 95,11 %);
- na pomoc v núdzi občanom (405 tis. Sk, 87,29 %);
- regiofondy (240 tis. Sk, 96 %).
K bodu c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy:
matrika (712 tis. Sk, 101,72 %), zariadenia opatrovateľskej služby (2 245 tis. Sk, 93,66 %),
školstvo (126 387 tis. Sk, 101,19 %), opatrovateľská služba v domácnosti (4 217 tis. Sk,
112,46 %).
K bodu d) výdavky na správu, údržbu a rozvoj majetku obce boli:
Na kapitálové potreby (5 785 tis. Sk, 81,10 %), na rozvoj územia (36 387 tis. Sk, 97,23 %),

splátka úveru (10 472 tis. Sk, 99,26 %), údržba majetku MsÚ
(2 622 tis. Sk, 85,41 %),
údržba majetku MsP (81 tis. Sk, 55,48 %).
K bodu i) iné výdavky boli na: odstraňovanie a uloženie TKO, prevádzku zberného
strediska, transfery jedn. a nezisk. organizáciám (záchytná stanica, SAD), rodinné prídavky,
kapitálový vklad zakladateľa (SBS COOP) a pod.
3. Výsledok hospodárenia mesta
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia

Rozpočet Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(tis. Sk)
(%)
358 204
364 482
101,76
356 754
356 766
100,01
+1 450 tis. Sk +7 716 tis. Sk
(prebytok)

4. Fondy Mesta Piešťany – stav k 31.12.2003:
- rezervný fond
2 975 tis. Sk
- sociálny fond
22 tis. Sk
- fond rozvoja bývania
20 051 tis. Sk
5. Dotácie na kapitálové výdavky mesta v roku 2003
Zdroj
Obdržaná suma
Účel použitia
(tis. Sk)
MVaRR SR
8 736 Bodona – výstavba 27 byt. jedn.
MVaRR SR
1 729 Bodona – výstavba inž.sietí k 27 b.j.
MVaRR SR
927 obytná zóna Heinola – inž. siete
MVaRR SR
2 700 Vodárenská ul.-tech.vybavenosť k 27 rod.domom
MF SR
5 750 ZŠ Mojmírova ul. – strecha + kanalizácia
MF SR
1 000 ZŠ Holubyho ul. – kotolňa
OÚ Piešťany
571 Mestská polícia – monitorovací systém
MŠ SR
230 ZŠ Brezová ul. – telocvičňa
MŠ SR
100 ZŠ Rázusova – telocvičňa
6. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2003
Finančné prostriedky čerpané na rozvoj územia boli nasledovné:
a) Prípravná a projektová dokumentácia (celkove 1 391 tis. Sk, 102,81 %) – pešia zóna 2.
etapa, optimalizácia MHD, aktualizácia ÚPN-MUSES, výstavba bytov Bodona 3. etapa,
predpolie cintorína Bratislavskej ceste, parkovanie na Bratislavskej ceste.
b) Realizácia stavieb (celkove 34 996 tis. Sk, 97,02%) – rekonštrukcia KSC Fontána –
interiér (18 186 tis. Sk, 98,79 %), 27 bytových jednotiek Bodona (8 792 tis. Sk, 100 %), 27
byt. jedn. Bodona – inž. siete (1 729 tis. Sk, 100 %), DPH – bytovka Bodona (391 tis. Sk,
100 %), Heinola – inž. siete elektro
(927 tis. Sk, 100 %), Sad A. Kmeťa (11 tis. Sk, 100
%), technická vybavenosť k 27 rodinným domom Vodárenská ul. (2 700 tis. Sk, 100 %),
rekonštrukcia kotolne ZŠ Holubyho ul. (1 698 tis. Sk, 99,89 %), verejné osvetlenie na ul.
Pod Párovcami (164 tis. Sk, 82 %).

7. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Piešťany v roku 2003
a) Mestská knižnica Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Rozpočet
Skutočnosť
(tis. Sk)
(tis. Sk)
Príjmy
7 045
7 300
Výdavky
7 045
7 292,5
Hospodársky výsledok
0
+ 8 tis. Sk
b) Mestské kultúrne stredisko Piešťany
Výnosy
11 543
z toho tržby
5 192
prevádzková dotácia z MsÚ 6 351
Náklady
11 543
Výsledok hospodárenia
0
c) Služby mesta Piešťany
Výnosy
Náklady
Hospodársky výsledok

56 765
56 765
0

Plnenie
(%)
103
103

11 635
6 170
5 465
11 150
+ 485 tis. Sk

100,8
118,8
86
96,6

54 259
54 222
+ 37 tis. Sk

95,58
95,52

5. Primátor mesta Piešťany v roku 2003
V dňoch 6. a 7. decembra 2002 sa uskutočnili komunálne voľby do samosprávnych orgánov
mesta Piešťany, t.j. voľba primátora mesta a poslancov MsZ pre volebné obdobie 2003-2006.
Za primátora mesta Piešťany bol zvolený 40-ročný Ing. Remo Cicutto. Funkcie primátora sa
ujal 7. januára 2003 na
1. riadnom zasadnutí MsZ.
Ing. Remo Cicutto sa narodil v Piešťanoch. Absolvoval SVŠT v Bratislave. Pred zvolením
do funkcie primátora podnikal v rámci súkromnej geodetickej kancelárie v Piešťanoch.
6. Zástupca primátora (viceprimátor) mesta Piešťany v roku 2003
Na 1. riadnom zasadnutí MsZ MP 7. januára 2003 bola do funkcie zástupcu primátora
zvolená 43-ročná stavebná inžinierka Ing. Eva Pobjecká. Pred zvolením za viceprimátorku
mesta pracovala v spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
7. Mestský úrad mesta Piešťany v roku 2003 – Organizačná štruktúra MsÚ Piešťany
Uznesením MsZ č.142/2003 zo dňa 4. júla 2003 bol schválený nový Organizačný poriadok
výkonných orgánov mesta Piešťany. Jeho súčasťou bola aj nová Organizačná štruktúra
Mestského úradu mesta Piešťany, ktorý je výkonným orgánom mesta. Z organizačnej
štruktúry MsÚ vyplýva:
- mestský úrad riadi prednosta MsÚ (odbory);
- odbor je základná organizačná zložka MsÚ;
- referát je organizačná zložka odboru MsÚ.
Prednosta MsÚ v Piešťanoch – primátor mesta poveril funkciou prednostu MsÚ 35-ročnú
RNDr. Denisu Bartošovú. Prednostka MsÚ riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského

úradu. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Je absolventkou Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave.
Kancelária primátora mesta – vedúcou (zástupkyňou) kancelárie primátora mesta sa v januári
2003 stala Mgr. Drahomíra Moretová. Referentkou do konca júla bola Bc. Dáša Reháková,
po nej nastúpila Monika Holíková.
Kancelária primátora organizuje, zabezpečuje a koordinuje styk mesta s verejnosťou,
organizačne podporuje primátora mesta, atď. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi
mesta.
Referát stratégie mesta – referentkou sa stala Bc. Dáša Reháková.
Náplňou činnosti referátu je tvorba a hodnotenie realizácie celkovej koncepcie mesta a tiež
sa podieľa na príprave každého významného rozvojového projektu týkajúceho sa nášho
mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
Civilná ochrana, požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia – referentom CO, PO
a BOZP Mesta Piešťany je Peter Stillhammer. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi
mesta.
Odbory MsÚ v Piešťanoch – za svoju činnosť zodpovedajú prednostke MsÚ.
Na základe nového organizačného poriadku MsÚ v Piešťanoch, schváleného na riadnom
zasadnutí MsZ 4. júla 2003, boli zriadené 3 odbory MsÚ v Piešťanoch.
1. Odbor správy – poverený vedúci Ing. Igor Kováč. Hlavným poslaním odboru je správa
mestských aktív, základných fondov a evidencií. Odbor má 4 referáty:
a) referát matričného úradu a evidencie obyvateľstva (zástupca referátu Daniela Juricová,
vedúca matričného úradu Katarína Miháliková). Referát pozostáva z matričného úradu
(matriky) a ohlasovne (evidencia obyvateľstva).
b) referát životného prostredia (zástupca referátu Ing. Ján Baranovič).
Náplňou činnosti je komplexné riešenie problematiky životného prostredia, odpadové
hospodárstvo, zberné stredisko, zeleň a ochrana prírody a krajiny, vodné hospodárstvo
a ochrana vôd, ochrana ovzdušia, čistota mesta, pôdohospodárstvo, ochrana pôd a chov
domácich zvierat.
c) referát majetku mesta (Ing. Igor Miček) – investičná oblasť, údržba majetku mesta,
evidencia majetku mesta a pasportizácia, majetkovo-právne zabezpečenie.
d) referát územnej správy (Ing. arch. Jana Vitková) – obsahuje úsek architektúry a územného
plánovania, úsek stavebnej správy (prenesený výkon štátnej správy – v zmysle zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky prešla dňom 1.1.2003 z Okresného úradu Piešťany na Mesto Piešťany
pôsobnosť stavebného úradu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
s výnimkou vyvlastňovacieho konania) a úsek dopravy a technickej infraštruktúry.
2. Odbor služieb – vedúca odboru je PhDr. Silvia Mezovská. Hlavným poslaním odboru sú
služby obyvateľstvu a rôznym subjektom mestskej samosprávy.
Má 4 referáty:
a) referát informačného systému (Ing. Darina Vlhová) – komplexne zabezpečuje správu
a prevádzku informačného systému, údajovú základňu a počítačovú sieť MsÚ a zariadení
mesta.
b) referát školstva, kultúry, športu a mládeže (Ing. Marta Mráziková) – koordinuje aktivity
organizácií v oblasti kultúry, vykonáva štátnu správu
2. stupňa vo veciach základných
škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, vykonáva štátnu správu na

úseku starostlivosti o telesnú výchovu a podporuje organizovanie športových podujatí
miestneho významu.
c) referát podnikania, obchodu a služieb (Ing. Petra Valachovičová) – zabezpečuje plnenie
samosprávnych funkcií v oblasti podnikania, cestovného ruchu a služieb.
d) referát sociálnych vecí (PhDr. Ema Žáčková) – riadi a koordinuje sociálnu starostlivosť
a služby v zariadeniach sociálnych služieb (Jedáleň pre dôchodcov na Staničnej ul., ÚZSS
Lumen na Staničnej ul., Penzión Vila Julianna na Štefánikovej ul., ÚZ Domum v Bodone,
kluby dôchodcov a mestské jasle na Javorovej ul.), zariadenie opatrovateľskej služby na
Kalinčiakovej ul. a ďalšie sociálne služby (bezbariérová autobusová linka a pod.). V bytovej
oblasti kontroluje využívanie mestského bytového fondu.
3. Odbor podpory – vedúca odboru je Ing. Emília Konečná.
Hlavným poslaním odboru je zabezpečovanie služieb potrebných k prevádzke ostatných
organizačných zložiek v rámci platných predpisov a noriem.
Odbor má 4 referáty:
a) referát financií (Ing. Lucia Ďuračková) – zabezpečuje finančnú, rozpočtovú a úverovú
politiku mesta, účtovníctvo, zostavenie a vyhodnotenie rozpočtu mesta, sleduje hospodárenie
mestských organizácií a pod.
b) referát daní a poplatkov (Daniela Barabasová) – zabezpečuje spracovanie daňových
priznaní od daňovníkov, výpočet dane z nehnuteľnosti, výpočet a spracovanie daňových
výmerov a pod.
c) referát práva, organizácie a personálnej práce (Mgr. Gabriela Stanková) – zabezpečuje
právne zabezpečenie MsÚ, organizačné zabezpečenie (sumarizácia materiálov na rokovanie
MsR a MsZ), personálnu prácu MsÚ, mzdy a odmeňovanie a pod.
d) referát vnútornej prevádzky (Oto Šiška) – zabezpečuje technickú správu objektu MsÚ,
sociálnych zariadení a mestskej polície a pod.
Strediská MsÚ – cintoríny, záhrada, zberné stredisko, areál na Valovej ul. (objekty Služieb
mesta Piešťany), mestské jasle, ÚZ Penzión Vila Julianna, ÚZSS Lumen, Jedáleň pre
dôchodcov na Staničnej ul., ÚZ Domum.
8. Organizácie založené a zriadené Mestom Piešťany
a) Príspevkové organizácie – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestská knižnica
mesta Piešťany, Služby mesta Piešťany. Tiež PIC a KSC Fontána.
b) Rozpočtové organizácie – Školské zariadenia mesta Piešťany, základné školy (celkove 7,
okrem cirkevnej ZŠ), ZUŠ Piešťany, CVČ Ahoj Piešťany.
c) Obchodné spoločnosti mesta – Bytový podnik Piešťany, s.r.o., SBS COOP, s.r.o. Piešťany.
d) Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných organizáciách
Názov organizácie
Forma
Majetkový
Čiastka
organizácie podiel(%)
podielu(Sk)
1. Trnavská vodárenská spoločnosť
akc. spol.
14,27
197 858 tis.
2. Slovenské liečebné kúpele Piešťany akc. spol.
10,01
151 102 tis.
3. Združenie regiónu Piešťany
združenie
1 311 tis.
4. Dexia Žilina
akc. spol.
0,03
456 tis.
5. Informačné centrum mladých Piešťany nezisk.org.
5 tis.

9. Činnosť útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany v roku 2003
Hlavným kontrolórom mesta v roku 2003 bola Ing. Daniela Dolajová. Iba do 31.3.2003,
potom nastúpil nový kontrolór Mesta Piešťany Ing. Imrich Gál. Útvar kontroly vypracoval
stanoviská k stavu plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za
1. a 2. polrok 2003 a k rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2004.
Ďalej sa vykonali kontroly evidencie majetku mesta, kontroly pokladničných operácií,
kontroly hospodárenia v organizáciách zriadených Mestom Piešťany i ďalšie kontroly.
Útvar hlavného kontrolóra mesta v roku 2003 zaevidoval 38 sťažností (v roku 2002 ich
bolo 41). Z nich bolo riešených 25 sťažností, z ktorých bolo neopodstatnených 18, čiastočne
opodstatnených 4 a opodstatnené boli 3 sťažnosti – sťažnosť na chov dobytka a ošípaných,
sťažnosť na nekonanie odstránenia poškodeného detského bazéna Vážskej ul. a sťažnosť na
rušenie nočného kľudu prevádzkou Royal Klubu.
V roku 2003 bolo zaregistrovaných 7 petícií – petícia proti plánovanej výstavbe benzínového
čerpadla na parkovisku OD Prior (od zámeru výstavby sa potom ustúpilo), petícia proti
plánovanej výstavbe cesty II/499 – južný obchvat, petícia ohľadne výrubu dvoch topoľov
na Ul. A. Dubčeka a pod.
10. Činnosť Mestskej polície v Piešťanoch v roku 2003
a) Organizačná štruktúra MsP – celkový počet zamestnancov MsP ku koncu roku 2003 bol
41. Náčelníkom MsP bol Marcel Mihálik.
MsP mala 3 oddelenia (referáty):
- oddelenie poriadkovej služby (stála služba, hliadková služba, monitorovacie a dohliadacie
stredisko). Výkon strážnej služby zabezpečovalo 32 príslušníkov MsP, ktorí boli rozdelení
do štyroch striedajúcich sa smien (po 8-ich členoch). Každá smena mala svojho veliteľa,
ktorý bol zároveň operačným dozorným.
Na monitorovacom a dohliadacom stredisku pracovali 2 zamestnanci v dvoch pracovných
smenách počas pracovného týždňa. Prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému
kontrolovali aktuálnu situáciu na verejných priestranstvách;
- priestupkové oddelenie – malo troch pracovníkov, ktorí zabezpečovali objasňovanie
priestupkov;
- oddelenie prevencie kriminality a bezpečnostných programov – koordinovalo činnosť
subjektov prevencie (napr. prednášková činnosť a ďalšie podujatia v oblasti prevencie proti
kriminalite), spoluprácu MsP s inými subjektami prevencie a pod.
b) Činnosť MsP – na základe dohody medzi náčelníkom MsP v Piešťanoch a riaditeľom
Obvodného oddelenia PZ v Piešťanoch (v roku 2003 bol riaditeľom OO PZ Piešťany
kpt. Mgr. Vladislav Jopek) sa spolupracovalo pri koordinácii spoločného výkonu služby
v meste. Uskutočňovali sa spoločné stretnutia a pravidelné porady, ktorých sa zúčastňovali
viceprimátorka mesta, zástupcovia polície a mestskej SBS COOP. Výsledkom týchto porád
bolo nasadenie hliadok do problémových oblastí mesta, do plánu rozmiestnenia hliadok
boli zakomponované aj požiadavky občanov a volených zástupcov. Pracovníci MsP
spolupracovali aj s ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy. Dôležitá bola aj spolupráca
MsP s OKP OR PZ v Piešťanoch pri zabezpečovaní miesta trestnej činnosti, pri kontrolách
hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe rozhodnutia súdu a pri zisťovaní trestných
činov prostredníctvom monitorovacieho a dohliadacieho strediska.
Na základe projektu „Bezpečné mesto - monitorovací systém“ získala MsP dotáciu

z protidrogového fondu na rozšírenie monitorovacieho systému o dve nové kamery.
V roku 2003 bolo mestskými policajtmi riešených spolu 15 220 priestupkov (v roku 2002
ich bolo 15 589) , z toho bolo 9 070 priestupkov v doprave, 4 022 priestupkov voči VZN
mesta Piešťany a 2 128 iných priestupkov. Celkove bolo uložených 4 007 blokových pokút
za priestupky v doprave v sume 616 650 Sk (v roku 2001 bolo uložených 2 261 blokových
pokút v sume 413 900 Sk a v roku 2002 až 4 954 v sume 1 018 900 Sk).
Mestskí policajti sa podieľali aj na riešení trestných činov spáchaných v služobnom obvode
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch.
Mestskí policajti vykonali aj viacero kontrol v reštauráciách a baroch na podávanie
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov a na
záškoláctvo. Zamerali sa aj na kontrolu predaja tabakových výrobkov a erotickej tlače
mladistvým a maloletým v novinových stánkoch a trafikách.
Na oddelení prevencie pokračoval pracovníkov oddelenia (koordinátor prevencie kriminality)
v prednáškovej činnosti. Názov projektu „S mládežou proti kriminalite“ zmenil v roku 2003
na „Spoločne proti kriminalite“, pretože pribudli aj témy pre dospelých. Okrem prednášok
koordinátor prevencie zorganizoval v roku 2003 detský tábor, ktorý prebiehal počas prvých
dvoch týždňov prázdnin v školiacom zariadení MV v Lúke n/V.
11. Pridelenie ratingového hodnotenia Mestu Piešťany v roku 2003
Rating je vyhodnotenie kvality subjektu podľa určitých pravidiel, ktoré predpisujú odborné
a systematické vyšetrenie vlastností daného subjektu.
Zmluva o dielo o priradení ratingového hodnotenia medzi mestom Piešťany a Slovenskou
ratingovou agentúrou, a.s. Bratislava bola uzatvorená 26. marca 2003. Predmetom zmluvy
bolo udelenie dlhodobého a krátkodobého ratingu mestu Piešťany. Mesto Piešťany
predložilo nasledovné materiál – výkaz
UC RO 2-04 rozpočtové príjmy a rozpočtové
výdavky k 31.12.1999, 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 a 31.3.2003; súvaha ROPO
3-02 k ultimu rokov 1999, 2000, 2001, 2002; záverečné účty finančného hospodárenia za
roky 1999, 2000, 2001, 2002; prehľad o úverovej zaťaženosti mesta k 31.3.2003; návrh
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2003; plnenie rozpočtu Mesta k 31.3.2003; Štatút mesta
Piešťany; Organizačný poriadok výkonných orgánov mesta Piešťany; Organizačná štruktúra
výkonných orgánov mesta Piešťany; 4-krát zmluva o pôžičke s SBS COOP s.r.o. Piešťany,
zmluva o pôžičke s Jampa Penzion; zmluva o pôžičke s Klubom vodného lyžovania
a vodných športov v Piešťanoch; zmluva o úvere s Prvou komunálnou bankou; auditorská
správa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany; vyhodnotenie záverečného účtu
jednotlivých príspevkových organizácií mesta; zoznam komisií pri MsZ v Piešťanoch;
zoznam interných smerníc MsÚ Piešťany. Pre analýzu v priebehu ratingového hodnotenia
boli použité aj verejne prístupné informácie zo zdrojov, ktoré Slovenská ratingová agentúra
považovala za spoľahlivé.
26. mája 2003 sa uskutočnilo rokovanie, ktorého sa za mesto Piešťany zúčastnili primátor
mesta Ing. Remo Cicutto, poverená prednostka mesta RNDr. Denisa Bartošová, Ing. Emília
Konečná – poverená vedúca finančného oddelenia a za Slovenskú ratingovú agentúru
hlavný analytik Ing. Silvia Kapášová, senior analytik Ing. Štefánia Kruľová a analytik Ing.
Sylvia Martinkovičová. V priebehu analytického procesu bolo tiež vykonaných niekoľko
telefonických konzultácií na viacerých úrovniach. Boli podané vysvetlenia týkajúce sa
spôsobu zabezpečovania funkcií mesta, stratégie rozvoja, reformy verejnej správy z pohľadu

novoschválených zákonov, kontrolných mechanizmov, financovania mesta a základných
zásad mesta pri nakladaní s majetkom mesta.
Ratingové hodnotenie pozostávalo z 3-och častí:
a) analýza makroekonomického prostredia (1.zhrnutie, 2.výkonnosť ekonomiky, 3.fiškálna
politika a zadĺženosť, 4.monetárna politika a platobná bilancia, 5.politické riziko
a legislatíva, 6.finančný a podnikový sektor, 7.pracovná sila a kúpyschopnosť, 8.geografia
a infraštruktúra);
b) sektorová analýza (1.systém financovania miest a obcí, 2.hospodárenie miest a obcí,
3.prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje v rokoch 2002
a 2003, 4. vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom obcí a VÚC v roku 2003, 5.vplyv daňovej
reformy na rozpočty miest a obcí v roku 2004, 6.postavenie Trnavského kraja v rámci SR;
c) analýza mesta (1. popis prostredia, 2.finančné hospodárenie mesta, 3.oblasť strategická,
4.iné oblasti a aktivity).
Slovenská ratingová agentúra, a.s. priradila 24. júna 2003 Mestu Piešťany nasledovné
ratingové hodnotenie:
- dlhodobý korunový rating BB (pozitívny výhľad)
- dlhodobý devízový rating BB – (stabilný výhľad)
- krátkodobý rating
S3
Komentár: Rating mesta je dôležitým ukazovateľom finančného managementu mesta.
Vyjadruje jeho bonitu, t.j. schopnosť splácať svoje úvery a iné finančné záväzky. Mestu
Piešťany bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských
korunách BB (pozitívny výhľad) a v kategórii transakcií v cudzích menách BB – (stabilný
výhľad). Symboly dlhodobého ratingového hodnotenia sú: AAA (najvyššie hodnotenie,
spoločnosť – subjekt nesie minimálne investičné riziko), AA (spoločnosť nesie veľmi nízke
investičné riziko), A (nízke investičné riziko), BBB (určité investičné riziko), BB (vysoké
investičné riziko), B (veľmi vysoké investičné riziko), CCC (mimoriadne vysoké investičné
riziko), CC (vysoké riziko defaultu), C (veľmi vysoké riziko defaultu), D (záväzky tejto
spoločnosti sú v defaulte). Znamienka + alebo – označujú relatívnu pozíciu v rámci
ratingovej kategórie.
Ratingové dlhodobé hodnotenie Mesta Piešťany BB a BB – je nízke a znamená vysoké
investičné riziko. Takýto rating napríklad neumožňuje dôchodkovým poisťovniam
investovať do komunálnych investícií (podmienka minimálneho ratingu je BBB). V súvislosti
s plánovanou reformou dôchodkového systému však uvedená oblasť obsahuje vysoký
potenciál, čo pre mesto z hľadiska konkurencieschopnosti môže mať negatívne dôsledky.
Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany bolo S3, čo je najlepšie možné krátkodobé
ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB. Symboly
krátkodobého ratingového hodnotenia SRA, a.s. sú:
S1 (spoločnosť, resp. subjekt nesie veľmi nízke investičné riziko), S2 (primerané investičné
riziko), S3 (pomerne vysoké investičné riziko), S4 (veľmi vysoké investičné riziko), NS
(spoločnosť s veľkou pravdepodobnosťou nebude schopná splácať svoje finančné záväzky
včas a bez zbytočných prieťahov).

12. Okresný úrad práce v Piešťanoch v roku 2003
a) Zmeny vo vedení OÚP – vo februári 2003 odstúpila z funkcie doterajšia riaditeľka OÚP
v Piešťanoch Ing. Mária Kiššová, do mája po nej nastúpila Ing. Viktória Fogelová a po nej
do konca roka 2003 Ing. Tatiana Matejovičová.
b) Nezamestnanosť – v roku 2003 v okrese Piešťany bola najvyššia miera nezamestnanosti
v januári – 9,96 % (3 027 uchádzačov o zamestnanie) a najnižšia v novembri – 7,23 %
(2 435 uchádzačov).
c) Voľné miesta – ponuka voľných pracovných miest evidovaná na OÚP bola najvyššia
v novembri (186 voľných miest) a najnižšia v septembri (79 voľných miest).
2. Počasie a príroda v roku 2003
Rok 2003 bol veľmi suchý. Ročný úhrn zrážok bol iba 378 mm, nižší bol iba v roku
1978 – 358 mm.
Január – v priebehu mesiaca boli teplotné rozdiely.
Začiatkom januára bolo teplo, od západu prúdil teplý a vlhký vzduch. 3. januára vystúpila
teplota vzduchu až na 10,1 °C. Potom sa ochladilo, v dňoch 6. až 13. januára boli celodenné
mrazy. 12. januára bola najnižšia teplota a to -15,8°C. 9. januára padal sneh, niečo aj v noci
z 13. na 14. januára – celkove napadlo 8 až 10 cm snehu. Od 14. januára sa mrazy zmiernili,
mrzlo iba v noci. V dňoch 18. až 23. januára bolo väčšinou zamračené, nízka oblačnosť.
Cesty boli stále primrznuté. Koncom mesiaca bolo pomerne teplo, prechádzala oblačnosť
od západu, resp. juhozápadu, občas pršalo.
Február – bol pomerne chladný, slnečný a s mimoriadne nízkymi zrážkami (málo snehu).
Najchladnejšie bolo 2. februára, keď bola nameraná teplota vzduchu -12,1°C. Otepľovať
sa začalo až v poslednej mesačnej dekáde,
24. februára dosiahla maximálna teplota
vzduchu +10°C. Mesačný úhrn atmosferických zrážok bol iba 2 mm. V priebehu mesiaca
napadlo málo snehu, aj to iba počas troch dní. Maximálna snehová pokrývka bola iba 4 cm.
Slnečný svit trval až 167 hodín, čo bolo o 100 hodín viacej ako je februárový normál.
Marec – sa vyznačoval extrémnymi zmenami teploty, nízkymi zrážkami, suchým a zväčša
slnečným počasím. Mesačný úhrn zrážok bol opäť iba 2 mm. Slnečný svit trval až 180
hodín, čo bolo o 50 hodín viacej než je mesačný normál. Prvý mesačný týždeň bol v noci
mráz, cez deň 5° až 7°C. Od 9. do 12. marca sa oteplilo, mráz nebol, občasný slabý dážď. Od
13. marca fúkal nepríjemný severný vietor, 23. marca bolo opäť chladno, oblačnosť a vietor
od severu, v noci opäť mráz. Potom až do konca mesiaca sa oteplilo, bolo pekné počasie,
s teplotami 17° až 19°C.
Apríl – aj tento mesiac bol suchý. Mesačný úhrn zrážok dosiahol iba 18 mm, čo bolo o 22
mm menej ako je mesačný normál. Slnečný svit trval v apríli 216 hod., čo bolo o 35 hod.
viac než je normál. Prízemný mráz bol v priebehu mesiaca zaznamenaný v Piešťanoch 17krát. Najteplejšie bolo 30. apríla, keď teplota vzduchu vystúpila na 27,2°C.
Do 8. apríla bolo chladno, od severozápadu prúdil studený vzduch s oblačnosťou, fúkal
nepríjemný vietor. 5. apríla padal dážď so snehom, 6. apríla boli snehové fujavice sprevádzané
nárazovým vetrom. 9. apríla začal fúkať juhovýchodný vietor, postupne sa oteplilo. 10. a 11.
apríla už konečne pršalo. V nasledujúcich dňoch bolo väčšinou polojasno alebo polooblačno
s teplotami 15° až 18°C. 18. apríla bola krátka jarná búrka. Od 20. apríla bolo pekné slnečné

počasie s teplotami 19° až 20°C. 23. apríla bola opäť poobede krátka búrka. 26. apríla začal
fúkať juhovýchodný vietor, 27. apríla pršalo. Koncom mesiaca bolo slnečno a teplo, teploty
vystúpili na 26° až 27°C.
Máj – bol teplý mesiac. V máji boli zaznamenané 3 tropické dni a to 7., 8. a 21. mája (teploty
nad 30°C), letných dní bolo až 18 (teplota vystúpila nad 25°C). Oproti predchádzajúcim
mesiacom o niečo viacej pršalo, aj keď mesačný úhrn zrážok bol iba 52 mm, čo bolo o 14
mm menej než je mesačný normál. Slnečný svit trval 268 hodín, čo bolo o 39 hod. viac než
je mesačný normál.
Maximálna denná teplota vzduchu bola 32°C a to 8. mája. Búrky boli 9., v noci z 12. na 13.,
13. (padali i krúpy) a 26. mája popoludní.
Jún – bol veľmi teplý a suchý. Letných dní bolo 24, z toho tropických až 9 (4-násobok
normálu tropických dní). Priemerná mesačná teplota vzduchu bola 21,4°C, čo bolo o 4°C
viac než je normál. Mesačný úhrn zrážok bol len 27 mm, čo bolo o 45 mm menej ako je
júnový normál zrážok v Piešťanoch.
Od 4. do 14. júna bolo horúco, dusno a sucho, najvyššia denná teplota počas mesiaca bola
11. júna a to 34,2°C. Iba od 15. do 20. júna sa teploty zmiernili, bolo max. 25° až 26°C.
V poslednej mesačnej dekáde bolo opäť teplo a sucho. Krátke búrky, resp. búrky v okolí
Piešťan (málo pršalo) boli 2., 11. a 13. júna. Silnejší dážď bol iba v noci 15. júna. Občasný
dážď bol 18. júna, krátke 20-minútové prehánky 20. júna, pršalo ešte v noci 23. júna.
Júl – bol v priemere tiež teplý, i keď o niečo menej ako jún. Priemerná mesačná teplota
vzduchu bola 21°C, čo je o 2,1°C viac než normál. Počet letných dní bol 18, z toho tropických
9. Najvyššia teplota vzduchu 35°C bola 1. júla. Úhrn atmosferických zrážok bol 85 mm, čo
bolo o 26 mm menej než je júlový normál v oblasti Piešťan.
Začiatkom mesiaca bolo veľmi teplo. Od 6. do 13. júla prúdil od severozápadu chladnejší
vzduch, fúkal vietor, bolo polooblačno, teploty sa zmiernili na 24° až 25°C. Od 15. júla bolo
veľmi teplo, teploty v niektorých dňoch dosahovali 32° až 33°C. 18.júla pršalo. 22.júla boli
dve búrky, jedna ráno s poldruhahodinovým lejakom a druhá večer v noci. Pršalo aj 25. júla.
V dňoch 29., 30. a 31. júla bolo zamračené, dážď, teploty poklesli na 23° až 24°C.
August – bol veľmi teplý a suchý. Priemerná mesačná teplota vzduchu v Piešťanoch bola
22,2°C, čo bolo o 3,8°C viac ako je augustový normál (po roku 1992 je to druhý najteplejší
august v tomto meste aspoň od roka 1931). Letných dní bolo až 29 (okrem 30. a 31. augusta),
z nich tropických 18. Maximálna denná teplota vzduchu 36,5°C bola nameraná 13. augusta.
V Bratislave na letisku namerali 37°C, čo je teplotný rekord na tento deň na Slovensku.
Minimálna prízemná teplota vzduchu 4°C bola nameraná 27. augusta ráno. Slnečný svit
trval 331 hodín, čo bolo takmer o 100 hod. viac ako je normál. V priebehu mesiaca bolo
sucho, mesačný úhrn zrážok dosiahol iba
15 mm, čo predstavovalo deficit 50 mm.
Rádioaktivita v Piešťanoch dosahovala v auguste úroveň prirodzeného pozadia.
Až do 18. augusta bolo jasno, alebo malá oblačnosť, horúco a dusno. 4. augusta bola búrka
mimo Piešťan. Až 14. augusta podvečer bola búrka s hodinovým lejakom, sprevádzaná
silnými nárazmi vetra. Búrka bola aj v noci 18. augusta.
V ďalších dňoch sa teploty zmiernili, bolo polooblačno, maximálne 26° až 27°C. Trochu
pršalo v noci 19. a 22. augusta. Od 23. do 29. augusta bolo opäť teplo a sucho, s teplotami
max. 29° až 30°C. 30. a 31. augusta bolo zamračené, teploty poklesli na 22°C, bol občasný
dážď.
Vcelku možno konštatovať, že leto 2003 v Piešťanoch (v období od začiatku leta do konca

augusta) bolo veľmi teplé a suché, najteplejšie aspoň od roka 1931. Priemerná teplota
vzduchu v tomto období dosiahla 21,5°C, počet tropických dní bol 32 (viacej ich bolo iba
v horúcom lete 1994 – až 34).
September – bol teplotne normálny, avšak naďalej bolo sucho. Priemerná mesačná teplota
vzduchu bola v Piešťanoch 15,3°C, čo bolo o 0,6°C viac ako normál. Letné dni (teplota
prekročila 25°C) boli 8. sept. a od 17. do 23. sept., pričom 21. a 22. sept. boli dokonca
tropické dni (teplota prekročila 30°C). Slnko svietilo 222 hodín, čo bolo o 45 hod. viac ako
normál. Vyskytli sa aj prízemné mrazy a to počas 8-ich dní, najväčší prízemný mráz -2,5°C
bol nameraný
27. septembra. Bolo sucho, pršalo iba zriedka a málo a až na Michala 29.
sept. bol typický jesenný celodenný dážď.
Na začiatku mesiaca bolo oblačno až polooblačno, teploty 20°C až 21°C. Od 4. do 8. sept.
bolo pekné počasie, polooblačno, fúkal juhovýchodný vietor, teploty boli max. 23° až 25°C.
Od 9. do 11. sept. bolo zamračené, avšak iba občasný, slabý dážď, teploty 18° až 19°C. Potom
od 12. do 22. sept. bolo teplé, slnečné a suché počasie, teploty postupne stúpali od 23° až
do 30°C. V dňoch 23. a 24. sept. prúdil od severozápadu chladnejší vzduch. Raritou bola
3 až 4 cm snehová pokrývka, ktorá sa objavila ráno 24. septembra na niektorých miestach
regiónu. Koncom mesiaca bolo pekné počasie, polooblačno, s dennými teplotami do 23°C,
noci však už boli chladnejšie. Až 29. a 30. sept. už konečne dlhšie pršalo.
Október – bol chladný. Priemerná mesačná teplota vzduchu v Piešťanoch dosiahla 7,2°C čo
bolo o 2,5°C menej než je normál. K ochladeniu došlo už po niekoľkých dňoch začiatkom
mesiaca. Mráz bol v októbri zaznamenaný počas 9-tich dní, prízemný mráz počas 14 dní. 25.
okt. klesla minimálna teplota vzduchu na -7,6°C a v prízemnej vrstve až na -11°C. Mesačný
úhrn atmosferických zrážok bol 56 mm, čo bolo o 16 mm viac ako je normál.
Začiatkom októbra bolo zamračené a daždivo. Zaujímavý prírodný úkaz bol 4. októbra, keď
doobeda pršalo a poobede bola zvláštna búrka, neustále silne hrmelo, avšak zablyslo sa iba
niekoľkokrát ako keď sú blesky medzi mračnami, potom sa spustil silný lejak a krupobitie.
V nasledujúcich dňoch už bolo chladnejšie s dennými teplotami 12° až 13°C. 7. októbra celý
deň pršalo, o polnoci hrmelo, čo bol tiež príznak búrky. Od 12. okt. prúdil chladný vzduch
od severozápadu, bolo síce polooblačno, ale fúkal studený severozápadný vietor, cez deň
bolo max. 12° až 13°C, v noci už bol mráz. Od 19. okt. fúkal južný vietor, prišla oblačnosť
a dážď. 23. okt. začal opäť prúdiť od severu chladný vzduch, v noci padal dážď so snehom.
V nasledujúcich dňoch boli denné teploty max. 5° až 6°C, v noci -5° až -7°C. Od 28. okt.
začal fúkať teplejší juhovýchodný vietor, 29. okt. bol vietor silný a nárazový, pršalo, teploty
stúpli na 15° až 16°C.
November – bol netypický priebeh počasia. V prvej polovici mesiaca sa podľa očakávania
postupne ochladilo, avšak v druhej polovici sa oteplilo. V prvej polovici mesiaca mrzlo,
v druhej vôbec nie. V priebehu novembra bolo 9 dní s mrazom a 13 dní s prízemným
mrazom. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 6,7°C, čo bolo o 2,4°C viac ako je
normál. Mesačný úhrn zrážok bol iba 33 mm, čo bolo o 19 mm menej ako je normál.
Začiatkom novembra bolo ešte niekoľko dní pomerne teplé počasie s maximálnymi teplotami
14° až 15°C. Od 9. do 13. nov. bolo síce slnečné počasie, avšak už chladné s dennými
teplotami max. 7° až 8°C a nočnými mrazmi. Od 14. do 18. nov. bolo zamračené a nízka
oblačnosť, občasný dážď, teploty max. 6° až 7°C, v noci nad nulou. V poslednej mesačnej
dekáde sa oteplilo. Od 23. nov. fúkal juhovýchodný vietor, teploty vystúpili na 15° až 16°C,
občas mrholilo alebo pršalo, najmä 29 nov.

December – bol teplotne normálny, avšak suchý a bez trvalého snehu. Priemerná mesačná
teplota vzduchu bola 0,7°C. Najteplejšie bolo 3. decembra s teplotou vzduchu 10,2°C. 25.
decembra ráno klesla až na -17,9°C. Mesačný úhrn zrážok bol iba 30 mm. Slnko svietilo 86
hod., čo bolo o 40 hod. viac než je normál.
Od 4. dec. začal prúdiť od severozápadu studený vzduch s vetrom a následnou oblačnosťou,
ochladilo sa. 6. dec. bol dážď, padali nepríjemné ľadové krúpy. Teploty klesli cez deň na 2°
až 3°C. V dňoch 7. až 10. dec. bolo jasno alebo polojasno, v noci však už poriadne mrzlo.
Od 11. dec. bolo zamračené, oblačnosť prechádzala od juhozápadu, bol občasný dážď alebo
mrholenie, teploty cez deň +4° až +5°C, v noci +1°C. 15. dec. v noci padal sneh, ale na
druhý deň sa roztopil. V ďalších dňoch bolo polooblačno alebo nízka oblačnosť. Od 22. dec.
začal fúkať studený severozápadný vietor, ochladilo sa, bolo jasno alebo polojasno. Teploty
cez deň vystúpili na 0° až +1°C, v noci klesali až na -15° až -17°C. Vianoce boli chladné,
ale bez snehu. Koncom decembra začal fúkať južný vietor, trochu sa oteplilo, bola nízka
oblačnosť a občasný dážď.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 2003
1. Plesy v Piešťanoch v roku 2003
Fašiangové obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy trvalo tento rok dlhšie, až do 5.
marca. V tomto období sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero plesov a fašiangových zábav.
Napr. 1. febr. sa v hoteli Sĺňava uskutočnil
10. benefičný ples Rotary klubu v Piešťanoch.
Novozvolený primátor mesta Ing. R. Cicutto zrušil primátorský ples, ktorý sa mal uskutočniť
koncom januára 2003.
2. Mesto Piešťany na veľtrhoch cestovného ruchu
Mesto Piešťany sa v januári 2003 prezentovalo na dvoch veľtrhoch cestovného ruchu. Prvým
bol medzinárodný veľtrh v Brne (v tomto roku SLK Piešťany neboli spoluvystavovateľom).
V dňoch 16. až 19. jan. sa konala výstava Slovakiatour v Bratislave, na ktorej sa mesto
Piešťany prezentovalo spolu s Trnavským samosprávnym krajom a mestom Trnava v jednej
expozícii. Veľkú obľubu si tam získali piešťanské dvojgrajciare pre úspech.
3. „Pochovávanie basy 2003“ v Piešťanoch
MsKS v Piešťanoch pripravilo na 4. marca tradičnú folklórnu slávnosť „pochovávanie basy“
pri príležitosti rozlúčky s fašiangovým obdobím.
Pred budovou MsÚ privítali predstavitelia mesta na čele s primátorom Ing. R. Cicuttom
účinkujúcich z FS Krakovienka, chtelnických šabľovníkov i ďalších účastníkov. Potom
sprievod pozostávajúci z fašiangových masiek, hudobníkov a tanečníkov spolu s obyvateľmi
mesta a okolia prešiel mestom na Nám. slobody a ďalej na Kúpeľný ostrov, kde sa uskutočnilo
„pochovanie basy“.
4. „Deň narcisov“
Celoslovenské verejnoprospešné podujatie „Deň narcisov“ každoročne organizuje Liga
proti rakovine SR. Cieľom kampane je upozorniť na problematiku nádorových ochorení
a získanie finančných prostriedkov na podporu boja proti rakovinovým ochoreniam.
V Piešťanoch sa „Deň narcisov“ uskutočnil 4. apríla. Piešťanská pobočka LPRa zriadila na

Nám. slobody stánok, kde za prítomnosti lekára a členov LPRa sa poskytovali informácie
a rozdávali letáky zaoberajúce sa onkologickou problematikou. Po uliciach chodili študenti,
skauti a členovia LPRa, ktorí prispievateľa akejkoľvek finančnej sumy obdarovali kvetom
ľudskosti – narcisom. Vyzbieralo sa 347 080,- Sk.
Predsedníčka piešťanskej pobočky LPRa Irena Michnová odovzdala finančné prostriedky
vyzbierané za posledné roky vo výške 600 tis. Sk Nemocnici Alexandra Wintera, n.o.
Piešťany na zakúpenie clon a kaziet do prístroja na mamografické vyšetrenie pacientov.
Mesto Piešťany s okolím bolo v roku 2003 v rámci celej SR v rámci „Dňa narcisov“
vyhodnotené na 3. mieste.
5. Oslavy 58. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP sa uskutočnil
4. apríla 2003.
Len pár dní pred pietnym aktom boli z pamätníka odcudzené kovové horáky na tzv. večný
plameň, tiež aj trysky a ozdobné kovové taniere.
6. Jarné upratovanie v Piešťanoch
V apríli sa počas víkendov uskutočnili brigády zamerané na čistotu a skrášľovanie mesta.
Prvá brigáda bola v sobotu 5. apríla, keď cca 30 piešťanských skautov – chlapcov a dievčat
– vyčistilo priestory od Krajinského mosta po Lodenicu.
Celomestskú brigádu vyhlásil primátor mesta Ing. Remo Cicutto na sobotu
12. apríla.
Brigádnici použili vlastné hrable, metly a lopaty, ďalšie náradie zabezpečili Služby mesta
Piešťany, ako aj vrecia na odpadky a ich odvoz.
7. „Stavanie mája“ v Piešťanoch
MsKS v Piešťanoch, rovnako ako v minulom roku, pripravilo pre obyvateľov a návštevníkov
mesta slávnostné „stavanie mája“. Máj bol vztýčený 30. apríla na Winterovej ul. pri budove
riaditeľstva SLK. V kultúrnom programe vystúpil FS Krakovanka.
8. Návšteva veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky
2. mája navštívil Piešťany veľvyslanec ČĽR v SR Yuan Guisen s manželkou. Na pôde MsÚ
ho prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto. Počas víkendu veľvyslanec i s manželkou navštívil
aj piešťanské kúpele.
9. Oslavy 58. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP sa uskutočnil
7. mája 2003.
10. Oslavy Dňa matiek
Na 11. mája MsKS pri príležitosti Dňa matiek pripravilo slávnostný program v Hudobnom
pavilóne v parku. Podujatie otvoril svojím príhovorom primátor mesta Ing. R. Cicutto.
11. Referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
Na Slovensku sa referendum uskutočnilo v dňoch 16. – 17. mája 2003.
Referendum bolo platné, pretože k urnám prišlo 52,15 % oprávnených občanov. Za vstup

Slovenska do EÚ sa vyslovilo 92,46 % voličov.
V okrese Piešťany sa referenda zúčastnilo 51,4 % oprávnených občanov. Za vstup SR do
EÚ z nich hlasovalo 94,31 %.
V Piešťanoch (občanov oprávnených hlasovať bolo 25 435) sa referenda zúčastnilo 55,31 %
oprávnených občanov, z nich sa za vstup vyslovilo 95,92 %.
12. Otvorenie kultúrno-spoločenského centra Fontána v Piešťanoch
Slávnostné otvorenie KSC Fontána sa uskutočnilo v piatok 6. júna 2003 v predvečer Otvorenia
letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Priestory centra symbolickým prestrihnutím pásky
sprístupnili primátor mesta Ing. R. Cicutto a predseda kultúrnej komisie MsZ a poslanec
MsZ K. Duffek.
Následne sa v rekonštruovanej kinosále uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ. Jediným
bodom programu bolo udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany
významným osobnostiam.
13. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2003 v Piešťanoch
Slávnostné OLKS v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 7. júna 2003.
Ráno za sprievodu ľudovej hudby prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto na MsÚ oficiálnych
hostí OLKS, ktorými boli riaditeľ sekretariátu prezidenta SR Marian Parkányi, zástupca
veľvyslanca Českej republiky v SR p. Višňovský, veľvyslankyňa Spolkovej republiky
Nemecko Uta Maria Mayer Schalburg, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku
Yuan Guisen s manželkou, zástupca veľvyslanca USA Scott Thayer, splnomocnenec Vlády
SR pre decentralizáciu verejnej správy Ing. Viktor Nižňanský (je Piešťanec), generálny
riaditeľ SLK Piešťany, a.s., Ing. Ivan Drabálek, generálna riaditeľka Daňového úradu SR
Mária Machová, primátor Bratislavy Ing. Andrej Ďurkovský, primátor Trnavy Ing. Štefan
Bošnák, primátor Šiah Ing.Ján Lowy, predseda Regionálneho združenia miest a obcí regiónu
Jaslovské Bohunice Peter Ryška, predseda Medzinárodného klubu Ing. Rudolf Hromádka.
Od 10.30 hod. prechádzal slávnostný sprievod od Spoločenského centra SLK na Kúpeľnom
ostrove cez Kolonádový most, Winterovou ulicou okolo nemocnice, Sadom A. Kmeťa
k Domu umenia. Slávnostné otvorenie LKS sa uskutočnilo o 11.30 hod. na schodoch pred
Domom umenia.
V priebehu dňa sa uskutočnilo množstvo kultúrnych podujatí v Hudobnom pavilóne v parku
(napr. vystúpil Dievčenský saxofónový orchester z Luhačovíc a pod.), na Winterovej ulici,
na Námestí slobody, na Kolonádovom moste, na nábreží Váhu pri Magnólii (napr. skupina
historického šermu Rád sv. Galahada z Bratislavy), programy pre deti v parku pri Dome
umenia.
Zároveň sa konali viaceré sprievodné podujatia v rámci OLKS. Pred začiatkom slávnostného
sprievodu na základe podnetu OZ Živá planéta uskutočnil primátor mesta Ing. R. Cicutto
vodou z Váhu „krst“ ďalšieho symbolu Piešťan – dvoch mohutných topoľov čiernych, tiež
sa konali plavby plťou po Váhu a pod.
14. Návšteva ruského kozmonauta v Piešťanoch
Na Slovensko zavítali predseda Zväzu ruských filatelistov Viktor Vasilievič Gorbatko
a podpredseda zväzu Alexander Sergejevič Iljušin, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej
filatelistickej výstavy Nitrafilia 2003. V.V. Gorbatko bol sovietskym kozmonautom, zúčastnil

sa letov do kozmu v rokoch 1969, 1977 a 1980. Na pôde MsÚ v Piešťanoch ich 10. júna
prijala viceprimátorka mesta Ing. Eva Pobjecká. Navštívili aj tunajšie kúpele. Sprevádzal
ich piešťanský filatelista Alexander Urminský.
15. Festival Truck country v Piešťanoch – 3. ročník
Zraz truckerov (ťahačov) sa konal v Piešťanoch v dňoch 13. – 15. júna 2003. 13. júna sa
v priestoroch Lodenice uskutočnilo oficiálne otvorenie podujatia.
14. júna dopoludnia
sa konala propagačná jazda truckov mestom a okolím, popoludní sa na Lodenici uskutočnili
rôzne súťaže v doprovode hudobných skupín. V nedeľu 15. júna sa konali preteky truckov
na letisku.
16. Návšteva rumunského princa a princeznej v Piešťanoch
Rumunský princ Radu Hohenzollern-Veringen a jeho manželka, princezná Margarita
Rumunská zavítali 16. júna 2003 na Slovensko. Na druhý deň navštívili Piešťany, kde ich na
pôde MsÚ privítal primátor mesta Ing.R. Cicutto. Predstavitelia mesta potom spolu s hosťami
vzdali hold obetiam 2. svetovej vojny pri Pomníku rumunskej armády pri letisku. Návšteva
pokračovala prechádzkou ulicami mesta až na Kúpeľný ostrov, kde hostí pred Thermiou
Palace privítal generálny riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek. V Thermii Palace sa potom pre nich
usporiadal slávnostný obec.
17. Návšteva zástupcov Európskej únie v Piešťanoch
28. júla 2003 primátor mesta Ing. Remo Cicutto prijal delegáciu zástupcov Európskej
únie, ktorej členmi boli riaditeľ fondov EÚ pre SR a ČR Colin Wolfe, manažér pre projekt
ISPA pri EÚ Hans van Os, zástupca EÚ pre SR Carsten Rasmussen a Task manažérka
Daniela Hanusová. Cieľom rokovania bolo preveriť pripravenosť mesta Piešťany na
čerpanie fondov EÚ, predovšetkým v rámci predvstupových projektov ISPA. Hostia boli
oboznámení s projektom rekonštrukcie a dobudovania kanalizačnej siete v regióne Piešťan
a tiež si prezreli čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch (v roku 2002 sa mesto Piešťany
a obce Banka, Moravany n/V., Ostrov a Veľké Orvište spojili do regionálneho združenia,
ktorého cieľom je realizácia projektu na dobudovanie a rekonštrukciu kanalizácie a ČOV
z prostriedkov európskeho fondu ISPA).
Mesto Piešťany dostalo prísľub vo veci pridelenia prostriedkov z fondov EÚ.
13. nov. 2003 Výbor ISPA pri Európskej komisii v Bruseli súhlasil s realizáciou projektu
ISPA – Rekonštrukcia kanalizácie a modernizácie ČOV v Piešťanoch, EÚ na to vyčlení cca
400 mil. Sk.
18. Návšteva veľvyslanca Indonézskej republiky v Piešťanoch
29. júla 2003 prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto veľvyslanca Indonézskej republiky na
Slovensku. Rokovalo sa o hospodárskej a kultúrnej spolupráci oboch krajín vzhľadom na
konkrétne podmienky nášho regiónu. Veľvyslanec sa zaujímal najmä o produkciu zubárskych
kresiel z Chirany, výrobu polovodičových súčiastok v podniku ON Semiconductor a pod.
19. Životné jubileum najstaršieho občana Piešťan
Dňa 7. augusta 2003 sa Mária Lapárová dožila 105 rokov. Navštívil ju osobne primátor
mesta Ing. R. Cicutto, ktorý jej osobne zablahoželal, odovzdal darčeky a Pamätnú medailu
mesta Piešťany.

20. Oslavy 59. výročia SNP
V Piešťanoch pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP
sa uskutočnil 28. augusta 2003. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta na čele s primátorom
Ing. R. Cicuttom.
V reštaurácii Semafor sa uskutočnilo stretnutie členov troch ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Piešťanoch. Predsedom Okresného výboru SZPB
v Piešťanoch je Ing. Juraj Nosko.
V rámci regiónu sa oslavy 59. výročia SNP konali tradične na Prašníku - Pustej Vsi, kde bol
pre účastníkov slávnosti pripravený bohatý program.
21. Motoristický zraz v Piešťanoch
Piešťanský motocyklový klub zorganizoval pre verejnosť v dňoch 12. až 14. septembra 2003
ďalší ročník motoristického zrazu. V areáli autokempingu pri Lodenici sa stretli motocykle
a po prvýkrát aj tuningové autá.
22.Súťaže Victoria Regia 2003 a Kvetinové korzo 2003 v Piešťanoch -10.ročník
V dňoch 18. až 21. sept. 2003 sa v Piešťanoch konal 10. ročník národnej súťaže v aranžovaní
a viazaní kvetov Victoria Regia 2003 s medzinárodnou účasťou.
Vyhlasovateľmi súťaže boli SZáŠ Piešťany, SLK Piešťany, a.s. a Zväz záhradníkov Slovenska.
Súčasťou podujatia bola už tradične súťaže „kvetinové korzo“ v kategórii alegorické vozy
a v kategórii skupinové a individuálne alegórie. Trasa alegorického sprievodu viedla od
Spoločenského centra SLK cez Kúpeľný ostrov k Hudobnému pavilónu v parku.
23. Dni zdravia v Piešťanoch
V Piešťanoch sa v dňoch 25. až 27. septembra 2003 uskutočnili Dni zdravia s bohatým
programom. Pripravili ich Mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany, Mestské kultúrne
stredisko Piešťany, SLK Piešťany, a.s., Nemocnica A. Wintera Piešťany, NÚRCH Piešťany
a Odštepný závod Povodia Váhu Piešťany.
25. sept. sa konali v KSC Fontána predstavenia alternatívneho divadla Kus cukru z Kremnice
pre stredné školy a pre verejnosť. V Piešťanskom informačnom centre v priestoroch MsK sa
besedovalo o správnej životospráve.
26. sept. predpoludním sa na pešej zóne na Winterovej ul. prezentovali svojou činnosťou,
výrobkami, produktami zdravej výživy a informáciami o zdravom životnom štýle – Výskumný
ústav rastlinnej výroby Piešťany, Veľkopek, a.s., Piešťany, Natura Beckov, Knižné centrum
Žilina, Bioinštitút Lama Piešťany a ďalšie firmy a organizácie. Tiež sa konali podujatia pre
deti. Popoludní sa na Winterovej ul. uskutočnili viaceré účelové kultúrno-športové podujatia
pre deti a dospelých (napr. detská liečebňa Zelený strom predviedla ukážky preventívnych
cvikov pri osteoporóze a ochoreniach chrbtice a pod.).
27. sept. sa v KSC Fontána uskutočnila beseda s občanmi na tému „Piešťany – zdravé mesto“,
ktorej sa zúčastnili primátor mesta, riaditeľka Nemocnice A. Wintera Piešťany, zástupca
SLK Piešťany, riaditeľ NÚRCH Piešťany, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR,
riaditeľ Povodia Váhu, š.p., okresný štátny lekár a okresný štátny farmaceut. Tiež sa tu
prezentovali piešťanské zdravotnícke a charitatívne občianske združenia a organizácie – MO
Ligy proti reumatizmu Piešťany, MO Ligy proti rakovine Piešťany, OZ Pomoc ohrozenému
dieťaťu Piešťany, Slovenský zväz telesne postihnutých Piešťany ZO č. 22 - vozičkári, ILCO

klubu stomikov Piešťany, Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých
občanov Piešťany, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 18 Piešťany, ZO sluchovo
postihnutých Piešťany, ZO civilizačne chorých Piešťany, Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím Piešťany.
Na pešej zóne na Winterovej ul. predviedla Nemocnica A. Wintera sanitné vozidlo záchrannej
zdravotnej služby vrátane prístrojového vybavenia, Povodie Váhu zisťovalo množstvo
dusičnanov v prinesených vzorkách vody, Klub psovodov záchranárov SR predviedol ukážky
cvičenia záchranárskych psov, Odbor požiarnej ochrany Okresného úradu v Piešťanoch
predviedol ukážku vozidla RTP (rýchlej technickej pomoci), konali sa ukážky 1. pomoci,
poskytovali sa propagačné materiály, poradenská činnosť a pod.
V Nemocnici A. Wintera bol Deň otvorených dverí, vstupy zdarma boli na kúpalisku Eva, na
tenisové dvorce TK Kúpele Piešťany, konali sa ďalšie sprievodné podujatia. V Hudobnom
pavilóne v mestskom parku sa uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí.
24. Zasadnutie Medzinárodného klubu v Piešťanoch
2. októbra 2003 sa pod záštitou primátora mesta Piešťany uskutočnilo v KSC Fontána
stretnutie členov Medzinárodného klubu. Zúčastnil sa ho minister výstavby a regionálneho
rozvoja SR Ing. László Gyurovszky a generálny riaditeľ Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky Ing. Ľudovít Konczer.
Primátor mesta Ing. R. Cicutto odovzdal predsedovi Medzinárodného klubu Ing. Rudolfovi
Hromádkovi Pamätný list primátora mesta Piešťany a Pamätnú medailu mesta Piešťany
vydanú pri príležitosti 890. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.
Neziskové a politicky neutrálne záujmové združenie Medzinárodný klub vzniklo v januári
1993. Cieľom jeho činnosti je podporovať rozvoj medzinárodnej ekonomickej a inej
spolupráce, vstup SR do medzinárodných ekonomických štruktúr a organizácií, ako aj
šírenie informácií o Slovensku v zahraničí.
25. Stretnutie jubilantov s primátorom mesta Piešťany
15. okt. 2003 sa už po 11-ty krát uskutočnilo slávnostné stretnutie piešťanských jubilantov
s primátorom mesta v Dome umenia. Pozvaní boli občania dožívajúci sa v tomto roku
okrúhleho jubilea 75, 80, 85 rokov i všetci starší, celkove 644 jubilantov.
26. Čínska delegácia na pracovnej návšteve v Piešťanoch
29. okt. 2003 navštívila Technický skúšobný ústav v Piešťanoch 7-členná delegácia ČĽR,
ktorú viedol viceminister ČĽR Wang Qinping. Na Slovensku delegácia bola v dňoch 18. až
24. okt. 2003.
27. Nový generálny riaditeľ SLK Piešťany, a.s.
Začiatkom novembra 2003 sa ním stal PhDr. Milan Kramárik.
4. novembra primátor mesta Ing. R. Cicutto prijal na pôde MsÚ delegáciu zástupcov SLK
Piešťany, a.s. v zložení – zástupcovia majiteľov SLK John Smith a Steven Bragg, odstupujúci
gen. riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek a nový gen. riaditeľ SLK PhDr. M. Kramárik. Dohodli sa
na úzkej spolupráci mesta a kúpeľov.

28. Premiér SR na Jesennom fóre 2003 v Piešťanoch
19. novembra sa v Piešťanoch v Spoločenskom centre SLK uskutočnilo stretnutie predsedu
vlády SR Mikuláša Dzurindu s viac ako dvesto vybranými účastníkmi z tunajšieho regiónu.
Hlavnou diskusnou témou bolo postavenie Slovenska po začlenení do Európskej únie.
Diskutovalo sa aj o ďalších aktuálnych témach – zavedenie rovnej dane, spoplatnenie
vysokoškolského štúdia, boj proti korupcii, klesajúca životná úroveň dôchodcov, súdnictvo
a pod.
29. Návštevy ministrov SR v Piešťanoch
24. nov. 2003 zavítal do Cirkevného gymnázia sv. Michala Archanjela v Piešťanoch minister
školstva SR Martin Fronc.
17.dec. 2003 zavítal na pozvanie predsedu Okresného centra Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Piešťanoch Jána Lehutu medzi členov Integrovaného klubu dôchodcov
Svornosť minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.
30. Adventné obdobie v Piešťanoch v roku 2003
Začalo sa 1. adventnou nedeľou 30. novembra, keď bola zapálená 1. adventná svieca.
V Hudobnom pavilóne v parku mali príhovory primátor mesta
Ing. R. Cicutto
a zástupcovia cirkvi dekan Jozef Vlasák, Mgr. Miroslav Jäger a Kornélia Francistyová.
5. dec. sa na pešej zóne na Winterovej ul. uskutočnila mikulášska slávnosť.
Počas 4. adventnej nedele 21. dec. bola zapálená 4. adventná svieca.
Betlehemské svetlo prevzali 21. dec. na železničnej stanici piešťanskí skauti.
4. Poľnohospodárstvo
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany
a) Zmeny vo vedení PD – v marci 2003 bol za predsedu predstavenstva PD zvolený Ing.
Miroslav Haring, ktorý nahradil v tejto funkcii Ľubomíra Ondrušku. Za podpredsedu bola
zvolená Ing. Daria Keblovská.
b) Hospodárenie PD – družstvo hospodárilo z vlastných finančných prostriedkov a z úveru.
V roku 2003 boli celkové výnosy PD cca 35 mil. Sk a náklady
42,5 mil. Sk, hospodársky
výsledok bola celková účtovná strata cca 7,5 mil. Sk, po úprave o položky zvyšujúce resp.
znižujúce hospodársky výsledok bola stanovená celková strata cca 6,5 mil. Sk. Finančné
prostriedky sa použili aj na nevyhnutné rekonštrukcie existujúcich objektov. Oproti minulým
rokom sa väčšia pozornosť venovala poľnohospodárskej prvovýrobe (finančné prostriedky
boli vložené do pôdy a do faktorom ovplyvňujúcich výsledky v živočíšnej výrobe) v rámci
finančných možností družstva.
Mzdové náklady v roku 2003 boli cca 7,74 mil. Sk. K 31.12.2003 bol priemerný evidenčný
počet pracovníkov družstva 55.
Dotácie pre PD v roku 2003 z Ministerstva poľnohospodárstva SR boli celkove 1,98 mil. Sk
a z IPA (Intervenčná poľnohospodárska agentúra) 763 tis. Sk.
c) Rastlinná výroba – v roku 2003 bola úroda slabšia, bolo sucho, predčasná žatva a preto sa
urodilo menej. Pšenica bola zasiata na 165 ha (výnos 5 t/ha), jačmeň jarný na 231 ha (4,4 t/
ha), triticale (kríženec raže a pšenice) na 16 ha (5 t/ha), cukrová repa na 100 ha (48 t/ha),

slnečnica na 70 ha (3,4 t/ha), kukurica na siláž na 58 ha (32 t/ha), kukurica na zrno na 40 ha
(8 t/ha), zemiaky na 4 ha (16 t/ha), atď.
d) Živočíšna výroba – pokračoval chov hovädzieho dobytka, ošípaných a výroba mlieka.
Stavy hovädzieho dobytka: kravy - dojnice 139 ks, jalovice do 2-och rokov 35 ks, jalovice do
1-ého roka 30 ks, telce do 3-och mesiacov 68 ks. Mlieka v roku 2003 bolo vyprodukovaného
605 575 l.
Stavy ošípaných: prasnice 165 ks, plemenný kanec 1 ks, odstavené ciciaky 443 ks, mladé
prasatá 442 ks.
e) Celková situácia v roku 2003 – aj v roku 2003 sa PD nachádzalo v zlej finančnej situácii.
Tú spôsobil dlhotrvajúci pokles nákupných cien mäsa, júlovým a augustovým znížením
dennej dodávky mlieka (Milex Nové Mesto n/V. zo dňa na deň znížil odber mlieka od PD
o 30 %). Na úrode sa negatívne prejavilo dlhotrvajúce sucho, pričom kompenzácia strát
na úrode sľúbená Ministerstvom SR sa nerealizovala. Na zníženie strát vplyvom sucha
sa v maximálnej miere využívali všetky vybudované závlahy, čo pre PD tiež znamenalo
zvýšenie finančného zaťaženia. Sucho znamenalo tiež zvýšené nároky na pohonné hmoty,
v príprave pôdy pod oziminy a v zbere cukrovej repy. PD postihol požiar jačmeňa na 47 ha,
čo bolo spôsobené dosiaľ nezisteným páchateľom. I keď bol porast poistený i tak vznikla
značná škoda na úrode.
Po prechodnom zvýšení nákupných cien bravčového mäsa sa na jeseň zopakovala situácia
z prvého polroku, keď ceny išli hlboko pod výrobné nálady.
Žiadosť PD Piešťany zo dňa 11. nov. 2003 o oslobodenie od platenia poslednej splátky dane
z nehnuteľnosti za rok 2003 vo výške 452 tis. Sk MsZ neschválilo.
5. Priemysel, obchod a služby v roku 2003
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2003
a) Majitelia a akcionári kúpeľov – majoritným majiteľom SLK Piešťany, a.s., bola v roku
2003 britská spoločnosť CP Holdings Limited (prezident spoločnosti Sir Bernard Schreier,
viceprezident John E. Smith) prostredníctvom skupiny Danubius Hotels Group (do tejto
medzinárodnej skupiny kúpeľov a hotelov patria české Léčebné lázně Mariánske Lázně,
a.s., maďarské Danubius Hotels Rt., maďarské Hungaria Hotels, SLK Piešťany, a.s. a ďalšie
maďarské a rumunské kúpele a hotely).
Akcionármi SLK Piešťany, a.s., vlastniacich 5 % a viac základného imania emitenta podľa
Strediska cenných papierov k 19. júnu 2003 boli: väčšinový vlastník akcií Léčebné lázně
Mariánske Lázně, a.s. – 67 %, Danubius Hotels Rt. – 17,82 %, Mesto Piešťany – 10,01 %,
Hungaria Hotels – 2,84 %, Obec Smrdáky – 1,75 %, SLK Piešťany, a.s. – 0,55 % a FNM
SR – 0,03 %. Počet akcií SLK bol celkove 1 509 518.
b) Štatutárne orgány a zamestnanci SLK Piešťany, a.s. – 25. júna 2003 sa uskutočnilo riadne
valné zhromaždenie SLK Piešťany, a.s., na ktorom boli odsúhlasené štatutárne a dozorné
orgány spoločnosti:
- predstavenstvo: predseda Ing. Ivan Drabálek (zároveň bol gener. riaditeľ SLK), podpredseda
John E. Smith, členovia Ing. František Macháč, Dr. Imre Deák, Ing. Lev Novobilský;
- dozorná rada: predseda Sándor Betegh, členovia Ing. Libor Haas, János Tobiás, MUDr.
Pavol Zatkalík, Zdenka Rojková a za FNM SR Jarmila Repássyová.
K zmene došlo v manažmente SLK, keď novým lekárskym riaditeľom SLK Piešťany sa stal

MUDr. Jaroslav Mikula, ktorý v júni 2003 nahradil MUDr. Miroslava Ondreja.
Nový generálny riaditeľ SLK – od novembra 2003 sa ním stal PhDr. Milan Kramárik, ktorý
nastúpil po Ing. I. Drabálkovi. Predtým pracoval v oblasti využitia prírodných liečivých
vôd a minerálnych zdrojov, v poslednom období pôsobil vo vedúcich funkciách v českých
kúpeľných spoločnostiach.
Ďalšie zmeny v orgánoch SLK Piešťany, a.s., boli schválené na mimoriadnom valnom
zhromaždení SLK 10. dec. 2003:
- predstavenstvo: predseda Ing. Lev Novobilský (generálny riaditeľ akc. spol. Léčebné
Lázně Mariánske Lázně), nový člen a podpredseda predstavenstva PhDr. Milan Kramárik
(gener. riaditeľ SLK Piešťany, a.s.);
- dozorná rada: nový člen Ing. Pavel Říha (finančný riaditeľ LL Mariánske Lázně, a.s.) a za
zamestnancov SLK vedúci energetického hospodárstva SLK František Nortík.
Riaditelia jednotlivých úsekov ku koncu roka 2003:
Finančný riaditeľ Ing. Emanuel Paulech, obchodný riaditeľ George Bartha, technický
riaditeľ Ing. Rudolf Madlo (ku koncu roka odstúpil), lekársky riaditeľ MUDr. Jaroslav
Mikula, prevádzkový riaditeľ Ing. František Macháč.
V priebehu roka 2003 sa v rámci reštrukturalizácie akc. spoločnosti znížil počet zamestnancov
SLK Piešťany na 1 624 a v PLK na Smrdáky 167. Priemerný počet zamestnancov v roku
2003 bol 1 736, z toho bolo 15 vedúcich pracovníkov.
c) Základné údaje o kúpeľoch za rok 2003 – SLK Piešťany, a.s. poskytuje liečebné pobyty
s komplexnými službami. V Piešťanoch sa liečia ochorenia pohybového aparátu, reumatické
ochorenia, neurologické ochorenia a stavy po úrazoch a ortopedických operáciách. Základom
kúpeľnej liečby je termálna minerálna voda a sírne bahno. Súčasťou akc. spol. SLK Piešťany
sú Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, kde sa liečia kožné ochorenia, ochorenia pohybového
aparátu a stavy po popáleninách.
V roku 2003 bol celkový počet izieb 1 548, v Piešťanoch 1 344 a v Smrdákoch 204. Celkový
počet lôžok bol 2 747, z toho v Piešťanoch 2 347 a v Smrdákoch 400.
Počet kúpeľných hostí v roku 2003 bol celkove 48 079. Z toho bolo 20 552 domácich hostí
(samoplatcov 38 %, cez poisťovne 38 %, sprievodné osoby a pasanti 24 %). Zahraničných
hostí bolo 27 527 (z toho z Českej republiky 25 %, v roku 2002 14 %).
d) Hospodárske výsledky a investičné akcie – v roku 2003 boli celkové výnosy SLK
Piešťany, a.s. 1,243 419 miliardy Sk, celkové náklady 1,235 476 miliardy Sk, zisk pred
zdanením 20,580 mil. Sk, čistý zisk 7,943 mil. Sk.
Na investičné akcie sa vynaložilo 53,053 mil. Sk. Koncom septembra bola v Irme ukončená
rekonštrukcia bahenného bazéna, od novembra sa začala rekonštrukcia kupoly (počas
jej uzavretia slúžilo ako náhrada bahnisko v Napoleonských kúpeľoch), uskutočnila sa
rekonštrukcia kuchyne v KH Pro Patria, rekonštrukcia rehabilitačných a trakčných bazénov
a trafostanice Balneoterapia 2, výmena personálnych výťahov v Balnea Grand Splendid,
uskutočnila sa modernizácia a nákup nových strojov a zariadení, nákup informačných
technológií, pokračovala výstava 9-jamkového golfového ihriska, uskutočnila sa
rekonštrukcia kotolne v PLK Smrdáky.
Ani v roku 2003 sa však neprikročilo k obnove LD Slovan, ktorý naďalej chátral.
e) Prezentácia SLK na medzinárodných veľtrhoch – v januári 2003 sa SLK Piešťany, a.s.
predstavili na veľtrhoch v dvoch najväčších mestách Nórska, po 4-krát v Oslo a po 2-krát
v Bergene. V roku 2003 sa SLK po prvýkrát prezentovali na medzinárodnom veľtrhu

cestovného ruchu BIT v Miláne a na medzinárodnom veľtrhu MITT v Moskve. Po 4-krát
sa SLK predstavili na veľtrhu cestovného ruchu a turistiky ATM Arabian Travel Market
v Dubaji, tiež sa prezentovali na veľtrhu cestovného ruchu v holandskom Utrechte.
f) Kúpeľní hostia (pacienti a rekreanti) – aj v roku 2003 sa liečil v Pro Patrii slovenský herec
Pavol Mikulík, tiež i bývalé televízne hlásateľky Ada Straková a Nora Beňačková. Prvýkrát
sa v kúpeľoch liečila Hilda Múdra (trénerka olympijského víťaza v krasokorčuľovaní
a najlepšieho športovca Slovenska 20. stor. Ondreja Nepelu), ktorú prijal aj primátor Ing.
Cicutto. V kúpeľoch sa liečil aj populárny český herec Petr Nárožný.
g) Návštevy v kúpeľoch – v roku 2003 SLK navštívili ruský letec a kozmonaut a predseda
Zväzu ruských filatelistov V.V. Gorbatko a podpredseda zväzu a profesor matematiky na
Moskovskej univerzite A.S. Iljušin, majiteľ a prezident japonskej nadnárodnej spoločnosti
Yazaki Corporation Yasuhiko Yazaki a finančný poradca spoločnosti a exminister financií
Japonska Mamoru Ozaki (spoločnosť na Slovensku vyrába elektroinštalácie a zväzkové
káble do automobilov), veľvyslanec Čínskej ľud. republiky v SR Yuan Guisen s manželkou,
rumunský princ Radu Hohenzollern-Veringen s manželkou princeznou Margaritou
Rumunskou, generálny konzul Švédska v SR Ruben Kemény a zástupca Švédskej
obchodnej komory Michael Hjemgärd, veľvyslanec Poľska v SR Zenon Kosiniak-Kamysz
a generálny konzul Dr. Wojciech Bilinsky, delegácia diplomatov z Ukrajiny a Gruzínska,
skupina rakúskych novinárov, francúzsky novinár, kúpeľní odborníci z Veľkej Británie
– člen British International Spa Association Dr. Bruce Osborne a historička a riaditeľka
múzea v Malvern Cora Weaver, zástupcovia Nemeckej spoločnosti psoriatikov, lekárov
a dobrovoľníkov (navštívili PLK Smrdáky), predstavitelia nemeckých kúpeľov a mesta Bad
Sassendorf, šéfredaktorka časopisu Moje generace Mária Csontosová, redaktori Českého
rozhlasu, bývalý reportér anglickej televíznej spoločnosti BBC a zamestnanec PR agentúry
Michael Cole, ruské novinárky, anglickí novinári a fotoreportéri i ďalší.
2. Domáce priemyselné a obchodné spoločnosti v Piešťanoch v roku 2003
V Piešťanoch pôsobí viacero spoločností bez zahraničnej účasti. Medzi obyvateľstvom sú
známe najmä niektoré, ako sú napríklad:
a) AGE, s.r.o. – spoločnosť sa zaoberá výrobnou, obchodnou a servisnou činnosťou
v odboroch VPT, poľnohospodárske stroje a zariadenia, spotrebná elektronika a ostatný
nepotravinársky tovar. Predovšetkým sa však zaoberá veľkoobchodom a maloobchodom
výpočtovej techniky, elektrotechniky, nábytku, obuvi a pod. Pôsobí v obchodnom dome
„Kocka“.
b) Domoss Technika, a.s. – obchodná spoločnosť ponúkajúca široký sortiment výrobkov
a služieb v oblasti techniky. Prostredníctvom svojich maloobchodov a veľkoobchodov
poskytuje komplexné služby v oblasti predaja, odborného poradenstva a servisu. Prevádzky
má v Piešťanoch, Bratislave a Nitre. V Piešťanoch vlastní obchodný dom Domoss Piešťany.
c) Považské mlyny a cestovinárne, a.s. – najväčší slovenský výrobca múky a cestovín. Vlastní
prevádzky v 5-tich mestách – v Piešťanoch, Trnave, Senci, Sládkovičove a Rimavskej
Sobote. Celkove zamestnáva okolo 800 ľudí.
d) Veľkopek, a.s., Piešťany – firma sa zaoberá pekárenskou a cukrárenskou výrobou, má 3
priemyselné pekárne a 3 cukrárenské výrobne. Veľkopek má cca 450 zamestnancov, 650
odberných miest v 14-tich okresoch, 5 vlastných predajní. Vyrába 40 druhov chleba, 250 000
rožkov denne a pod.

3. Priemyselné spoločnosti so zahraničnou účasťou v Piešťanoch v roku 2003
Významnejší zahraniční investori sú v spoločnostiach:
a) Avent Slovakia, s.r.o. – firma je 100 %-nou dcérskou spoločnosťou americkej spoločnosti
Kimberly-Clark. V Piešťanoch pôsobí od roku 1996 v objekte na Priemyselnej ul. Zaoberá
sa výrobou jednorazových sterilných chirurgických plášťov, rúšok a iných doplnkov. V roku
2003 mala 770 zamestnancov.
b) Delipro, s.r.o. – vo firme je zastúpený kapitál z Holandska, Veľkej Británie a Nemecka,
zahraniční investori investovali predovšetkým do stavebnej činnosti a technologických
zariadení. Firma bola založená v roku 1993 a sídli v priestoroch bývalej Chirany na Vrbovskej
ceste. Venuje sa výrobe quartzových kryštálov, senzorov a elektronických súčiastok pre
automobilový priemysel. V roku 2003 mala cca 580 zamestnancov.
c) ON Semiconductor Slovakia, a.s. Piešťany – je dcérskou spoločnosťou firmy ON
Semiconductor, bývalej divízie americkej spoločnosti Motorola, ktorá začiatkom 90-tych
rokov spolupracovala s bývalou Teslou Piešťany. Pôsobí v priestoroch bývalej Tesly na
Vrbovskej ceste. Firma v Piešťanoch vyrába nízkonapäťové obvody na kremíkových doskách
používané najmä na monitorovanie a riadenie elektrických tokov v elektrokomunikáciách,
automobilovej technike a energetike. V roku 2003 zamestnávala cca 400 ľudí.
V apríli 2003 piešťanská firma rozšírila svoju výrobu, keď bola otvorená nová linka na
výrobu submikrónových polovodičových súčiastok. Vtedy bolo prijatých cca 90 nových
zamestnancov.
d) FKM Technologycontor, s.r.o. – bola jednou z prvých zaregistrovaných priemyselných
spoločností so zahraničnou účasťou na Slovensku a to už v roku 1990. Sídlo firmy je
v priestoroch bývalej Tesly na Vrbovskej ceste. Spoluvlastníkom spoločnosti je luxemburská
firma Industrie 2000 S.A.H. Zaoberá sa výrobou oceľových konštrukcií vyšších hmotností
(elektromotorov, častí lodných žeriavov, frém jednotlivých častí lisov a hlavne konštrukcií
visutých dráh do zábavných parkov). Firma vyrobila napr. dráhu Millenium Force do
zábavného parku pri Detroite v USA (jedna z najväčších dráh na svete) a dráhu Mega
Coaster pre Holiday park v Porýní (najvyššia a najrýchlejšia dráha v Európe). V roku 2003
mala firma cca 170 zamestnancov.
e) For clean, a.s. Piešťany – vznikla v roku 1993 ako dcérska spoločnosti nadnárodnej
spoločnosti Block Group (česká firma Block postupne vybudovala 14 samostatných
dcérskych spoločností v Čechách, Poľsku, Rusku, Gruzínsku a Slovensku). Spoločnosť
sa zameriava na projektovanie, výrobu a montáž „čistých priestorov“, t.j. pracovísk
vyžadujúcich maximálnu bezprašnosť, hygienu a sterilitu pracovného prostredia. Uplatňuje
sa najmä v oblastiach farmaceutického a zdravotníckeho priemyslu, elektrotechnického
a chemického priemyslu, zdravotníctva, potravinárstva a gastronómie. Jej výrobkami boli
vybavené aj „čisté priestory“ v piešťanskom ON Semiconductor.
V januári 2003 bola spustená nová výrobná linka na kontinuálnu výrobu sendvičových
panelov a spojovacích profilov pre výstavu „čistých priestorov“ za účasti primátora mesta
Ing. R. Cicutta.
V roku 2003 spoločnosť zamestnávala vyše 80 pracovníkov.
4. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Piešťanoch
7. januára 2003 zápisom do obchodného registra vznikla Trnavská vodárenská spoločnosť,
a.s., so sídlom v Piešťanoch transformáciou zo Západoslovenských vodární a kanalizácií,

š.p. Bratislava, závod Piešťany. Základné imanie TVS bolo 1,4 miliardy Sk. Predsedom
predstavenstva a.s. sa stal Ing. Marek Gálik, PhD. Mestu Piešťany patrilo 14,6 % a mestu
Trnava 36 % akcií novej spoločnosti. Členmi jej dozornej rady sú primátor Piešťan Ing.
Remo Cicutto a primátor Trnavy Ing. Štefan Bošnák.
V zmysle rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa
2.10.2002 bol podiel akcií TAVOSu, a.s. pre Mesto Piešťany stanovený na 14,28 % (197 858
kusov akcií v nominálnej hodnote 1 000,- Sk) a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých
obcí, zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v SR v roku 2001.
Uznesením MsZ č. 131/2003 zo dňa 4.7.2003 bol schválený bezodplatný prevod 14,28 %
akcií TAVOSu na Mesto Piešťany.
5. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v roku 2003
V roku 2003 bol BPP, s.r.o. naďalej správcom mestských bytov, ktorých vlastníkom bolo
Mesto Piešťany. Konateľmi spoločnosti boli Ján Ballay a Ing.Eva Kolláriková, ktorá je
zároveň poslankyňou MsZ v Piešťanoch. Vedúcim odboru výroby tepla bol Ing. Ivan Hrdina,
energetikom Ján Urda, vedúcim odboru služieb Ján Bartoš, prevod bytov a pozemkov
zabezpečovala
PaedDr. Anna Martinková a Ing. Peter Babirát.
6. Služby mesta Piešťany, mestská príspevková organizácia v roku 2003
SMP aj v roku 2003 zabezpečovali výkon verejnoprospešných prác v meste. Boli opäť
kritizované poslancami MsZ a občanmi mesta za stav ulíc a chodníkov v zimnom období,
ktoré boli klzké a nebezpečné. Uznesením MsZ č.153/2003 zo dňa 4. júla 2003 bol Ing.
Peter Kary poverený riadením SMP, ktorý nahradil Ing. Tomáša Wagnera. Uznesením MsZ
č.241/2003 zo dňa 12. dec. 2003 schválili poslanci MsZ odňatie majetku Mesta Piešťany,
ktoré bolo v správe SMP. Zároveň schválili predmetný majetok Mesta Piešťany dať SMP
do nájmu.
Služby mesta Piešťany mali v roku 2003 strediská – stredisko údržby (manažér Peter Fiala),
stredisko parkovísk a trhovísk (Ján Štefka), stredisko pietnych služieb (Ing. Eliška Gocká),
stredisko verejnej zelene (Janka Jezerská), ekonomicko-obchodné stredisko (Ing. Peter
Kary) a stredisko športových zariadení (Ing. Peter Bednár).
7. Areál futbalového štadióna v Piešťanoch
Športový areál bol vybudovaný začiatkom 60-tych rokov 20. stor., pričom spolupracovali
MsNV Piešťany (poskytol pozemky), riaditelia piešťanských výrobných závodov (poskytli
materiálnu pomoc), športovci a priaznivci futbalu a atletiky. V 90-tych rokoch areál prešiel
zo zákona do majetku mesta. V súčasnosti ho majú v správe Služby mesta Piešťany.
V areáli športovú činnosť vyvíjajú Piešťanský futbalový klub, TJ Družba Piešťany (atletický
oddiel a kulturistický oddiel), ktoré sú v nájomnom vzťahu so Službami mesta Piešťany.
V areáli prevádzkuje reštauráciu a hotel firma ASET, s.r.o., ktorá má tiež nájomný vzťah so
SMP.
Prevádzku areálu zabezpečovali SMP v hodnote cca 790 tis. Sk ročne (kúrenie, voda, plyn,
elektrina a platy dvoch pracovníkov, ktorí zabezpečujú bežnú údržbu a prevádzku). Zároveň
však Služby mesta Piešťany majú z prenájmu a činnosti firmy ASET, s.r.o. príjem cca 1,2
mil. Sk ročne.

8. Informačné centrá v Piešťanoch v roku 2003
a) Informačné centrum IVCO na Nálepkovej ulici v Piešťanoch – aj v roku 2003 ho
viedol Ing. Ivan Vrábel, pracovalo v ňom 5 zamestnancov. Centrum je súčasťou Asociácie
informačných centier Slovenska, ktoré združuje vyše 40 informačných centier a kancelárií.
IVCO poskytuje návštevníkom mesta komplexné informácie o možnostiach využitia voľného
času, o ubytovacích a stravovacích službách a tiež poskytuje množstvo doplnkových služieb
– doprava, požičovňa bicyklov, predaj zahraničnej tlače a suvenírov, informácie o Slovensku
a pod.
b) Piešťanské informačné centrum na Pribinovej ul. – zriadilo ho mesto Piešťany ku koncu
roka 2002. PIC bolo organizačne začlenené do Mestskej knižnice v Piešťanoch, riaditeľkou
ktorej je Ing. Margita Galová.
PIC poskytuje informačné služby na základe spolupráce mesta s kúpeľmi a ďalšími
podnikateľskými subjektmi v meste a v regióne. Má aj doplnkové funkcie ako je napr. internet,
výlepová služba, doplnkový predaj, zastupovanie mesta na medzinárodných veľtrhoch, pri
stykoch s partnerskými mestami a pod.
c) Ďalšie informačné centrá – informačné služby v našom meste poskytujú aj kúpeľné
informačné kancelárie pod garantom SLK Piešťany, a.s. a tiež i cestovné kancelárie.
d) Informačné centrum mladých Piešťany, nezisková organizácia – založenie centra bolo
schválené uzn. MsZ č.293/2002 zo dňa 22. nov. 2002. Sídlo ICM je v priestoroch mestskej
knižnice, vedie ho Tomáš Halo. Centrum vzniklo 25. februára 2003, zakladateľom bolo
Mesto Piešťany. ICM Piešťany sa stalo členom Združenia informačných a poradenských
centier mládeže Slovenska.
Centrum poskytuje informačné a poradenské služby mladým ľuďom vo veku 14 - 26
rokov v oblasti voľby povolania, výberu a získania zamestnania, vzdelávania na Slovensku
i v zahraničí, cestovania, kultúry, športu, voľného času a pod. Má aj doplnkové činnosti napr.
internet, výlepovú službu, podieľa sa na zastupovaní mesta na medzinárodných veľtrhoch,
pri styku s partnerskými mestami a pod.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2003
1. Byty v Piešťanoch
Zo štatistických údajov z roku 2001 vyplýva, že obyvatelia Piešťan bývajú väčšinou
v bytových domoch (71 %) a v rodinných domoch (29 %). V okolitých obciach je zas viacej
rodinných domov (napr. v Banke vyše 85 %).
Bytové domy sú postavené prevažne z panelov, menšia časť z tehál a kameňa.
Projektovaná životnosť panelových budov je 50 rokov (v súčasnosti ich priemerný vek
v Piešťanoch je 32 rokov) a rodinných domov je 100 rokov (v súčasnosti ich priemerný vek
je 42 rokov).
2. Výstavba obytného súboru Piešťany - Sever v roku 2003
Výstavba obytného súboru (sídliska) Piešťany - Sever je rozdelená na 2 etapy. V rámci I.
etapy prebiehala výstavba rodinných domov a bytových domov v lokalite Bodona. Prípravné
práce na výstavbu obytnej zóny Piešťany - Sever II. etapa sa rozbehli v roku 2003.
a) Obytná zóna Piešťany - Sever I. etapa (lokalita Bodona) – prípravné práce na jej výstavbu

sa začali v roku 1998.
V polovici roka 2003 sa v lokalite Bodona ukončila výstavba druhého obytného domu.
V tomto mestskom nájomnom dome je 27 bytových jednotiek, z toho je 8 jednoizbových,
14 dvojizbových a 5 trojizbových bytov, z toho jeden bezbariérový.
Podmienky prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených
s podporou štátu boli schválené MsZ v júni 2002 formou VZN MP a jeho novelou v apríli
2003. Nájomné za rok môže byť najviac 5 % z obstarávacej ceny bytu (cena stavby + cena
projektovej dokumentácie + cena inžinierskych činností). Do ceny nájmu sa nezahŕňajú
ceny služieb poskytovaných s užívaním bytu.
V našom prípade bola výška nájomného stanovená na 4 %. Cena investície 27-bytového
domu bola 22 586 050,- Sk, z toho 4 % sú 903 442,- Sk, čo je celkové nájomné pre 27
bytových jednotiek na 1 rok.
b) Obytná zóna Piešťany - Sever II. etapa – uznesením MsZ č.127/2003 zo dňa 4.7.2003
bolo schválené zadanie na spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Piešťany - Sever
II. etapa. Spracovateľom úlohy bol Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania
Ekopolis Bratislava. Obstarávateľ úlohy TBS, a.s. Stará Turá predložil 17.9.2003 Mestu
Piešťany spracovaný návrh predmetného územnoplánovacieho podkladu.
Ide o ďalšiu časť územia, ktoré bolo už komplexne riešené, verejne prerokované a schválené
v rámci Urbanistickej štúdie obytného súboru Piešťany - Sever v rokoch 1998-99. Z toho
dôvodu Mesto Piešťany predloženú urbanistickú štúdiu II. etapy už neprerokovalo so
širšou verejnosťou, ale iba s dotknutými orgánmi štátnej správy a s vlastníkmi dotknutých
nehnuteľností. Pripomienkové konanie k návrhu sa konalo v októbri a novembri 2003.
Začiatkom roka 2004 bude návrh Urbanistickej štúdie obytnej zóny Piešťany - Sever II.
etapa predložený na schválenie MsZ mesta Piešťany.
3. Kultúrno-spoločenské centrum Fontána
5. júna 2003 bola ukončená veľká investičná akcia mesta „Rekonštrukcia mestského kina“,
KSC Fontána vzniklo rekonštrukciou pôvodnej budovy mestského kina Moskva.
V priestoroch centra je viacúčelová sála s kapacitou 386 miest so scénickým osvetlením
a scénickou mechanikou a je vhodná na rôzne účely. Využíva sa ako kinosála so sklopným
premietacím plátnom a ozvučením Dolby digitál (filmové predstavenia sa konajú denne
okrem utorka stredy, tieto dni sú vyhradené na iné podujatia), ako tanečný parket pod
rozoberateľným pódiom, ako priestory vhodné na verejné nahrávky, na kongresy, sympóziá,
prednášky a pod. (i divadelné predstavenia, hudobné podujatia).
V priestoroch centra sa tiež nachádza galéria, ktorej dve miestnosti sa používajú na prezentáciu
výtvarného, grafického, prípadne sochárskeho umenia (maximálna dĺžka trvania každej
výstavy je jeden mesiac). Tretia miestnosť galerijného sektora je vyhradená na klubovú
činnosť.
KSC Fontána bolo slávnostne otvorené 6. júna 2003 pri príležitosti 890. výročia prvej
písomnej zmienky o Piešťanoch. Správcom KSC Fontána je MsKS v Piešťanoch.
4. Lokalita Nitrianska ul. v roku 2003
Predmetný pozemok sa naďalej využíval ako mestské parkovisko.
V priebehu roka 2003 sa poslanci MsZ naďalej zaoberali riešením výstavby v tejto lokalite

a prijali niekoľko uznesení k tejto záležitosti. Boli to – uzn. MsZ č.43/2003 (ukončenie
možnosti realizovať projekt Vita Balnearum a vypísanie verejnej súťaže na riešenie výstavby
v tejto lokalite), uzn. MsZ č.182/2003 (vypísanie verejnej súťaže na developera), uzn. MsZ
č.190/2003 (vyhlásenie rokovacieho konania so zverejnením na developera), uzn. MsZ
č.225/2003 (záujem mesta na výber developera zverejniť v celoštátnej a miestnej tlači).
5. LD Slovan v roku 2003
V tomto roku uplynulo 10 rokov odvtedy, čo sa začala rekonštrukcia LD Slovan, ktorého
vlastníkom sú SLK Piešťany, a.s. Areál i s priľahlým koridorom bol ohraničený plotom.
Bola tam umiestnená informačná tabuľa (je tam dodnes) s názvom stavby (rekonštrukcia
a dostavba LD Slovan), investorom (SLK, š.p. Piešťany), generálnym dodávateľom stavby
(BEX Baugeselschaft MBH Wien), gen. projektantom (ARCON Bratislava), stavebným
dozorom (SLK Piešťany -stavebné oddelenie) a začiatkom stavebných prác (1.7.1993).
Termín ukončenia stavebných prác bol stanovený na máj 1995.
Firma BEX-BAU Viedeň síce začala v roku 1993 s rekonštrukčnými prácami, avšak už
začiatkom roka 1994 ich prerušila, pretože investor si nezabezpečil potrebný úver. Od
septembra 1994 do januára 1995 sa ešte vykonalo statické zabezpečenie objektu.
V roku 1999 schválila dozorná rada a.s. SLK Piešťany inovovaný projekt stavby, ktorý
vypracoval Ing. arch. Stevan Šašinački (predchádzajúci projekt vypracoval Ing. arch.
Alexander Hollý). V stavebných prácach sa však už nepokračovalo a objekt naďalej chátra.
6. Hotel Lipa v roku 2003
Ďalšou chátrajúcou významnou stavbou v Piešťanoch je bývalý hotel Lipa. Rekonštrukčné
práce na objekte síce prebiehajú, ale pomalým tempom. Stavebníkom je firma Gold Eden,
s.r.o. Bratislava.
Objekt bol ku konca roka 2003 už bez strechy a preto Pamiatkový úrad v Trnave nariadil
firme ho v zimnom období zakryť (bol zakrytý priesvitným igelitom) a tak zabezpečiť jeho
ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.
7. Rodinný detský domov Kocurice, m.č. Piešťany
Nadácia RDD Piešťany vznikla v roku 1993 za účelom poskytnúť pomoc deťom s nariadenou
ústavnou výchovou. Mesto Piešťany dalo nadácii do prenájmu budovu bývalej materskej
školy v Kocuriciach.
Nadácia RDD začala v roku 1995 s rekonštrukciou a prestavbou objektu, finančné prostriedky
získala od Konta nádeje (6 mil. Sk), tiež od súkromných darcov a organizácií. Do roka 2003
sa na rekonštrukčných prácach preinvestovalo 10,5 mil. Sk.
V roku 2000 Mesto Piešťany ukončilo nájomný vzťah s Nadáciou RDD Piešťany. Mesto
investovalo do objektu 1,7 mil. Sk a to na odstránenie závad statiky, stropov, na ukončenie
kúrenie, kúpeľní, fasády a pod.
Na dostavbu objektu je potrebné preinvestovať ešte cca 3,5 mil. Sk, ktoré Mesto Piešťany
plánuje vyčleniť vo svojom rozpočte na rok 2004.
8. Projekt „Rekonštrukcia kanalizácie a modernizácia čističky odpadových vôd v Piešťanoch“
V júli 2003 navštívili Piešťany pracovníci Európskej komisie a konštatovali pripravenosť
mesta na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

13. novembra 2003 Výbor ISPA pri Európskej komisii v Bruseli schválil projekt ISPA
„Rekonštrukcia kanalizácie a modernizácia čističky odpadových vôd v Piešťanoch“, na jeho
realizáciu sa poskytne 400 mil. Sk z eurofondov. Projekt bude v budúcom roku zahrnutý
do finančného plánu TAVOSu, a.s. Piešťany (ako investora celého projektu) a mal by sa
realizovať v rokoch 2004 - 2007.
Projekt obsahuje rekonštrukciu hlavných kanalizačných sietí v Piešťanoch, rekonštrukciu
čističky odpadových vôd v Piešťanoch, vybudovanie nových kanalizačných zberačov
v Banke, Moravanoch n/V., Ostrove a V. Orvišti a napojenie a vybudovanie rozvodu v m.č.
Kocurice (Kocurice tak budú mať tiež kanalizáciu). Celkové náklady na realizáciu projektu
boli odhadnuté na 461 mil. Sk.
V rámci odkanalizovania sa plánujú vybudovať nové stoky v dĺžke asi 61 km. V čističke
odpadových vôd (jej základný kameň bol položený v roku 1964) sa v súčasnosti používa
mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd, čo však nezabezpečuje odstraňovanie
dusičňanov a fosforu z vypúšťaných vyčistených vôd. Napriek tomu čistiareň neprekračuje
vyhláškou stanovené maximálne limitné hodnoty chemických rozborov. Rekonštrukčné práce
na ČOV budú preto zamerané najmä na ochranu povrchových, podzemných a minerálnych
vôd, zdrojov pitnej vody, liečivého bahna a pod. Na rekonštrukciu resp. modernizáciu ČOV
je naplánovaných cca 91 mil. Sk.
9. Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V.
Práce na projekte „Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V.“ sa
začali v roku 2003. Je to projekt rozvoja do roku 2020.
V máji 2003 primátor mesta Ing. Remo Cicutto oslovil listom predstaviteľov podnikateľských
subjektov, verejného sektora a mimovládnych organizácií s cieľom oboznámiť ich so
zámerom predstaviteľov mesta vypracovať stratégiu rozvoja mesta na obdobie presahujúce
jedno volebné obdobie. Zároveň oslovil aj orgány obcí Banka a Moravany n/V. s výzvou na
spoluprácu, nakoľko mnohé rozvojové aktivity sa týkajú celého mikroregiónu.
Oslovení boli následne pozvaní na prvé stretnutie, ktorého cieľom bolo vytvoriť tzv.
partnerskú komisiu. Jej úlohou bolo vytvoriť strategické plány v jednotlivých oblastiach,
ktoré vyústia do celkovej stratégie rozvoja mesta a oboch obcí.
Dňa 11. júna 2003 menoval primátor mesta 15-člennú partnerskú komisiu (jej členovia
pôsobili v oblasti podnikania, kultúry, ochrany životného prostredia a finančníctva), ktorá
sa následne rozšírila na 55 členov (9 členov komisie pre rozvoj mesta pri MsZ, 10 zástupcov
MsÚ a 36 zástupcov podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry). Členovia komisie sa následne
dohodli na rozdelení do 7-ich pracovných komisií (atraktivita mesta, životné prostredie,
hospodársky rozvoj, technická infraštruktúra, manažment samosprávy, finančný manažment,
imidž mesta) a na vypracovaní strategických plánov v týchto oblastiach celkovej stratégie.
V júli 2003 požiadal primátor mesta Ing. Viktora Nižňanského, člena komisie rozvoja mesta
pri MsZ mesta Piešťany, aby koordinoval priebeh prác partnerskej komisie. Na základe
dohody s mestom Piešťany a obcami Banka a Moravany n/V. sa konzultantmi komisie stali
členovia občianskeho združenia M.E.S.A. 10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy).
V priebehu roka 2003 bol už vypracovaný profil mesta, vykonané rôzne prieskumy
a definované slabé a silné stránky mesta. Práce na stratégii rozvoja pokračovali v roku 2004.

10. Projekt Vážska vodná cesta
29.mája 2003 sa konalo stretnutie zástupcov miest, obcí a subjektov Trnavského
samosprávneho kraja, na ktorom predstaviteľ Slovenskej vážskej spoločnosti (SAVAS),
a.s. Žilina podal informáciu o projekte E-81 Vážska vodná cesta s prepojením na Odru
(projekt E-30) vodným kanálom Žilina - Bohumín a vytvorením Eurokoridoru sever
- juh. 1. etapou v rámci realizácie projektu by mala byť stavba „Vodné dielo Sereď
- Hlohovec“ s predpokladom realizácie do konca roka 2006 (čo je však podmienené
zabezpečením finančných prostriedkov). Z medzinárodného hľadiska je projekt Vážska
vodná cesta zabezpečený Európskou dohodou o hlavných vnútrozemských vodných cestách
medzinárodného významu, ktorá bola podpísaná v roku 1997 v Helsinkách a platnosť
nadobudla v roku 1999.
1. júla 2003 sa v zasadačke Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo ustanovujúce
valné zhromaždenie „Združenia pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta“. Členstvo
mesta Piešťany v tomto združení vytvorilo organizačno-právny základ pre podporu aktivít
v rámci rozvoja regiónu Piešťan v súvislosti s realizáciou daného projektu.
11. Letné terasy v Piešťanoch
V roku 2003 na území mesta Piešťany sa letné terasy nachádzali na verejných priestranstvách
i na súkromných pozemkoch. Boli umiestnené zväčša na dlažbe, tiež na umelom koberci, na
pódiu, na chodníku a na betónovej ploche. Niektoré boli prestrešené plachtou na konštrukcii,
markízou alebo slnečníkom. Letné terasy boli voľné alebo ohradené - mobilnou zeleňou
alebo okrasným oplotením.
Výška poplatku za povolenie prevádzky letnej terasy bola stanovená v zmysle VZN MP
č.9/2000 o miestnych poplatkoch za záber verejného priestranstva.
a) Letné terasy umiestnené na verejných komunikáciách – boli povolené rozhodnutím
v zmysle cestného zákona. Boli to: 1. Hotel Eden, Winterova ul., 2. Hotel City, Winterova ul.,
3. Yia Wang (čínska reštaurácia), Winterova 636, 4. Ing. Ivanová, Winterova 50 (Centrál), 5.
Art Jazz Gallery, Winterova 29, 6. Viera Kukuli, Winterova 36, 7. Peter Bečka, Park Pasáž
1 (cukráreň Jadran), 8. BAMEKO, Winterova 34 (Delikateso), 9. Ľ. Búcorová, Winterova
22 (Snack bar), 10. M.Nedorost, Winterova 10 (cukráreň Alexandra), 11. Laguna centrum,
Winterova ul. (Cafe Wien), 12. Flamengo, Nitrianska 13, 13. Laguna centrum, Nám. slobody
3 (bagetéria), 14. Orchidea, Beethovenova 20, 15.Ilknur Perde, Park pasáž 1 (Kebab), 16.
Perlax, Nálepkova 1128 (bistro Perla), 17. Roman Kršák, Vážska 2 (pohostinstvo Kruhovka),
18. Ing. S. Mustragrudič, Sad A. Kmeťa (Caffe Art Galery), 19. M. Nováková, Dopravná 1
(Non stop), 20. J. Čeleš, Gaštanová 32 (bar Čery), 21. K. Palkechová, A. Trajan (PiváreňBufet), 22. Š. Géci, A. Trajan - tržnica (piváreň Kozel), 23. PINO-plast, A. Trajan - tržnica
(krčma PINO), 24. V. Makový, A. Trajan - tržnica (piváreň LUNA).
Letné terasy neumiestnené na komunikáciách boli povolené na základe vyjadrenia. Boli to:
1. L. Ides, A. Dubčeka 27 (Pyramída), 2. P.G.S., A. Trajan 6 (Slovenský dvor). Tiež sa za ne
platili poplatky.
b) Letné terasy umiestnené na súkromných pozemkoch – po získaní povolenia sa za ich
prevádzku neplatili poplatky. Boli to: 1. Casinos Slovakia, a.s., Pribinova 1 (Casino Piešťany),
2. Andrea Hybenová, Gaštanova 18 (Dart Club), 3. Harmony, s.r.o., Winterova 3 (reštaurácia
Leier), 4. Milan Raffesberg, Teplická 44 (Kings Pub), 5. Oto Brezula, Štefánikova 71 (Bistro
Magura),
6. Peter Hazda, A. Hlinku 46, 7. ASET, s.r.o., Kuzmányho 15 (Šport hotel),
8. SLK Piešťany, a.s., Sad A. Kmeťa 11 (Villa Berlin).

12. Údržba a čistenie ulíc a chodníkov v Piešťanoch v zimnom období
V zimnom období 2002/2003, rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, spôsobilo počasie
problémy v doprave, vodičom motorových vozidiel, bicyklistom i chodcom. Ťažkosti
spôsobila snehová nádielka v decembri, ale ešte nepríjemnejšia bola januárová poľadovica
(vzniká po rozpustení snehu alebo po daždi a následne večer a v noci mrzne).
V januári bolo v Piešťanoch klzko. Autá, bicyklisti i chodci sa šmýkali, boli nehody. Občania
kritizovali Služby mesta Piešťany, ktoré vykonávali zimnú údržbu a čistenie komunikácií.
Pracovníci SMP sa snažili, avšak následky zimy v rámci svojich technických možností
mohli iba zmierniť, ale nie celkom odstrániť. Keď napadol sneh, odpratávali ho pluhovaním,
potom nasledovalo posypávanie štrkom (drobné kamenivo a piesok). V Piešťanoch sa
nesmie používať chemický posyp vzhľadom na ochranu prírodných liečivých zdrojov. Na
niektorých uliciach (napr. na Teplickej ul.) parkovalo veľa áut a preto sa nemohli použiť
veľké sypacie stroje (vyžadujú veľkú prejazdnú šírku), ale na odhŕňanie snehu sa použili
traktory s pluhom a na posyp malé multikárové vozidlá. Hlavné cesty ako-tak vyčistili,
avšak vedľajšie už nestíhali a tie boli dlho primrznuté. Posyp bol po oteplení nechávaný
preventívne dlho na cestách a bol odstránený až s príchodom jari.
Chodníky boli odhrnuté tiež iba z časti. Za ich očistenie však zodpovedali nielen pracovníci
SMP, ale aj fyzické a právnické osoby (na základe VZN mesta Piešťany mali odpratať sneh
alebo zabezpečiť jeho odpratanie pred rodinnými domami, obchodmi, podnikmi a pod. ich
majitelia). Príslušníci mestskej polície však čistenie chodníkov nestíhali včas odkontrolovať
a často ani nevedeli, od koho majú žiadať očistenie chodníka.
13. Mestská hromadná doprava v Piešťanoch v roku 2003
a) Celková situácia – od roku 1991, keď sa na 15-tich linkách autobusovej MHD prepravilo
cca 4 mil. osôb ročne, klesol počet prepravených osôb v roku 2001 na 1,4 mil. ročne.
Začiatkom roka 2003 bol počet liniek MHD 10 (1, 2, 3, 4, 8, 11,12, 13, 14 a linka 20
upravená pre ZŤP občanov), vzdialenosť medzi zastávkami bola často okolo 300 m i menej.
MHD v našom meste zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s., odštepný
závod Piešťany. Riaditeľom odštepného závodu v Piešťanoch, Dopravná 7 je Ing. Štefan
Kubán.
b) Zvýšenie cien cestovných lístkov MHD – od 1. marca 2003 zdraželi ceny cest. lístkov
MHD v Piešťanoch.
Cena jednorazového cest. lístka zakúpeného u vodiča vo vozidle sa zvýšila na 10,- Sk
(predtým 8,- Sk), dôchodcovského, žiackeho a tiež lístka za batožinu, kočík a za psa na 5,Sk. Cena jednorazového cest. lístka zakúpeného cez bezkontaktnú čipovú kartu sa zvýšila
na 8,- Sk (dovtedy 6,- Sk), polovičného na 4,- Sk.
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu pre MHD v Piešťanoch bola za rok 2003 2 300 000,Sk. Mesto Piešťany tiež každoročne poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na čiastočné
prekrytie strát z prevádzky MHD, napr. v roku 2002 v čiastke 600 000,- Sk. Okrem toho
Mesto Piešťany od roku 1993 poskytuje Odš. závodu SAD v Piešťanoch každoročne dotáciu
400 000,- Sk na prevádzku autobusovej linky č. 20 (so zdvíhacou plošinou pre imobilných
občanov).
c) Optimalizácia MHD v Piešťanoch – v roku 2003 sa prikročilo k zmenám v organizácii
MHD. Nový projekt optimalizácie MHD vypracoval Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina
a to na základe vykonaných prieskumov súčasného stavu počtu a smeru autobusovej prepravy

cestujúcich a podľa podkladov SAD a MsÚ.
Koncom apríla 2003 informoval Piešťanský týždeň o návrhu projektu optimalizácie MHD,
na základe ktorého by sa malo zrušiť 24 vymenovaných zastávok zo 67 doterajších, aby sa
tak vzdialenosť medzi zastávkami zvýšila v priemere na 500 m. V meste to spôsobilo rozruch
a už v priebehu mája predložilo na referát dopravy MsÚ svoje námietky 132 obyvateľov
mesta.
Na 6. riadnom zasadnutí MsZ dňa 4. júla 2003 poslanci prerokovali navrhovaný projekt
optimalizácie MHD i s priloženými písomnými požiadavkami občanov mesta, škôl
a organizácií, ktoré nesúhlasili s navrhovanými zmenami (nespokojní boli najmä občania
zo severozápadnej časti mesta, z tzv. Starých Piešťan, ktorí žiadali priame spojenie
s poliklinikou, problémový bol aj Floreát, členovia Slov. zväzu protifašistických bojovníkov
žiadali ponechané zastávky na Záhradnej ul. a pod.). Návrh kritizovali aj niektorí poslanci
MsZ. Nakoniec však MsZ svojím uzn. č.128/2003 pripomienky obyvateľov vzalo na
vedomie a zároveň projekt optimalizácie MHD schválilo s čiastkovými uzneseniami pre
skúšobnú prevádzku na obdobie od 1. augusta do 30. sept. 2003.
Nový skúšobný cestovný poriadok MHD bol uverejnený začiatkom augusta v Piešťanskom
týždni. Počas skúšobnej prevádzky zasielali občania svoje pripomienky na referát dopravy
MsÚ.
MsZ uzn. č.243/2003 zo dňa 12. dec. 2003 vzalo na vedomie informáciu o sprevádzkovaní
nového systému MHD v Piešťanoch a zároveň schválilo zapracovanie ďalších zmien do
návrhu nového systému MHD. Skúšobná prevádzka pokračovala do konca roka 2003.
Začiatkom roka 2004 MsZ prerokuje konečný návrh nového systému MHD v meste.
14. Návrh cestného obchvatu a premostenia Váhu v Piešťanoch
V súčasnosti Krajinský most zabezpečuje prechod motorových vozidiel cez Váh po štátnej
ceste II/499 prechádzajúcej cez Piešťany smerom na Topoľčany. Most je však preťažený
premávkou, už opotrebovaný a má nevhodné technické parametre (je úzky a preto obmedzuje
plynulý prechod nákladných áut a autobusov). Mesto si uvedomilo naliehavosť riešenia
tohto problému.
Prvou možnosťou je rekonštrukcia Krajinského mosta na viacprúdovú komunikáciu s
chodníkmi pre chodcov. Druhá možnosť (a tá je pravdepodobnejšia) je vybudovanie novej
príjazdovej cesty a premostenia cez Váh.
V roku 2003 predložila Slovenská správa ciest návrh výstavby južného cestného obchvatu
s novým premostením cez Váh. Zámer spracovala CEMOS projektová kancelária, s.r.o.
Bratislava pod názvom„Cesta II/499 Piešťany - južný obchvat“. Trasa novej cesty bola
navrhnutá nasledovne – odbočuje pred cintorínom zo štátnej cesty južným smerom, vedie
pozdĺž železničnej trate popri sídlisku A. Trajan, potom sa otáča na východ, pokračuje za
poliklinikou, prechádza RO Sĺňava I, prekračuje Váh pri Lodenici a prechádza RO Sĺňava
II v Banke, kde sa napojí na štátnu cestu II. triedy.
Uvedený zámer však vyvolal znepokojenie viacerých občanov Piešťan, najmä zo sídliska A.
Trajan. Zástupcovia založeného petičného výboru odovzdali
7. novembra 2003 na MsÚ
petíciu (najväčšiu od čias budovania čerpacej stanice Shell), v ktorej vyjadrilo svoj nesúhlas
s predloženým návrhom južného obchvatu 1 827 občanov na 171 petičných hárkoch.
S rovnakým cieľom vznikla aj občianska iniciatíva, ktorá svoje nesúhlasné stanovisko
adresovala Ministerstvu životného prostredia SR. Poukázala na negatívny vplyv plánovanej

cesty na životné prostredie, ktorá by spôsobila zvýšenie hlukového zaťaženia obyvateľov
bytových domov na Ul. M. Bela na sídlisku A. Trajan (hluk tam už spôsobuje železnica
Bratislava - Žilina), vzrástlo by znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi a prašnosť,
narušil by sa krajinný ráz piešťanského regiónu a ekologická stabilita vodnej nádrže Sĺňava
a obmedzili by sa športové a rekreačné aktivity v tejto oblasti.
MsZ svojím uzn. č.216/2003 zo dňa 14. nov. 2003 schválilo doplnenie zámeru „Cesta II/499
Piešťany - južný obchvat“ o ďalšie varianty obchvatovej štátnej cesty a premostenia cez
Váh.
15. Zvýšenie cien parkovného na verejných priestranstvách v Piešťanoch
Poslanci MsZ uzn. č.92/2003 zo dňa 30.5.2003 schválili novelu VZN mesta Piešťany
č.9/2000 o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva. Novelou boli stanovené
vyššie poplatky za parkovanie na verejných priestranstvách (od zavedenia poplatkov v roku
1997 sa ich výška doteraz nezmenila). Nové ceny za parkovanie:
- na samostatných parkoviskách (napr. na dočasnom parkovisku pri mestskom trhovisku na
Nitrianskej ul.) je sadzba I. stupňa a cena 10 Sk/hod. (predtým
5 Sk/hod.);
- sadzba II. stupňa je 15 Sk a za každú ďalšiu aj začatú hodinu 25 Sk;
- sadzba III. stupňa (v dopravne exponovaných lokalitách v centre mesta) je 15 Sk/30 min,
za každých ďalších aj začatých 30 min 25 Sk.

7. Školstvo
1. Protest a štrajk učiteľov
V roku 2003 naďalej na Slovensku pretrvávali problémy v oblasti financovania školstva.
V stredu 28. mája 2003 sa v Piešťanoch na Nám. slobody po vyučovaní uskutočnilo pokojné
protestné zhromaždenie cca 400 učiteľov, vychovávateľov a školských pracovníkov z MŠ, ZŠ
a SŠ z Piešťan a okolia. Pripojili sa k celoštátnemu protestu Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku. Vyjadrili tým svoj nesúhlas so situáciou v oblasti školstva,
so súčasným postavením školských pracovníkov a oceňovaním ich práce, s dlhodobým
finančným poddimenzovaním školstva a pod. Na zhromaždení tlmočil požiadavky učiteľov
predseda ZO OZ PŠaV v Piešťanoch Mgr. Jozef Činčura. Učiteľov prišli podporiť aj
zástupcovia Odborového zväzu zdravotníkov a Odborového zväzu KOVO na Slovensku.
V piatok 20. júna 2003 sa na Slovensku uskutočnil jednodňový výstražný štrajk učiteľov.
Vyhlásila ho Rada OZ PŠaV na Slovensku, pretože jej doterajšie protesty zostali
nepovšimnuté. Do ostrého štrajku (v ten deň sa nevyučovalo na školách, ktoré sa zúčastnili
štrajku) sa zapojili prakticky všetky školy a školské zariadenia v okrese Piešťany (okrem
3-och materských škôl), zúčastnilo sa ho 1 001 ľudí, čo bolo 86,6 % zamestnancov škôl.
Učitelia štrajkom výraznejšie apelovali na Vládu SR, vyzvali poslancov NR SR a prezidenta
SR, aby zabezpečili a pričinili sa o financovanie školstva v rozsahu, ktorý umožní riadny
chod škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, rast reálnych platov zamestnancov
školstva a tiež žiadali zachovanie zákona o verejnej službe ako aj tarifného odmeňovania
zamestnancov vo verejnej správe.

2. 4. ročník súťaže „Mladý sommelier“ v Piešťanoch
Začiatkom apríla 2003 sa na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch konal 4. ročník
celoslovenskej súťaže mladých sommelierov, po prvýkrát aj s účasťou súťažiacich zo
zahraničia – z Českej republiky. Svojimi odbornými vedomosťami a zručnosťami v práci
s vínom, destilátmi a gastronomickými produktami sa predstavilo 33 chlapcov a dievčat
zo 16-tich škôl. Súťaž pozostávala z odborného písomného testu, degustácie vzoriek vína
a servisu vína pri stole hosťa. Víťazom súťaže sa stal Peter Kečkéš zo SOU OaSS Nové
Zámky.
3. Gymnázium Piešťany v roku 2003
V škols. roku 2003/2004 navštevovalo školu 744 žiakov v 23-och triedach
(4-ročného
stredoškolského štúdia a 8-ročného gymnaziálneho štúdia od
5. triedy).
a) Prístavba k školskej budove – 2. sept. 2003 bola daná do užívania nová prístavba školy
so 6-timi učebňami pre žiakov 8-ročného štúdia. Triedy sú orientované do školského dvora
s prihliadnutím na hluk z ulice a slnečného osvetlenia. Spojovací chodník je zastrešený.
Autorom projektovej dokumentácie novostavby bol Architektonický ateliér BP Ing. arch. B.
Perneckého, stavbu realizovala stavebná spoločnosť Raving, a.s.. Piešťany. Celkové náklady
boli 16,4 mil.Sk. Gestorom finančného zabezpečenia bol Krajský úrad v Trnave a od 1. júla
2002 Trnavský samosprávny kraj.
b) Udelenie čestného názvu gymnáziu – 9. dec. 2003 rozhodlo Ministerstvo školstva o tom,
že škola môže používať čestný názov Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany. O týždeň
neskôr sa uskutočnil slávnostný ceremoniál premenovania. Zúčastnili sa ho aj čestný člen
Medzinárodného olympijského výboru Prof. Vladimír Černušák, prezidentka Slovenského
výboru Pierra de Coubertina Elena Malíková, čestná predsedníčka Slovenského výboru
Pierra de Coubertina Katarína Ráczová, zo zahraničia čestný predseda Medzinárodného
výboru Pierra de Coubertina Dr. Don Anthony a mnohí ďalší hostia. E. Malíková prečítala
list od Geoffroy de Navacelle de Coubertina, prasynovca baróna P. de Coubertina, v ktorom
povolil, aby gymnázium nieslo toto meno. Listinu potvrdzujúcu udelenie čestného názvu
prevzal riaditeľ gymnázia
Mgr. Ivan Luknár z rúk generálneho riaditeľa Sekcie štátnej
starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR PaedDr. Stanislava Kosorína. Slávnosti sa
zúčastnili aj dvaja z piatich olympionikov, bývalých študentov Gymnázia v Piešťanoch –
plavkyňa Martina Moravcová a atlét Jaroslav Žitňanský (ďalšími olympionikmi sú plavec
Prof. MUDr. Ľudovít Komadel, DrSc., kanoistka Marcela Erbanová a futbalista Ján Šlahor).
19. decembra 2003 zavítal na piešťanské Gymnázium aj prezident Medzinárodného výboru
Pierra de Coubertina Prof. Norbert Müller.
4. Základné školy v Piešťanoch v roku 2003
V roku 2002 sa na Slovensku zmenili zriaďovatelia ZŠ, namiesto štátu sa nimi stali obce.
K 1.7.2002 prešlo od Okresného úradu v Piešťanoch do správy Mesta Piešťany 7 základných
škôl (okrem cirkevnej ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad v Trnave). Tieto ZŠ
sú rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Celkový počet žiakov na ZŠ v Piešťanoch každoročne (už niekoľko rokov) klesá. V škols.
roku 2003/2004 bola kapacitu tunajších ZŠ využitá len na 76 %, priemerný počet žiakov
pripadajúci na jedného pedagogického pracovníka bol 13,36 (na Slovensku bol priemer
14,61 žiakov na učiteľa), počet učiteľov bol 244. Celkové ročné náklady na činnosť ZŠ boli

72 mil. Sk (na jedného žiaka pripadalo 23 126 Sk).
Z hľadiska materiálno-technického vybavenia (opravy a údržba) požadovali školy finančné
prostriedky na opravu strechy, opravu resp. rekonštrukciu kotolne, vybavenie kuchyne,
optimalizáciu kúrenia, opravu sociálnych zariadení, výmenu elektrozariadení a pod.
Škola
ZŠ Vajanského ul.
ZŠ Rázusova ul.
ZŠ Holubyho ul.
ZŠ Mojmírova ul.
ZŠ Brezová ul.
ZŠ Ul. A. Trajan
ZŠ Ul. F.E. Scherera
Spolu:

Počty žiakov v škols. roku:
1999/2000 2000/2001 2002/2003 2003/2004
325
333
311
301
310
273
209
193
598
616
622
616
725
689
644
612
718
711
715
727
233
182
103
100
844
728
510
486
3 753
3 532
3 114
3 035

Cirkevnú ZŠ sv. Márie Goretti v škols. roku 2003/2004 navštevovalo 258 žiakov, pedagog.
pracovníkov bolo 23.
5. Školské zariadenia Mesta Piešťany v roku 2003 – materské školy
K 1.7.2002 prešli pod správu Mesta Piešťany aj materské školy (škôlky), ktoré nemajú
právnu subjektivitu. Zároveň ku dňu 1.7.2002 vznikla mestská rozpočtová organizácia
Školské zariadenia mesta Piešťany za účelom zabezpečenia predškolskej výchovy v meste.
ŠZMP spravujú 21 preddavkových organizácií – 10 materských škôl, 10 školských jedální
a Stredisko služieb škole. V škols. roku 2002/2003 navštevovalo ŠZMP 708 detí.
Okresný úrad v Piešťanoch v spolupráci s MsÚ v Piešťanoch vypracovali protokoly
o odovzdaní a prevzatí majetku štátu mestom. Mesto Piešťany už bolo zriaďovateľom 3-och
MŠ (Ružová ul., Detvianska ul., Ul. 8. mája 4) a teraz pribudlo ďalších 7 MŠ (Ul. 8. mája 2,
Javorová ul., Ul. A. Dubčeka, Staničná ul., Považská ul., Zavretý kút, Valová ul.). Majetok
týchto školských zariadení odovzdalo potom mesto do správy ŠZMP.
6. Materská škola Ul. 8. mája 2 – elokované triedy
3.1.2003 sa začala prevádzka 2-och elokovaných tried MŠ 8. mája 2 v priestoroch ZŠ A.
Trajan 9. Tieto triedy pribudli v dôsledku zrušenia MŠ Detská ul. 1.
MsZ uznesením č. 80/2003 A,B zo dňa 25.4.2003 schválilo zámer zaradiť 2 elokované
triedy MŠ 8. mája 2 do siete škôl a školských zariadení ako samostatnú MŠ A. Trajan 9.
Ministerstvo školstva SR v liste zo dňa 27.5.2003 oznámilo rozhodnutie o zaradení MŠ A.
Trajan 9 Piešťany do siete škôl a školských zariadení MŠ SR s účinnosťou od 1.1.2004.
Zároveň uviedlo, že MŠ je možné zlúčiť so ZŠ do jedného subjektu s názvom Základná
škola s materskou školu A. Trajan 9 Piešťany.
MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí 14. nov. 2003 neschválilo zlúčenie MŠ so ZŠ
a preto sa daný stav do konca roka už nezmenil.

8. Kultúra v roku 2003
1. Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2002
Na zasadnutí Kultúrnej a názvoslovnej komisie MsZ v Piešťanoch dňa
11. marca 2003
boli prerokované návrhy na udelenie cien primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
kultúry v meste Piešťany za rok 2002. Komisia navrhla udeliť cenu „kultúrny počin roka“
Viliamovi Haringovi a cenu „kultúrna osobnosť roka“ PhDr. Vladimírovi Krupovi.
Ceny odovzdal primátor mesta Ing. Remo Cicutto 25. marca 2003 na slávnostnom stretnutí
na MsÚ.
a) Kultúrny počin roka – cena bola udelená dôchodcovi Viliamovi Haringovi za knihu Rok
v starých Piešťanoch s podtitulom Národopisné obrázky. Kniha obsahuje výber postrehov zo
života ľudí v minulosti v starých Piešťanoch. Čitateľ sa oboznámi s jednotlivými činnosťami
obyvateľov, cyklom roľníckeho roka, sviatkami a zvykmi v jednotlivých mesiacoch roka.
Knihu vydala edícia Bibliotheca Pescana v roku 2002 ako svoju prvú publikáciu.
b) Kultúrna osobnosť roka – cena bola udelená riaditeľovi Balneologického múzea
v Piešťanoch PhDr. Vladimírovi Krupovi, ktorý v tejto funkcii pôsobí 10 rokov. Zaslúžil sa
o povznesenie kultúrnej úrovne obyvateľov a návštevníkov mesta a o rozšírenie ich znalostí
o histórii mesta. Napriek skromným finančným možnostiam múzea dal reštaurovať mnohé
cenné artefakty z fondu múzea, s pomocou sponzorov vydať viaceré publikácie, ktoré súvisia
s mestom Piešťany. Pod jeho vedením múzeum pripravilo hodnotné výstavy.
2. Výstava Katastrofy ľudského tela
Zaujímavá putovná výstava voskových figurín ľudí, ktorí boli postihnutí rôznymi anomáliami
tela, sa uskutočnila v dňoch 4. – 8. marca 2003 v Dome umenia a bol o ňu veľký záujem.
Expozícia bola z depozitára Petrohradského antropologického múzea KUNSTKAMERA.
Tamojší umelci vytvorili verné voskové napodobeniny týchto bytostí, okrem upraveného
včelieho vosku boli použité aj plasty a drevo. Výstava bola doplnená niekoľkými osobami
uvedenými v Guinnessovej knihe rekordov.
3. Prezentácia knihy M.F. Marschalla Liečivé pramene Piešťan
Knihu vrbovského rodáka, doktora medicíny a chirurgie, Martina Ferdinanda Marschalla
(vyšla v nemčine v roku 1838 ako jeho doktorská dizertačná práca) vydalo Balneologické
múzeum v Piešťanoch. Jej prezentácia sa uskutočnila
8. marca 2003 v priestoroch Art
Jazz Gallery, „krstným otcom“ publikácie bol hudobník Jozef Dodo Šošoka.
4. Vystúpenie talianskeho speváckeho zboru Coro Maddalene v Piešťanoch
Zbor zavítal v marci 2003 na Slovensko, prvé vystúpenie mal v Piešťanoch. Koncert
sa uskutočnil 14. marca 2003 v rímskokat. kostole sv. Cyrila a Metoda. Odzneli jednak
chrámové piesne, tiež skladby talianskych a iných hudobných klasikov.
Spevácky zbor Coro Maddalene má priateľské kontakty s piešťanským chrámovým zborom
Coro Laudamus, ktoré nadviazali zásluhou čestného občana mesta Piešťany Carla Vendera.
Ich prvý koncert v Piešťanoch v dobových kostýmoch sa uskutočnil pred 5-timi rokmi
v Spoločenskom centre SLK.

5. Výstava fotografií Pavla Demeša
Výstavu fotografií o Balkáne v priestoroch Caffe Art Gallery ovoril 2. apríla 2003 minister
zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Kurátorom výstavy bol William Schiffer, prítomní
boli veľvyslanec Srbska a Čiernej Hory Miroslav Kopečni, veľvyslankyňa Chorvátskej
republiky Andrea Gustovičová Ercegovacová a ďalší hostia. Moderátormi vernisáže boli
Ľubica Markovičová a Ján Rosák z Českej republiky. V programe otvorenia vystúpili aj
rektor Univerzity Mateja Bela Milan Murgaš hrou na fujare a veľvyslankyňa Slovinskej
republiky Ada Filip Slivniková recitáciou básne Franca Prešerna. Hostiteľom podujatia bol
Ing. Srečko Mustagrudič.
6. Jarný tanečný festival Piešťany 2003 – 3. ročník
Pripravilo ho vo svojich priestoroch Spoločenské centrum SLK Piešťany. Pôvodne to mal
byť festival moderného tanca, postupne však pribudli aj ďalšie tanečné žánre. 2. mája
v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK vystúpil folklórny súbor Slnečnica z Piešťan,
3. mája vystúpili tanečníci moderného tanca, 6. mája Detské baletné štúdio Bratislava - Staré
Mesto, 7. mája tanečníci skupiny Westep z Myjavy.
7. Klavírny recitál Gabriely Ábelovej-Hessenbergerovej
17. mája 2003 sa v Kongresovej hale SLK predstavila klavírnym recitálom piešťanská
rodáčka Gabriela Ábelová-Hessenbergerová.
Absolvovala ZUŠ v Piešťanoch, absolvovala konzervatórium a VŠMU v Bratislave. Žije
a pôsobí v Rakúsku.
8. Výstava obrazov Emila Bačíka
Výstava sa uskutočnila v galérii NAMI v júni a začiatkom júla 2003.
Maliar a grafik Emil Bačík sa narodil v roku 1929 v Piešťanoch, zomrel v roku 1999
v Bratislave. Námetom jeho diel boli klauni (smútok), ženy (optimizmus), prípadne
romantické krajinky.
9. Výstava „Na skle maľované“ Evy Donovalovej
V priestoroch Piešťanského informačného centra na Pribinovej ul. sa 2. júna 2003 uskutočnila
vernisáž výstavy malieb na skle piešťanskej učiteľky Mgr. Evy Donovalovej. Obsahom
jej prác sú tradičné ľudové motívy z prostredia slovenskej dediny, obrazy zo života, práce
a zábavy jednoduchého človeka.
10. Chrámový zbor Coro Laudamus na návšteve Ríma
Koncom apríla a začiatkom mája 2003 zavítal chrámový spevácky zbor a orchester Coro
Laudamus do Ríma. Svojimi vystúpeniami šíril dobré meno Slovenska a Piešťan.
V Ríme Coro Laudamus vystúpil na veľvyslanectve SR v Taliansku za prítomnosti asi 20
veľvyslancov z rôznych krajín a mnohých ďalších hostí. Zbor potom účinkoval na sv. omši
v Bazilike Santa Maria Maggiore (kde v roku 868 pápež Hadrián II schválil sv. Cyrilovi a sv.
Metodovi staroslovienčinu ako liturgický jazyk), spieval v Bazilike sv. Klimenta (na mieste
uloženia relikvií sv. Cyrila a v podzemí, kde bol jeho pôvodný hrob), v Bazilike sv. Petra,
v Bazilike sv. Jána v Lateráne a v Bazilike sv. Pavla za hradbami.
Poďakovanie chrámovému zboru Coro Laudamus vyslovili veľvyslanec SR v Taliansku
Jozef Mikloško a veľvyslankyňa SR vo Vatikáne Dagmar Babčanová.

11. Výstava projektov súťaže Športovo-rekreačná zóna Centrum v Piešťanoch
Mesto Piešťany v spolupráci so Slovenskou komorou architektov vyhlásilo v roku 2002
architektonickú súťaž na riešenie športovo-rekreačnej zóny v meste, ktorá by obsahovala aj
výstavbu nového krytého bazéna. Súťažné podmienky si na MsÚ prevzalo 29 záujemcov.
Uzávierka súťaže bola v septembri 2002. Bolo odovzdaných 12 súťažných návrhov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 15. mája 2003. Prvá cena nebola udelená,
víťazom sa stal návrh kolektívu Ing. arch. Richard Kastelo, Ing. arch. Velička Topolčanská
a Ing. arch. Mária Topolčanská, ktorý získal druhú cenu.
Projekty boli pre verejnosť vystavené v dňoch 15. – 31. mája 2003 v Mestskej knižnici
v Piešťanoch.
12. Výstava „Mosty I: Cyprus - Slovensko“ v Piešťanoch
6. júna 2003 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie KSC Fontána. Následne sa v zrekonštruovanej
sále centra konalo slávnostné zasadnutie MsZ v Piešťanoch, na ktorom bol okrem iných
hostí prítomný aj veľvyslanec Cyperskej republiky Stavros Epaminondas.
Slávnostný večer pokračoval v malej sále Domu umenia vernisážou výstavy obrazov projektu
Mosty I: Cyprus - Slovensko, ktorú pod záštitou primátora mesta Piešťany a veľvyslanca
Cyperskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni Stavrosa Epaminondasa pripravila agentúra
3 COM art Piešťany (Mgr. Zora Petrášová), spolupracovali Mesto Piešťany, Ministerstvo
zahraničných vecí SR, Filia - Spoločnosť slovensko-helénskeho priateľstva, Spolok grafikov
- Slovenská výtvarná únia, Dom umenia (Správa kultúrnych zariadení MK SR Bratislava)
a SLK Piešťany, a.s. Svoje diela vystavovali 4 výtvarníci z Cypru: Costas Gerasimou,
Christos Chapeshis, Matheos Matheou, Nicos Filippou a
3 členovia Spolku grafikov:
Věruna Melčáková-Juneková zo Zlína, Igor Cvacho zo Žiliny a Alexander Bohó z Brezna.
Recipročná výstava slovenských grafikov na Cypre sa uskutočnila v októbri 2003. 4-člennú
skupinu tvorili V. Melčáková-Juneková, I. Cvacho, A. Bohó a manažérka spolku Zora
Petrášová z piešťanskej agentúry 3 COM art. Výstava sa konala v cyperskej Larnake.
13. Prezentácia knihy Piešťany - svetový fenomén kúpeľnej liečby
Prezentácia knihy sa uskutočnila 9. júna 2003 v Piešťanskom informačnom centre. Jej
autorom bol MUDr. Daniel Doležal, ktorý bol desať rokov vedúcim lekárom v Detskej
liečebni Zelený strom.
14. Divadelná prehliadka neprofesionálnych súborov 2003 – 4. ročník
Prehliadka ochotníckych divadelných súborov sa konala v dňoch 17. – 25. júna na Malej
scéne MsKS v Piešťanoch. Vystúpili – DS Javorina z Nové Mesta n/V, DS Divoch z Hornej
Stredy (s hrou Stanislava Štepku Jááánošííík), DS Šesť Pé z Partizánskeho, divadielko
Točítko pri ZUŠ v Piešťanoch (s hrou Hmyz), Divadelný súbor mladých A dosť z Púchova,
Bradatá divadelná dvojica z Piešťan (T. Kalinčík a M. Nikodem s hrou Beduíni a s pásmom
jednoaktoviek Ako sa máte ? autora A. Cami) a Divadlo pri Historickej spoločnosti J.B.
Magina z Dubnice n/V.
15. 75. výročie vzniku Balneologického múzea v Piešťanoch
V roku 2003 uplynulo 75 rokov od vzniku piešťanského Etnografického múzea, keď 21. júna
1928 bola otvorená prvá expozícia múzea v jednej miestnosti Kursalónu. Zároveň vznikla

v roku 1928 aj Piešťanská muzeálna spoločnosť, jej stanovy schválil v roku 1931 Krajinský
úrad v Bratislave.
K tomuto výročiu Balneologické múzeum v Piešťanoch pripravilo výstavu „Piešťanská
muzeálna spoločnosť a germánske hroby z doby rímskej z Krakovian - Stráži“. Slávnostná
vernisáž sa uskutočnila 14. júna 2003 vo výstavných priestoroch múzea vo Vile Dr. Lisku.
Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Ing. Rema Cicutta, ktorý aj predniesol
slávnostný príhovor.
K výročiu múzea vyšli dve publikácie Balneologické múzeum v Piešťanoch jubiluje a
Germánske hroby z doby rímskej Krakovany - Stráže.
16. Piešťanský festival – 48. ročník
Prebiehal od 14. júna do 22. augusta 2003, odznelo 11 koncertov. Organizátormi tohto
tradičného podujatia kultúrneho leta boli Dom umenia v Piešťanoch (5 koncertov
a predstavení) a Spoločenské centrum SLK Piešťany (6 koncertov) s podporou Mesta
Piešťany a Ministerstva kultúry SR.
a) v Dome umenia:
14. júna – otvorenie festivalu, slávnostné fanfáry pred Domom umenia. Nasledoval otvárací
koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou českého dirigenta Leoša Svárovského
a s juhokórejským klaviristom Young Choon Parkom (skladby W.A. Mozarta a A. Dvořáka);
19. júna – Štátna opera Banská Bystrica (G. Verdi – Maškarný bál);
30. júna – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala;
14. júla – organový koncert, Anna Zúriková-Predmerská – organ (SR), Albert Hrubovčák –
pozauna (SR);
19. augusta – Ambassador orchester Pressburg (SR), Oľga Bezačinská – soprán, Pavol
Remenák – baryton (W.A. Mozart, J. Strauss).
b) v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK Piešťany:
23. júna – Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha – 1. husle, František Török – 2. husle,
Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo, hosť Wiliam Feasley – gitara (USA);
27. júna – Štátny komorný orchester Žilina, dirigent Oliver Dohnányi (SR), Natália Melnik
– soprán (Ukrajina), Kateřina Váchová – klarinet (ČR);
9. júla – Duo, Klara Flieder – husle (Švajčiarsko), Christophe Pantillon – violončelo
(Francúzsko);
22. júla – Suchoňovo kvinteto, umelecký vedúci Ján Figura – flauta, Jozef Kováčik – hoboj,
Bibiána Bieniková – klarinet, Ján Mazán – fagot, Štefan Ladovský – lesný roh, hosť Tomas
Dratva – klavír (Švajčiarsko);
12. augusta – gitarové kvarteto Guitar 4 mation (Rakúsko);
22. augusta – záverečný koncert festivalu – komorný orchester Czech virtuosi (ČR), dirigent
Rastislav Štúr (SR), Jana Juríčková – soprán (SR), Denisa Hamarová – mezzosoprán (SR),
Ján Babjak – tenor (SR), Štefan Kocán – bas (SR).
17. Hudobný festival Rock night 3
Festival rockovej hudby sa konal 11. a 12. júla 2003 pri jazere Dlhé kusy v Hornej Strede.
Vystúpila aj populárna česká kapela Olympic pod vedením Petra Jandu.

18. FS Máj na festivale v Taliansku
V júli 2003 sa FS Máj pôsobiaci pri Gymnáziu v Piešťanoch zúčastnil folklórneho festivalu
v mestečku Ala dei Sardi na ostrove Sardínia.
19. Festival Organové dni v Piešťanoch – 4. ročník
Podujatie pripravili Mesto Piešťany, Dom umenia SKZ MK SR v Piešťanoch a Bachova
spoločnosť na Slovensku.
Prvé dva koncerty sa uskutočnili v kostole sv. Cyrila a Metoda – 12. augusta vystúpili Mário
Sedlár – organ a Rastislav Sucháň – trúbka a 19. augusta Zuzana Zahradníková – organ.
Ďalšie štyri organové koncerty sa uskutočnili v Dome umenia – 26. augusta sa predstavil
Peter Planý (ČR), 28.augusta Herbert Lederer (Rakúsko), 2.septembra Gerard Gillen (Írsko)
a 5. septembra David Di Flore (USA).
20. Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch n/V. – 36. ročník
V ateliéroch Domova výtvarných umelcov a architektov v moravianskom kaštieli tvorila
v dňoch 24. augusta – 7. septembra 2003 trojica výtvarníkov zo Slovenska a Poľska.
Organizátorom podujatia bolo už tradične Balneologické múzeum v Piešťanoch a Mesto
Piešťany.
Ivan Dulanský vytvoril na sympóziu obrazy prírody z okolia Moravian pod názvom Diptych.
Ľudovít Hološka sa sympózia zúčastnil tretíkrát. Múzeu zanechal teraz obraz Veľký jarok.
V roku 2002 sa v BM konala výstava jeho obrazov pod názvom Moravianske motívy.
Zahraničným účastníkom bol Adam Styka z Poľska. Na sympóziu pokračoval
v rozpracovanom cykle Formy najjednoduchšie, z ktorého múzeu venoval obraz Dominanta
zelenej.
Účastníci sympózia sa zúčastnili vernisáže výstavy „Blízke stretnutie“ vo Vile Dr. Lisku,
ktorú usporiadalo múzeum na počesť sympózia.
21. Festival Country Lodenica 2003 – 5. ročník
Festival country, folkovej a trampskej hudby sa konal v Piešťanoch v dňoch 28. až 30.
augusta 2003. Vystúpilo 62 skupín a interpretov, medzi nimi i české speváčky a speváci
Lenka Filipová, Marie Rottrová, Věra Martinová, Karel Černoch, Karel Plíhal, Jaromír
Nohavica, Allan Mikušek s hosťom Karlom Zichom, české skupiny Čankišou a Čechomor,
bratislavská kapela Lojzo a mnohé ďalšie.
Počas troch dní festival navštívilo 29 tisíc divákov, v autokampingu a na brehu Váhu bolo
postavených takmer 2 tisíc stanov.
22. Knižná publikácia „Piešťany“
V roku 2004 bola kniha „Piešťany“ ocenená ako Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2003
(ocenenie udelili Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Ministerstvo
kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slov. nár. knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku).
Monografiu o Piešťanoch vydalo vydavateľstvo Pallas ako rozsiahlu celofarebnú
fotograficko-dokumentárnu publikáciu v spolupráci s Balneologickým múzeom v Piešťanoch
(vydavateľstvo Pallas založil piešťanský rodák Viliam Šimo).
Text knihy napísala manželka vydavateľa Laura Šimová a jej archeologicko-historickú časť
PhDr. Vladimír Krupa. Autormi fotografií boli Dušan Knap, Ladislav Struhár, Števo Kačena
a Viliam Šimo.

23. Piešťanské randezvous – 5. ročník
Priateľské stretnutie českých a slovenských divadelných súborov sa uskutočnilo v septembri
2003 v Dome umenia.
16. sept. sa predstavilo Divadlo Ungelt z Prahy hrou Alfreda Uhryho „Řidič pani Daisy“,
17. sept. Štúdio L+S uviedlo hru Neila Simona „Čo zostalo z lásky“, 18. sept. vystúpil
so svojimi príbehmi Miroslav Donutil v hudobnom programe „Cestou necestou“, 19. sept.
vystúpilo Divadlo Bolka Polívky z Brna s predstavením „Se zlomenou nohou“ (komikovi
a rozprávačovi B. Polívkovi pomáhali hostia Marián Labuda, Jiří Pecha a Janko Lehotský)
a 20. sept. Radošinské naivné divadlo s hrou Stanislava Štepku „Kronika komika“ s podtitulom
„Ako sa rodil komik a jeho divadlo“ v réžii Juraja Nvotu a hudbou Jána Melkoviča.
Predstavenia zvečnil piešťanský fotograf Ľudovít Lenoch a v boli zverejnené na výstave
„Divadelný týždeň objektívom Ľudovíta Lenocha“.
24. Výstava fotografií Petra Leginského
9. októbra 2003 sa v priestoroch KSC Fontána uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Petra
Leginského „Cannes 1993-2003“.
Organizátorom podujatia bol Srečko Mustagrudič a Mesto Piešťany, prítomných bolo viacero
známych osobností i ďalších návštevníkov. Vernisáž slávnostne otvoril herec a podnikateľ
Andy Hryc, kurátormi boli sochár Tibor Bártfay a medailér William Schiffer, prítomný bol
aj primátor mesta Ing. Remo Cicutto.
25. Výstava karikatúr Piatok trinásteho
Od 4. nov. 2003 prebiehala v KSC Fontána výstava karikatúr s názvom „Galéria karikatúr
Piatok trinásteho“. Hneď po nej nasledovala výstava prác nového ročníka súťaže Piatok
trinásteho na tému „Hurá do Európy!“ Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 67 autorov z piatich
krajín s celkovo 251 prácami. Víťazom sa stal Ľubomír Kotrha s karikatúrou „Naháči“.
Výstava karikatúr Piatok 13. vznikla v Piešťanoch pred 15-timi rokmi, zaslúžili sa o to
piešťanskí karikaturisti Peter Michalec a Dušan Drobný. Súťaž karikatúr Piatok 13. sa
po prvýkrát konala v roku 1996, každoročne na inú tému ako napr. „Koľko je somárov“,
„Vrabcov sen“, „Po nás potopa“, „Za všetkým je žena“ a pod.
26. Trnavská paleta – 35. ročník
Od 5. novembra 2003 boli v Malej sále Domu umenia v Piešťanoch vystavené práce
neprofesionálnych výtvarníkov okresov Piešťany, Hlohovec a Trnava, ktorí sa prihlásili do
35. ročníka súťaže Trnavská paleta. Celkove to bolo 24 autorov s 87 výtvarnými prácami,
najväčšie zastúpenie mali olejomaľby a pastely. Ocenenia udelila porota piatim výtvarníkom
bez určenia poradia, z Piešťan Jane Rojkovej.
27. Výstava fotografií Martina Turana
Od 14. nov. 2003 bola v priestoroch Art Jazz Gallery inštalovaná výstava fotografií
piešťanského amatérskeho fotografa Martina Turana, námetom boli prevažne krajinky
a architektúra.
28. Výstava fotografií Tomáša Hudcoviča
1. dec. 2003 sa v Art Jazz Gallery uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Tomáša Hudcoviča

pod názvom „Ľudia z roku 2003“. Garantom výstavy bol známy fotograf Dušan Knap,
fotografie si prezrel aj primátor mesta Ing. Remo Cicutto. Autor vystavoval fotografie, ktoré
vznikli počas jeho ročného pôsobenia v týždenníku Piešťanský týždeň a sú na nich zachytené
udalosti zo života nášho mesta.
29. Výstava fotografií Martina Ondka
16. dec. 2003 sa v Caffe Art Gallery uskutočnila vernisáž výstavy, kurátorom bol Ing.
Srečko Mustagrudič. Piešťanský amatérsky fotograf Martin Ondko vystavoval fotografie,
ktoré zhotovil počas dovolenkových ciest po Turecku, Grécku a Malte a z koncertu Carlosa
Santanu vo Viedni.
30. Kniha Ľudovíta Chmelára-Hlohovského Piešťanský dekanát
Koncom roka publikáciu vydal Farský úrad v Piešťanoch v spolupráci s vydavateľstvom
Magna. Kniha je zameraná na cirkevnú históriu, umenie a osobnosti nášho regiónu.
31. Kniha Tibora Urbánka Kúpeľní lekári v Piešťanoch - pohľad do histórie
Koncom roka 2003 vyšla druhá kniha v edícii Bibliotheca Pescana, ktorej vydavateľom
bolo Balneologické múzeum v Piešťanoch. Autor Doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. v nej
spracoval profily 15-tich lekárov pôsobiacich v našom meste a v kúpeľoch od začiatku 19.
stor. do polovice 20. stor.
Knihu Jozefa Šmondrka Vojaci v kúpeľoch Piešťany vydalo BM v Piešťanoch v roku 2003.
32. Vianočný program adventného obdobia v Piešťanoch v roku 2003
30. nov. - 1. adventná nedeľa – v Hudobnom pavilóne v parku sa uskutočnilo otvorenie
adventného obdobia. Po príhovore primátora mesta Ing. Rema Cicutta nasledovali
posolstvá ľuďom dobrej vôle v príhovoroch predstaviteľov kresťanských cirkví – dekana
Jozefa Vlasáka, senior evanj. cirkvi a.v. Mgr. Miroslava Jägera a kazateľky evanj. cirkvi
metodistickej v Piešťanoch Kornélie Francistyovej. Bola zapálená 1. adventná svieca
a odzneli cirkevné piesne v podaní Krakovienky;
5. dec. – sa uskutočnila mikulášska slávnosť na pešej zóne na Winterovej ul.;
7. dec. - 2. adventná nedeľa – v Hudobnom pavilóne bola zapálená 2. adventná svieca.
Vystúpil FS Máj;
10. dec. – v Hudobnom pavilóne vystúpil FS Striebornica a FS Slnečnica;
14. dec. - 3. adventná nedeľa – v Hudobnom pavilóne bola zapálená 3. adventná svieca.
Vystúpila ženská spevácka skupina Povoja, po nej nasledoval vianočný recitál Kristíny
Karabinošovej;
17. dec. – v Hudobnom pavilóne vystúpila skupina LTD z Trnavy v programe Vianočné
posolstvo;
17. dec. – v evanjelickom kostole sa konal adventný koncert chrámového zboru Coro
Laudamus s dirigentom Ivanom Kleinom;
20. dec. – na Malej scéne MsKS sa uskutočnil predvianočný koncert skupiny Slniečko;
21. dec. - 4. adventná nedeľa – v Hudobnom pavilóne mala byť zapálená 4. adventná svieca,
čo však znemožnilo veterné a daždivé počasie. Primátor mesta Ing. Remo Cicutto prevzal od
skupinového vodcu piešťanských skautov Jozefa Petríčka betlehemské svetlo, ktoré skauti
následne rozniesli na viaceré stanovištia. V kultúrnom programe vystúpila FS Podhoranka

z Lančára;
28. dec. – v kostole sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnil vianočný koncert chrámového zboru
Coro Laudamus, dirigoval Ivan Klein.
33. Založenie Klubu detí a mládeže Orbis v Piešťanoch
Klub začal pôsobiť od leta 2003 v priestoroch Hudobného pavilónu v mestskom parku.
34. Piešťanská recitátorka Anna Plecitá v roku 2003
Anna Plecitá, rod. Kyščiaková už mnoho rokov úspešne reprezentuje naše mesto na
celoslovenských recitačných súťažiach, akými sú Chalupkovo Brezno, Vansovej Lomnička
a Kráľove Šahy.
23. mája 2003 získala v 4. ročníku recitačnej súťaže Šahy Janka Kráľa 1. miesto v kategórii
dospelých (D kategória). Súťažilo sa v prednese tvorby štúrovcov.
Na 36. ročníku celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti pedagogických
zamestnancov Chalupkovo Brezno bola zaradená do strieborného pásma. Podujatia sa
zúčastnila po tretíkrát, o priazeň poroty sa uchádzala básňou Sama Chalupku Bombura
medzi viac ako 160-timi účastníkmi.
35. FS Slnečnica v roku 2003
12. marca sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnilo podujatie „Slnečnica a jej hostia“,
ako hosť vystúpil FS Lipa z Bratislavy.
V júni Slnečnica zavítala do Francúzska, kde sa predstavila Slovákom, žijúcim v tejto krajine
a zároveň vystúpila na folklórnom festivale v blízkosti Paríža.
Koncom júla Slnečnica zavítala do nemeckého Wismaru, kde vystúpila na veľkom
medzinárodnom folklórnom festivale (bola vybraná medzi 8 najlepších spomedzi 54 súborov
z celého sveta).
V auguste vystúpila Slnečnica na folklórnych slávnostiach Jánošíkove dni v Terchovej
(tancovali aj najmenší členovia súboru) a potom aj na 2. ročníku medzinárodného folklórneho
festivalu v Trnave.
13. septembra sa v Dome umenia v Piešťanoch v rámci programu „Slnečnica a jej hostia“
predstavil súbor z Kovačice v Srbsku (v roku 2002 vystupovala Slnečnica v srbskej dedinke
Kovačica, kde žijú prevažne Slováci).
Začiatkom októbra zavítala Slnečnica opäť do Francúzska, kde sa zúčastnila folklórneho
festivalu a tiež mala úspešné vystúpenie v Paríži i v ďalších mestách.
36. Kapela Slniečko alebo Punto a rybacé hlavy v roku 2003 - 20.výročie vzniku
Vedúcim 5-člennej kapely je spevák a autor väčšiny textov Peter Remiš.
V roku 2003 Slniečko vydalo svoj už štvrtý album (CD Bašavel) so 14-timi pesničkami
a zaujímavými hudobnými vstupmi a tiež k albumu pripravilo videoklip.
V tomto roku mala kapela na Slovensku viacero úspešných vystúpení a tiež v hitparádach
rádií sa objavovala na popredných miestach (s piesňou Veselé na 1. mieste).
37. Piešťanský týždeň v roku 2003
V roku 2003 vyšlo 51 čísiel (č. 50 - 51 ako dvojčíslie) XIII. ročníka nezávislého regionálneho
týždenníka Piešťanský týždeň. Vydavateľom bola Winterpress, s.r.o., Piešťany, cena 1

výtlačku bola 9,- Sk.
V priebehu roka 2003 došlo k zmenám v zložení redakcie. Začiatkom roka 2003 bol
šéfredaktorom Mgr. Peter Remiš (bol ním od augusta 2002 po Pavlovi Podolskom).
Redaktormi boli Štefan Gregorička (zároveň zástupca šéfredaktora) a Mgr. Drahomíra
Moretová, ktorá však nastúpila do funkcie vedúcej kancelárie novozvoleného primátora
mesta Ing. Rema Cicutta. Nahradil ju Ing. Tomáš Hudcovič.
V novembri 2003 vystriedal Petra Remiša na poste šéfredaktora Mgr. Ondrej Kollár,
ktorý predtým pôsobil vo viacerých novinách – v Trnavskom Hlase, v denníku Hlas ľudu,
v denníku SME, v Trnavských novinách a pod.
38. Kultúrne inštitúcie v Piešťanoch v roku 2003
Mesto Piešťany patrí k významným centrám spoločenského a kultúrneho života na Slovensku.
Piešťany sú kúpeľné mesto, kultúrne podujatia sa organizujú pre obyvateľov mesta a regiónu
(dospelých, mládeže a detí) a tiež pre kúpeľných hostí a ostatných návštevníkov mesta.
Kultúrne inštitúcie v meste sa delia na:
a) organizácie, ktorých hlavná činnosť je zameraná na kultúru. Sú to:
- mestské príspevkové kultúrne organizácie (Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Mestská
knižnica Piešťany). Sú to najvýznamnejšie kultúrne organizácie, ktoré sú financované
prevažne príspevkami z mestského rozpočtu;
- organizácie napojené na rozpočet štátu (Balneologické múzeum Piešťany, Dom umenia
Piešťany);
- organizácie napojené na rozpočet SLK Piešťany, a.s. (Spoločenské centrum SLK).
Zoznamy kultúrnych podujatí sú pre širokú verejnosť zverejňované v miestnej tlači, na
rôznych vývesných tabuliach, na webovej stránke mesta a pod.
b) podnikateľské subjekty, ktorých vedľajšia činnosť je zameraná na kultúru (Caffe Art
Gallery s galériou MM, Art Jazz Gallery, 3 Com art galery, Galéria NAMI, MINI Galeria
Majerník, Agentúra MMI, s.r.o., Agentúra MBM art, v.o.s., A.L.E.X., s.r.o.).
c) neziskové subjekty zamerané na kultúru – rôzne hudobné, tanečné a spevácke súbory
a divadelné súbory.
39. Organizácie s hlavným zameraním na kultúru
a) Mestské kultúrne stredisko Piešťany – organizuje kultúrno-spoločenské podujatia v meste
a zabezpečuje i výchovno-vzdelávaciu činnosť. MsKS má sídlo na Malej scéne na Ul. A.
Dubčeka, má v správe KSC Fontána, využíva prenajaté priestory vo výstavnej sieni V starej
lekárni, zabezpečuje programy v Hudobnom pavilóne pri mestskom parku.
b) Mestská knižnica Piešťany – hlavnou náplňou činnosti MsK je výpožičná služba.
Okrem toho sa v knižnici konajú každoročne stovky rôznych podujatí. MsK tiež poskytuje
informácie prostredníctvom Piešťanského informačného centra a Informačného centra
mladých. Knižnica prevádzkuje internetové stredisko, zabezpečuje rôzne projekty – na
podporu čítania, výstavné, divadelné a pod., odborné semináre, vzdelávacie programy, atď.
c) Balneologické múzeum Piešťany – v roku 1928 bolo založené Etnografické múzeum
v Piešťanoch a tiež vznikla Piešťanská muzeálna spoločnosť, oficiálne schválená v roku
1931. Múzeum malo spočiatku vlastivedný charakter. Od roku 1966 sa špecializovalo na
balneológiu.
V súčasnosti má BM hlavnú stálu expozíciu v Kúpeľnej dvorane (Kursalóne), kde sú

inštalované expozície balneohistórie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie.
Múzeum prevádzkuje tiež výstavné priestory vo Vile Dr. Lisku, kde sú expozície „História
slovenských kúpeľov“ a „Sakrálne umenie zbierok Balneologického múzea“.
d) Dom umenia Piešťany – patrí pod Správu kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry
SR. Konajú sa tu podujatia vysokej umeleckej úrovne – koncerty, divadelné predstavenia,
muzikály, vystúpenia umeleckých súborov a pod.
e) Spoločenské centrum SLK Piešťany, a.s. – zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia
pre kúpeľných hostí. Podujatia sa konajú prevažne v Kongresovej hale Spoločenského centra
SLK, v letnom období promenádne koncerty v hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom
ostrove a pod.
40. Podnikateľské subjekty v Piešťanoch zamerané na kultúru
Sú to najmä:
a) Caffe Art Gallery s Galériou MM (Ing. Srečko Mustagrudič) – výstavy obrazov, fotografií
a pod.
b) Art Jazz Gallery (Jozef Dodo Šošoka) – v priestoroch reštaurácie na Winterovej ul. 29 sa
konajú rôzne podujatia, najmä jazzové koncerty so zahraničnými hudobníkmi.
c) Galéria NAMI (Naďa Mikolášiková) – malá galéria sa nachádza na Winterovej ul. Zaoberá
sa prevažne predajom umeleckých predmetov, poriadaním výstav a pod.
d) MINI galéria Majerník (Alojz Majerník) – stála expozícia obrazov, nachádza sa
v priestoroch Domu umenia.
e) Agentúra MMI, s.r.o. – organizuje celoslovenskú prehliadku country, folk, trampskej
a bluesgrassovej hudby Country Lodenica, festival pre fanúšikov kamiónov Truck country
a pod.
f) Agentúra BMB art, v.o.s. – zabezpečuje podujatia pre deti.
g) Agentúra 3 COM art (Mgr. Zora Petrášová-Margová) – organizuje medzinárodné grafické
sympóziá, výstavy grafiky, malieb a plastík a pod.
h) Agentúra MAVA (Martin Valo) – organizuje výstavy a prezentácie diel výtvarníkov a pod.
Vydáva informačný mesačník Kam v Piešťanoch.
ch) Agentúra SHRAMOT – organizuje koncerty hudobných skupín.
i) A.L.E.X., s.r.o. – organizuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru a karikatúr „Piatok
trinásteho“ a pod.
41. Súbory, skupiny a divadlá v Piešťanoch
Patria tu:
- folklórne súbory (hudobné, tanečné, spevácke) ako sú Striebornica, Slnečnica, Máj, Povoja,
detský súbor Kolovrátok;
- skupina country hudby Váh River Band;
- skupina jazzovej hudby Piešťanský dixieland;
- chrámový spevácky zbor a orchester Coro Laudamus;
- začínajúca skupina rockovej hudby Carpe diem;
- tanečné skupiny LUNA, ONO KOMENTO - break dance;
- dychový súbor ľudovej hudby Striebornička;
- hudobná skupina Slniečko alebo Punto a rybacé hlavy;

- amatérske divadlo Bradatá divadelná dvojica (Tomáš Kalinčík a Michal Nikodem), detský
divadelný súbor Točítko pri ZUŠ v Piešťanoch (Mgr. Anna Gavorová), novovzniknutý
detský divadelný súbor Srdiečko.
42. Kultúrne pamiatky v Piešťanoch
Patria medzi ne najmä:
a) Kolonádový most (peší, resp. sklený most) – spája mestskú časť Piešťan s Kúpeľným
ostrovom. Bol postavený v rokoch 1930-33 z iniciatívy Ľudovíta Wintera podľa návrhu
architekta Emila Belluša. Do presklenej steny boli vložené dve leptané vitráže „Piesne
z Detvy“ a „Na salaši“ od Martina Benku. Na predmostí bola umiestnená socha barlolámača,
ktorú podľa návrhu akademického sochára Rudolfa Kühmayera odliali do bronzu vo firme
Barták v Prahe. Kolonádový most vyhodili do vzduchu ustupujúci nemeckí vojaci 3.apríla
1945. Nový most bol postavený až neskôr, do prevádzky bol odovzdaný koncom roka 1956.
b) Staré kúpele (Napoleonské kúpele) – boli vybudované v rokoch 1821-22 a 1861-62.
Predstavujú komplex troch klasicistických kúpeľných objektov, ktoré vytvárajú malé
námestie (kúpeľné objekty Napoleon I,II a III). Reštaurované boli v rokoch 2000-2001.
c) Mestský park – má rozlohu 25,2 ha. Nachádza sa v ňom pomník Ludwiga van Beethovena
a pomník Adama Trajana.
d) Kúpeľný park – má rozlohu 40,2 ha. Nachádza sa na Kúpeľnom ostrove s bohatou flórou.
e) Pamätná izba Ivana Krasku – nachádza sa na nábreží Váhu pri hoteli Magnólia. Je
umiestnená v byte slovenského básnika Ivana Krasku, ktorý v rokoch 1945-1958 žil
v Piešťanoch. Expozícia sa skladá z dvoch častí – pracovne a spálne s pôvodným zariadením
a časti približujúcej jeho život a tvorbu.
f) Busta cisárovnej Alžbety (Sisi) – je umiestnená pred kúpeľným objektom Irma na
Kúpeľnom ostrove.
43. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2003
a) Zmeny v organizačnej štruktúre MsKS. Koncom 1. polroka sa dokončila
1. etapa
rekonštrukčných prác na objekte KSC Fontána. KSC Fontána bolo otvorené na slávnostnom
zasadnutí MsZ 6. júna 2003. Prevádzka kina vo Fontáne bola spustená 24. júna.
Majiteľom KSC Fontána je Mesto Piešťany. Na júlovom zasadnutí schválili poslanci MsZ
nájomnú zmluvu na KSC Fontána, ktoré bolo dané do užívania MsKS. Z toho dôvodu bola
schválená novela Organizačnej štruktúry MsKS v Piešťanoch.
b) Personálne zmeny v MsKS – k 1. aprílu 2003 odišla do dôchodku vedúca programového
oddelenia Katarína Havrilová a na jej miesto nastúpila Mgr. Margita Knapová. Otvorenie
KSC Fontána si vyžiadalo rozšírenie počtu pracovníkov MsKS o robotnícke profesie
(upratovačky, šatniarka, kurič, zriadenec), tiež bola prijatá Z. Miháliková na úsek kultúrnovýchovný. Do funkcie grafika, technika a ozvučovača bol prijatý M. Pavle a tiež tri
pracovníčky galérie Fontána ako dozor pri výstavách. Do konca roka 2003 malo MsKS tiež
4-och vojakov civilnej vojenskej služby.
Z dôvodu zmeny periodicity časopisu Revue od 1. sept. odišiel redaktor M. Kazík. Tiež
odišiel pracovník galerijného oddelenia P. Rusnák a na jeho miesto nastúpil J. Jánošík.
Najväčšou zmenou v personálnej oblasti bol odchod riaditeľa MsKS PhDr. Róberta Baču,
ktorý svoj pracovný pomer v MsKS ukončil výpoveďou k
17. nov. 2003. Riadením
MsKS bola poverená Mgr. Margita Knapová.
27. novembra sa uskutočnilo výberové

konanie na post riaditeľa MsKS, ktorého sa zúčastnilo 8 uchádzačov. Neprebehlo však
v súlade s ustanoveniami zákona o verejnej službe a preto primátor mesta jeho výsledky
zrušil.
c) Výstavná činnosť MsKS – realizovala sa na 3-och miestach:
- „V starej lekárni“ – sa uskutočnilo 10 výstav;
- Foyer MsKS – sa uskutočnilo 9 výstav a to väčšinou výtvarníkov z Piešťan a okolia. Eva
Štepánová mala výstavu „Obrazy“, entomológ V. Rakšáni „Také milé potvorky“, Emília
Stanková „Výber z tvorby“, Roland Kánik mal výstavu digitálnej fotografie „Kapitalizmus
náš každodenný“, Tomáš Halo mal autorskú výstavu fotografií „Live portraits“, svoje práce
vystavovali žiaci ZUŠ v Piešťanoch a pod.
- Galéria Fontána – bola otvorená v júni 2003. Uskutočnilo sa 7 výstav.
Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne, VŠMU v Bratislave a MsK pripravili výstavu
„Bábkárska scénografia v priestore a mimo času“, výstavu grafík „Albín Brunovský
a priatelia“ pripravilo MsKS v spolupráci s agentúrou 3 COM art, výstava Juraja Oravca
„Maľby a grafiky“, výstava fotografií Petra Leginského „Cannes 1993-2003“, výstava
kresleného humoru „Galéria karikatúr Piatok trinásteho“, výstava rumunských maliarok I.
Dragomirescu a S. Butiu, autorská výstava Eugénie Lehotskej „Tapisérie a grafiky“.
d) Verejné podujatia –
4.3. – „pochovávanie basy“ (FS Krakovienka);
30.4. – „stavanie mája“ (FS Krakovanka);
26.4. až 21.9. – podujatia v Hudobnom pavilóne (pribudlo putovné kino „Letný kinematograf);
30.11 až 21.12. – podujatia v Hudobnom pavilóne v rámci Vianočného programu;
5.12. – mikulášska slávnosť;
28.12. – 12. ročník plávania otužilcov vo Váhu.
e) Podujatia v priestoroch MsKS
- divadelné predstavenia – uskutočnil sa 4. ročník prehliadky ochotníckych divadelných
súborov, vystúpenia divadielka Točítko pri ZUŠ v Piešťanoch a pod.;
- bábkové divadelné predstavenia – vystúpili bábkoherci manželia Gregoričkovci;
- koncerty – vystúpenie mladej piešťanskej skupiny Limonáda, v októbri koncert v rámci
osláv Dňa úcty k starším, vianočný koncert skupiny Slniečko a pod.
f) Podujatia v priestoroch kinosály KSC Fontána – podujatia v rámci Dňa zdravia, seminár
v rámci súťažnej prehliadky v aranžovaní a viazaní kvetov Victoria Regia, podujatia
Medzinárodného klubu, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, hudobno-tanečné
podujatia, hudobno-slovné podujatia, benefičné podujatie Hospicu Matky Božej (koncert
FS Podhoranka) a pod.
g) Prednášky v priestoroch MsKS – cyklus prednášok PhDr. A. Galovičovej „Zdravý životný
štýl“, prednášky pre členov Ligy proti rakovine, prednášky pre učiteľov, žiakov SŠ a učilíšť
na témy boja proti drogám, fajčeniu a prevencie proti AIDS (pod názvom „Zadrž, kým je
čas“), cyklus podujatí „Žijeme pri jadrovej elektrárni“, lekárske prednášky.
h) Prednášky v klubovni KSC Fontána – MUDr. Ján Lietava „Mexiko očami lekára“, Mgr.
Ľubica Mitošinková „Ošetrenie suchej a starnúcej pleti“, Nina French-Sokolovská „Laos
a Kambodža“, Ing. Rudolf Hromádka „Európska únia - 1. časť“, PhDr. Anna Galovičová
„Zdravý životný štýl“, Dušan Knap „Sibír dnes“, Irena Michnová „Racionálna výživa a jej
význam pre zdravie“, PhDr. Vladimír Krupa „Slovenské vianočné zvyky a tradície“.
i) Filmové predstavenia – do 23. júna 2003 sa filmy premietali na Malej scéne MsKS. Od

24. júna sa činnosť kina presunula do nových priestorov KSC Fontána.
j) Revue Piešťany – v roku 2003 vyšlo 9 čísel 39. ročníka (z toho tri dvojčísla 7-8, 9-10,
11-12) kultúrno-spoločenského mesačníka.
k) Kurzy – v škols. roku 2002/2003 bolo otvorených 12 jazykových kurzov, kurz šitia a kurz
strojopisu. V škols. roku 2003/2004 bolo otvorených 10 jazykových kurzov a jeden kurz
strihov a šitia.
44. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2003
Knižnica zabezpečovala jednak knižničné výpožičné služby a tiež rôzne kultúrne aktivity.
Riaditeľkou MsK v Piešťanoch v roku 2003 bola Ing. Margita Galová.
a) Štatistické údaje za rok 2003
– celkový počet evidovaných čitateľov bol 6 166, počet výpožičiek bol 255 096. Z toho
v oddelení pre dospelých bolo 4 054 čitateľov a 214 574 výpožičiek a v oddelení pre deti
2 112 čitateľov a 40 522 výpožičiek;
- počet návštevníkov v internet stredisku knižnice – 9 789;
- celkový počet podujatí v knižnici (počet návštevníkov 25 830) bol 372. Z toho pre deti
a mládež 312 a pre stredné školy, dospelých a verejnosť 60 podujatí;
- počet hodín informačnej výchovy v oddelení pre dospelých – 52;
- počet výstavných projektov – 31;
- počet návštevníkov v Piešťanskom informačnom centre – 4 935;
- počet vydaných bibliografií MsK – 3;
- počet vydaných novín MsK – 1;
- počet edičných materiálov (portréty spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľstiev, výročné
materiály a pod.) – 20;
- počet edičných materiálov PIC – 8.
b) Aktivity na podporu čítania a čitateľského hnutia:
- „Čítanie je super“ – čitateľská súťaž pre detských čitateľov;
- „Najčítanejšia slovenská a prekladová detská kniha roka 2002“ – korunovácia najčítanejších
kníh pre deti za uplynulý rok;
- „Týždeň slovenských knižníc“ – týždeň interaktívnych foriem práce s knihou;
- „Týždeň hlasného čítania“ – týždeň tvorivého čítania, besied, súťaží.
c) Prednáškové cykly pre stredoškolskú mládež: Globalizácia a Trvalo udržateľný rozvoj,
Slovensko a NATO, Slovensko a Európska únia, Ahoj Európa!, Geneticky modifikované
organizmy, Ústavná budúcnosť EÚ, prednáškové cykly o ekonomike.
d) Protidrogové a prosociálne aktivity pre ZŠ a SŠ: Násilie v rodine, Fajčenie a závislosť,
Šikana a čo s ňou?, Polícia očami detí, Bezpečne do školy, Ako prejavovať hnev, Ako
predchádzať požiarom.
e) Environmentálne aktivity pre ZŠ a SŠ:
- prednášky na tému ochrany zelene, vody a životného prostredia;
- divadelné predstavenia zamerané na tému separovania odpadu;
- tvorivé dielne (zhotovme si z odpadového materiálu).
f) Celoslovenské odborné semináre:
- „Rozvoj čitateľských zručností“ (Čítaním ku zvýšeniu gramotnosti) – seminár pre
pedagógov a pracovníkov knižníc;
- „Veľkí a malí kamaráti si čítajú“ – projekt hodín hlasného čítania.

g) Výstavné projekty MsK – najvýznamnejšie výstavy boli:
- „Verneovky Karla Zemana“ – v spolupráci s Bibianou – medzinárodným domom umenia
pre deti;
- „Ex libris Hlohovec 2002“ – v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom – knižnicou
v Hlohovci;
- „Večerníček alebo poďte s nami do rozprávky“ – výstava v spolupráci s Bibianou;
- „Ceny IBBY slovenským tvorcom“ – výstava k 50. výročiu založenia Medzinárodnej únie
pre detskú knihu;
- „Čie sú to deti“ – realizácia projektu integrácie rómskych detí do spoločnosti;
- „Bábkarská scénografia. V priestore a mimo času“ – v spolupráci s Galériou M.A.
Bazovského v Trenčíne a VŠMU v Bratislave;
- „Moje mesto“ – výstava výtvarných prác detí z Piešťan a partnerských miest – Heinola
(Fínsko), Ustroň (Poľsko), Poděbrady(Čechy), Hajdúnánás (Maďarsko);
- „Horúca planéta – globálne klimatické zmeny“ – výstava v spolupráci s OZ Tatry.
h) Najvýznamnejšie ojedinelé projekty MsK:
- „Informačné centrum mladých, n.o.“ – spoluúčasť knižnice pri zriadení centra;
- „Dni zdravia“ – projekt prezentácie zdravého životného štýlu;
- „Túlavá knižnica“ – projekt divadelných predstavení a tvorivých dielní, ktorý vychádza
spoza múrov knižnice do exteriéru, bližšie k verejnosti, do centra mesta počas letnej sezóny;
- „Akadémia 3. veku“ – projekt vzdelávania pre seniorov (dôchodcov) na území mesta
Piešťany, 2. ročník;
- „Vitajte v našom svete“ – zábavná celodenná show pre malých i veľkých;
- „Piešťanské fórum“ – prednáškové cykly odpovedajúce na aktuálne otázky týkajúce sa
samosprávy a smerovania Slovenska;
- „O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany“ – 1. ročník súťaže pre občanov
mesta s cieľom skrášlenia Piešťan a jeho dôstojnej reprezentácie v očiach návštevníkov;
- „O najkrajší vianočný výklad“ – 1. ročník súťaže pre podnikateľské subjekty na území
mesta s cieľom dôstojnej reprezentácie v očiach návštevníkov a zákazníkov;
- „Piešťanské téčko“ – knižnica spolupracovala pri organizácii podujatia – prehliadka
divadelných súborov, prezentácia umeleckých remesiel, tvorivé dielne a hudobné koncerty.
45. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2003
Pracovníci múzea sa venovali činnostiam, ktoré vyplývajú z pamiatkového zákona a štatútu
múzea. Okrem toho realizovali viaceré podujatia, z ktorých niektoré sa niesli v znamení 75.
výročia vzniku múzea. Riaditeľom BM v roku 2003 bol PhDr. Vladimír Krupa.
a) Cena primátora mesta Piešťany pre kultúrnu osobnosť roka 2002 – získal ju riaditeľ BM
v Piešťanoch PhDr. Vladimír Krupa (finančnú odmenu 10 tis. Sk daroval múzeu).
b) Údržba (upratovanie) a dopĺňanie expozícií, práca so zbierkami – upratovanie a údržba
expozícií múzea prebiehalo v priebehu celého roka. Pracovalo sa so zbierkovými fondmi
múzea (predovšetkým histórie, balneohistórie, archeológie) a dávali sa priebežne reštaurovať
zbierkové predmety z jednotlivých fondov, pričom sa spolupracovalo s Vysokou školou
výtvarných umení v Bratislave. Ukončilo sa spracovanie prírodovednej zbierky (sedimenty
z okolia termálnych a minerálnych prameňov), tiež zbierky rímskych mincí (múzeum ho
získalo kúpou od MVDr. Čermana).
Bol spracúvaný materiál v odbornom archíve múzea – fond videokazety, plagáty,

reštaurátorské dokumentácie, výstavy a fond Krakovany - Stráže. Uskutočnila sa komplexná
revízia nálezov z troch bohatých hrobov z doby rímskej z Krakovian - Stráží.
Urobila sa dokumentácia kultúrnych pamiatok v obciach okresu Piešťany – Ducové,
Krakovany - Stráže, Lančár i v širšom okolí – Dechtice, Beckov.
Bol vykonaný pracovníkmi múzea rozsiahly archívny výskum v archíve SLK Piešťany.
Bol spracovaný materiál z archeologických výskumov realizovaných v katastri území obce
Chtelnica („Sv. Róchus“ a „Stará Chtelnica“).
c) Výstavy – výstava akademického sochára a grafika Ctibora Krčmára „Výber z tvorby“
(január – február);
- výstava „Maharadžovia v piešťanských kúpeľoch a indická zbierka múzea“ (apríl – máj
2003);
- výstava „Prechádzka sympóziami“ (pri príležitosti otvorenia KSC Fontána a otvorenia
LKS 2003);
- výstava „Piešťanská muzeálna spoločnosť“ a „Germánske hroby z doby rímskej z Krakovian
- Stráží“ (jún 2003);
- výstava „Blízke stretnutia“ z tvorby slovenských a poľského výtvarníka, účastníkov MMS
2003 (august – október);
- výstava „Každým úderom srdca ..., kúpele a mesto Piešťany za éry Winterovcov“
(november – december). Vernisáže výstavy sa zúčastnili aj príbuzní rodiny Winterovcov vnučka Imricha Wintera Ing. Kristína Stankovská a vnuk Františka Wintera Dr. Pavol Vereš.
d) Publikačná činnosť pracovníkov múzea, vydavateľská činnosť múzea, prezentácie kníh –
vydanie publikácie pracovníkov múzea Vladimíra Krupu a Magdy Pekárovej „Balneologické
múzeum v Piešťanoch jubiluje“ a publikácie Mariána Klča a Vladimíra Krupu „Germánske
hroby z doby rímskej, Krakovany - Stráže“ aj v anglickej verzii, ktoré boli vydané
z príležitosti 75. výročia otvorenia prvej expozície múzea a vzniku Piešťanskej muzeálnej
spoločnosti. Ich prezentácia sa uskutočnila v múzeu a v obci Krakovany. Publikácie vydalo
Balneologické múzeum v Piešťanoch;
- v marci 2003 sa v spolupráci s Art Jazz Gallery uskutočnila prezentácia publikácie M.F.
Marschalla „Liečivé pramene Piešťan“;
- BM pripravilo do tlače vydanie publikácie Jozefa Šmondrka „Vojaci v kúpeľoch Piešťany“
pri príležitosti 140.výročia vzniku Vojenského kúpeľného ústavu. Prezentácia knihy sa
uskutočnila v novembri 2003 v priestoroch VKÚ;
- BM vydalo publikáciu Tibora Urbánka „Kúpeľní lekári v Piešťanoch, pohľad do histórie“
v rámci edície Bibliotheca Pescana. Prezentácia knihy sa uskutočnila v decembri 2003
v priestoroch BM;
- do tlače bol pripravený zborník múzea Balneologický spravodajca za roky 2001 - 2002;
- BM v spolupráci s vydavateľstvom Pallas sa podieľalo na vydaní reprezentačnej publikácie
„Piešťany“.
e) Archeologické výskumu a prieskumy – boli realizované tak, ako ich ukladali rozhodnutia
Pamiatkového úradu SR a Krajského pamiatkového úradu.
Menší záchranný archeologický výskum objektu z mladšej doby kamennej sa uskutočnil
v Rakoviciach (na mieste staveniska skládky odpadu).
f) Prednášky – piešťanských pracovníkov BM o archeologickom výskume v lokalite Starý
kláštor na pamiatkárskej konferencii v Trnave (V. Krupa a
M. Klčo)
g) Lokalita Ducové - Kostolec – uskutočnili sa svojpomocné opravy a údržba tejto národnej

kultúrnej pamiatky, materiál poskytol sponzor (náterové hmoty);
- BM bolo spoluorganizátorom národnej púte na Kostolec pri príležitosti sviatku sv. Cyrila
a Metoda.
h) Spolupráca múzea – BM spolupracovalo s mestom Piešťany, SLK Piešťany, MsKS,
s obcami v regióne Piešťan. Tiež s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave,
s reštaurátormi, so sponzormi a pod. Spolupracovalo aj s rímsko-germánskym múzeom
v Mainzi.
ch) Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch n/V – múzeum pripravilo 36. ročník
sympózia v dňoch 24.8. – 7.9.2003.
i) Propagácia múzea – BM bolo propagované v rozhlase na stanici Slovensko a Rádio Devín
(relácie o knihe Liečivé pramene Piešťan, o indickej výstave a dve relácie k 75. výročiu
vzniku piešťanského múzea).
j) Rôzne – na návrh Balneologického múzea v Piešťanoch bola v septembri 2003 udelená
cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2002 v kategórii objav, nález, akvizícia Kamilovi
Bednárovi z Drahoviec, ktorý v roku 2002 daroval múzeu poklad strieborných mincí z 15.
storočia. Okrem toho získalo piešťanské múzeum nomináciu v kategórii publikácia za svoju
vydavateľskú činnosť v roku 2002.
46. Dom umenia SKZ MK SR v Piešťanoch v roku 2003
Riaditeľkou DU v roku 2003 bola PhDr. Edita Bjeloševičová. V DU sa uskutočnilo viacero
kultúrnych a spoločenských podujatí.
Z významnejších podujatí to bol 48. Piešťanský festival, Organové dni v Piešťanoch,
Piešťanské randezvous a pod. Úspech u divákov malo vystúpenie speváčky šansónov Hany
Hegerovej s Orchestrom Petra Maláska. V Dome umenia sa konali nahrávky Slovenskej
televízie hudobno-zábavného programu „Drišľakoviny“ (vystupovali hudobná skupina
Drišľak, Ander z Košíc a ich hostia).
Z výstav mala divácky úspech putovná výstava voskových figurín „Katastrofy ľudského tela“.
Výstavu obrazov „Mosty I: Cyprus - Slovensko“ si prezrel veľvyslanec Cyperskej republiky
pre SR so sídlom vo Viedni. Uskutočnila sa výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ
v Piešťanoch, výstava obrazov členov Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch, výstava
obrazov súťaže Trnavská paleta 2003, výstava umeleckých remesiel Ladislava Jurovatého
(drotárske a kováčske výrobky), výstava plastík, drevorezieb a reliéfov Ferdinanda
Bolebrucha a pod.
Medzi spoločenské podujatia v Dome umenia patrilo tradičné stretnutie jubilujúcich občanov
mesta s primátorom mesta Piešťany, slávnostné zhromaždenie pedagógov a študentov SPŠE
v Piešťanoch pri príležitosti otvorenia škols. roka 2003/2004 a pod.
Spoločenské podujatia sa však väčšinou konali v priestoroch novootvoreného KSC Fontána,
v zasadačke Mestskej knižnice, Spoločenského centra SLK a Mestského kultúrneho strediska
v Piešťanoch (zasadnutia, prednášky, zhromaždenia občanov a pod.).
47. Spoločenské centrum SLK Piešťany v roku 2003
Riaditeľkou SC SLK v roku 2003 bola Ing. Mária Godálová. Spoločenské centrum pripravilo
viacero kultúrnych a spoločenských podujatí pre kúpeľných hostí a ďalších návštevníkov.
V Kongresovej hale SC SLK sa konali koncerty, vystúpenia rôznych súborov, zábavné

podujatia a pod. Boli to napr. Jarný tanečný festival, 48. Piešťanský festival, klavírny recitál
Gabriely Ábelovej-Hessenbergerovej a pod.
V Spoločenskom centre SLK sa konali výstavy, prednášky, vychádzky, hudobné popoludnia
a pod.
Výstavy – z regiónu Piešťan to bola výstava kresleného humoru Vojta Haringa, výstava
Soni Švecovej „Farebné premeny krajiny okolo Váhu pri piešťanských mostoch“, výstava
obrazov výtvarného klubu Lančár. Uskutočnila sa výstava prác národnej súťaže Victoria
Regia, výstava „Na skle maľované“ a pod.
Prednášky – PharmDr. Hana Bilická „Liečivé rastliny pre zdravie a krásu“, PhDr. Anna
Galovičová „Joga v dennom živote“, Rudolf Moravčík a tlmočník do nemčiny Ing. Imrich
Gürsching „Med a včelie produkty“, MUDr. Igor Čech mladší „Moderné zubné lekárstvo“,
PhDr. Vladimír Krupa „História kúpeľov Piešťany“ i s vychádzkou, Ing. František Bača,
Ing. Ivo Bedrna „Cudzokrajné rastliny na Kúpeľnom ostrove“ i s vychádzkou, Marián
Plavec „Stretnutie s ľudovou piesňou“, Mgr. Ľ. Mitošinková „Beauty a fitness“ (prevencia
proti starnutiu pleti), Erik Kubica „Vtáctvo Sĺňavy“, Mgr. Ľubica Mitošinková „O 10 rokov
menej“.
Vychádzky – návšteva Balneologického múzea -„História pod jednou strechou“ (PhDr.
Vladimír Krupa), vychádzka ku kaštieľu v Moravanoch n/V. (Ľubomíra Baleková, tlmočník
do nemčiny Mgr. Milan Ščevko), prechádzka po Kúpeľnom ostrove, prechádzka po starých
Piešťanoch, „Kostoly starých Piešťan“ (Mgr. Milan Ševko), do prírody k Obrázkovej hore
(Anna Vlachynská), k jazeru Sĺňava (Ľubomíra Baleková), vychádzka „História v kocke“,
vychádzka „Poznáte Moraviansku Venušu?“ (Mgr. Milan Ščevko), vychádzka „Červená
veža“ (Anna Vlachynská), vychádzka „Z prameňa piešťanskej histórie“ (PhDr. Vladimír
Krupa), vychádzka „Exotická záhrada Kúpeľného ostrova“
(Ing. František Bača).
Hudobné popoludnia v SC – napr. z regiónu Piešťan vystúpili Piešťanský dixieland, country
skupina z Piešťan Mustang band, FS Krakovienka a pod.
Hudobný pavilón Harmony – podujatia sa konali od mája do septembra. Boli to koncerty,
dychové hudby (Dubovanka, Bojnická kapela a pod.), folklórne súbory (napr. Slnečnica,
Máj, FS Kovačica z Juhoslávie), country hudba (skupina Wanted z Piešťan, Mustang band
z Piešťan, Kaktus band z
Lančára a pod.), jazz (Piešťanský dixieland), hudobná skupina
Casio z Drahoviec a pod.
SLK Piešťany organizovali kultúrne podujatia aj v priestoroch liečebných domov. Napr., 10.
okt. 2003 sa v kaviarni kúpeľného hotela Thermia Palace uskutočnil benefičný koncert, na
ktorom vystúpil Tim Janis z USA v programe „Hudba ako poslanie“. Koncertu sa zúčastnila
kultúrna atašé Veľvyslanectva USA v Bratislave Laura Berg.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2003
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch za rok 2003
a) Narodenie detí – v roku 2003 sa obyvateľom Piešťan narodilo 128 detí (oproti roku
2002 pokles o 29 detí). Z toho bolo 74 chlapcov a 54 dievčat. V Piešťanoch sa v roku 2003
narodilo celkove 452 detí (246 chlapcov a 206 dievčat).
b) Úmrtia obyvateľov – v roku 2003 zomrelo 259 obyvateľov Piešťan (oproti roku 2002
nárast o 24). Z toho bolo 131 mužov a 128 žien.
Celkove v roku 2003 v Piešťanoch zomrelo 434 osôb (226 mužov a 208 žien), v roku 2002

458 (226 a 232).
c) Sobáše – v roku 2003 uzavreli obyvatelia Piešťan 122 manželstiev (oproti roku 2002
pokles o 17). Celkove v roku 2003 bolo v Piešťanoch 164 sobášov (oproti roku 2002 pokles
o 19).
d) Prisťahovanie – v roku 2003 sa do Piešťan prisťahovalo 267 osôb.
2. Počet obyvateľov Piešťan ku koncu roka 2003
K 1. januáru 2004 malo mesto Piešťany 30 636 obyvateľov. V roku 2002 ich bolo 30 879,
t.j. počet obyvateľov poklesol o 243.
Z celkového počtu obyvateľov bolo 16 186 žien (52,83 %) a 14 450 mužov. Na sídlisku A.
Trajan žilo 6 193 obyvateľov, v mestskej časti Kocurice 247 obyvateľov.
Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v Piešťanoch (t.j. vo veku 18 - 56/60 rokov) bol
18 651 (z toho 9 147 žien), čo bolo 60,88 % z celkového počtu obyvateľov.
V Piešťanoch žilo spolu 6 664 dôchodcov, z toho 4 422 žien. Občanov poproduktívneho
veku bolo teda 21,75 %.
3. Životné jubileá obyvateľov Piešťan
- Anna Lapárová – najstaršia obyvateľka Piešťan sa 4. februára 2003 dožila 105 rokov;
- plk. v.v. Vladimír Kačka – bývalý vynikajúci slovenský vojenský letec sa
4. februára
2003 dožil 95 rokov. 7. februára ho navštívil a zablahoželal mu primátor mesta Ing. R.
Cicutto;
- Jozef Dodo Šošoka – džezový hudobník v hre na bicie nástroje a perkusie. Od roku 1995
organizoval podujatia v Jazz klube pri Biliard klube v Alexander centre na Winterovej ul.
a od roku 2000 vo vlastnej umeleckej kaviarni Jazz art gallery na Winterovej ul. 29 (v
priestoroch bývalej cukrárne). J.D. Šošoka sa 16. marca 2003 dožil 60 rokov;
- Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. – riaditeľ NÚRCH v Piešťanoch sa
31. mája 2003
dožil 60 rokov;
- Kornel Duffek – významná osobnosť v oblasti kultúry a ekológie, dlhoročný poslanec
MsZ v Piešťanoch a MsR sa 1. júla 2003 dožil 65 rokov. Pri tejto príležitosti mu primátor
mesta Ing. R. Cicutto odovzdal pamätnú medailu mesta;
- Ladislav Bačík – bývalý vynikajúci plavec sa 14. júla 2003 dožil 70 rokov;
- Doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. – lekár, významný slovenský reumatológ a balneológ sa
1. októbra 2003 dožil 80 rokov (docent vnútorného lekárstva).
4. Úmrtia obyvateľov Piešťan
- Anna Čimborová – najstaršia obyvateľka Piešťan zomrela 3. januára 2003 vo veku
nedožitých 105 rokov;
- MUDr. Milan Kubica – dlhoročný primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP
v Piešťanoch zomrel 10. apríla 2003 v Piešťanoch vo veku nedožitých 73 rokov;
- JUDr. PhDr.ThDr. h.c. Milan Kubica – dlhoročný piešťanský evanjelický farár a filozof
zomrel v Piešťanoch 29. apríla 2003 vo veku nedožitých 86 rokov. Pochovaný bol
v Dudinciach.
5. Čestné občianstvo mesta Piešťany
6. júna 2003 sa v rekonštruovanej sále KSC Fontána uskutočnilo slávnostné zasadnutie

MsZ mesta Piešťany, na ktorom primátor mesta odovzdal listinu Čestného občianstva mesta
Piešťany dvom osobnostiam:
- Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. – významný slovenský archeológ a riaditeľ
Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Narodil sa v roku 1943, absolvoval tunajšie gymnázium. Uskutočnil archeologický výskum
veľkomoravského veľmožského dvorca Kostolec nad obcou Ducové, lokality „Starý kláštor“
na Detvianskej ul. v Piešťanoch, kostolíka, sídliska a dvorca (pútnické miesto Jurko) pri
Nitrianskej Blatnici a pod.
- Juraj Šajmovič – kameraman a fotograf. Narodil sa v Piešťanoch v roku 1931, žije v Prahe.
Ako kameraman natočil vyše 60 hraných filmov a televíznych seriálov. Realizoval tiež
výstavy svojich fotografií v Prahe, Bratislave i v Piešťanoch.
6. Cena mesta Piešťany
Na slávnostnom zasadnutí MsZ mesta Piešťany 6. júna 2003 v KSC Fontána odovzdal
primátor mesta Cenu mesta Piešťany 5-tim občanom Piešťan:
- plk. v.v. Vladimír Kačka – letec, jediný nositeľ československého strieborného pilotného
odznaku s dvoma diamantami.
- Mgr. Augustín Rebro – hydrogeológ, autor a prekladateľ odborných publikácií.
- Viliam Kubán – ornitológ a tvorca biotopu pre hniezdenie vodného vtáctva.
- Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc. – projektant, pamiatkár a publicista.
- Vojtech Anderle – „živá kronika“ mesta, zakladateľ tunajšieho plaveckého klubu
a automotoklubu.
7. Údaje o obyvateľoch mesta Piešťany
a) počet obyvateľov mesta – 30 606, z toho 14 432 mužov a 16 174 žien (stav k 26.5.2001);
b) priemerný vek obyvateľov mesta – takmer 39 rokov (na Slovensku 36 rokov);
c) príčiny úmrtnosti obyvateľov mesta (priemer za roky 1997 - 2001) – najrozšírenejšie
sú tzv. civilizačné choroby, najmä choroby obehovej sústavy (srdcové a mozgové infarkty
a pod.) – 55 %, nádory (rakovinové ochorenia) – 23 % a pod.
d) národnostné zloženie obyvateľov mesta (v roku 2001) – národnosť slovenská 97 %,
česká 1,6 %, maďarská 0,3 %, rómska 0,2 %, ostatné národnostné menšiny 0,1 %, nezistená
národnosť 0,8 %.
e) náboženské vierovyznanie obyvateľov mesta (v roku 2001) – rímskokatolícke 73,7 %, bez
vierovyznania 15,9 %, evanjelické a.v. 5,6 %, svedkovia Jehovovi 0,8 %, gréckokatolícke
0,3 %, pravoslávne 0,1 %, ostatné náboženstvá 0,8 %, bez údaja o vierovyznaní 2,7 %.
8. Trestná činnosť v okrese Piešťany v roku 2003
Údaje o kriminalite eviduje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Piešťanoch.
V roku 2003 bolo na území okresu Piešťany zaevidovaných celkove 1 420 trestných činov (
o 122 viac ako v roku 2002 a o 412 viac ako v roku 2001), z ktorých bolo objasnených iba
449.
a) Majetková trestná činnosť (krádeže a pod.) – v roku 2003 bolo v okrese Piešťany
zaevidovaných 869 majetkových trestných činov (o 141 viac než v roku 2002), objasnených
bolo 182 prípadov. Z toho bolo 30,1 % krádeží vlámaním (z nich bolo 67 krádeží vlámaním
do bytov, objasnených 33).

Zaevidovaných bolo 136 krádeží motorových vozidiel, z nich iba 14 objasnených.
b) Násilná kriminalita (lúpeže, ublíženia na zdraví a pod.) – v roku 2003 bolo v okrese
Piešťany zaevidovaných 84 násilných trestných činov (o 60 menej ako v roku 2002),
objasnených bolo 48 prípadov.
Bolo zaznamenaných 16 lúpeží, z nich bolo 9 objasnených, ďalej 36 trestných činov ublíženia
na zdraví, z nich bolo 22 objasnených. Bola spáchaná 1 vražda, ktorá bola objasnená (v roku
2002 boli spáchané 2 vraždy, obe objasnené).
c) Ekonomická kriminalita – v roku 2003 bolo zistených celkom 239 prípadov (o 66 viac než
v roku 2002). Z nich najväčšiu časť tvorili trestné činy podvodu, ktorých bolo evidovaných
109, z nich 49 objasnených.
V samotných Piešťanoch bolo v roku 2003 evidovaných 949 trestných činov, z nich bolo
objasnených 281 a dodatočne objasnených 67.
a) Majetková trestná činnosť – celkove 576 prípadov, z nich objasnených 116 a dodatočne
objasnených 8 prípadov.
b) Násilná trestná činnosť – celkove 49 prípadov, z nich objasnených 25 a dodatočne 8.
Lúpeží bolo v Piešťanoch 10, z nich objasnených 4. Vražda v roku 2003 v meste nebola.
c) Ekonomická trestná činnosť – celkove 194 prípadov, z nich objasnených 74 a dodatočne
31.
9. Dopravné nehody v okrese Piešťany v roku 2003
V roku 2003 Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Piešťanoch
zaevidoval v okrese Piešťany celkove 653 dopravných nehôd (o 76 viac než v roku 2002).
Pri nich bolo 13 osôb usmrtených, 24 ťažko zranených a 111 ľahko zranených. Alkohol
u vinníka dopravnej nehody bol zistených v 38 prípadoch.
Prevažnú časť dopravných nehôd spôsobili vodiči motorových vozidiel, niektoré vodiči
nemotorových vozidiel (cyklisti a pod.) a chodci. Najčastejšou príčinou nehôd bol
nesprávny spôsob jazdy, porušenie základných povinností vodiča (neprimeraná rýchlosť,
nedanie prednosti v jazde a pod.), atď. Sú však aj ďalšie faktory ovplyvňujúce nehodovosť.
Charakteristickou črtou súčasného obdobia je to, že ľudia žijú v hektickej dobe a v neustálom
strese, pretože sú pod neustálym psychickým tlakom zabezpečiť existenčné prostriedky
pre seba a svoju rodinu. Je to celospoločenský problém. V dôsledku toho vodiči jazdia
nepozorne, v napätom stave, v zhone a nervozite.
V Piešťanoch dochádza k preťažovaniu cestnej siete, čo spôsobuje rast dopravných nehôd.
Najviac ich býva na tzv. nehodových lokalitách mesta. Medzi nehodové lokality v roku 2003
patrila Bratislavská cesta (úsek od odbočky na Komenského ul. popri čerpacej stanice Shell
po križovatku s Bratislavskou cestou), štátna cesta D 61 nadväzujúca na Krajinskú cestu
smerom na Vrbové (úsek od nadjazdu nad železničnou traťou po odbočku na čerpaciu stanicu
Fuel) i ďalšie. Na rizikových križovatkách (Nám. 1. mája - Štefánikova ul., Radlinského
ul. - Štúrova ul., Radlinského ul. - Teplická ul. a pod.) sa počet nehôd znížil po zabudovaní
retardérov (spomaľovačov jazdy) na uliciach pred križovatkami v rokoch 1999 - 2000.
10. Požiare v okrese Piešťany v roku 2003
V roku 2003 vyštartovali piešťanskí hasiči z hasičskej stanice 235-krát. Z toho bolo 102
výjazdov kvôli požiarom, uskutočnili 117 technických zásahov, 10 ekologických zásahov
a 6 výjazdov bolo kvôli planému poplachu. Najviac požiarov zapríčinili fajčiari – 30.

V okrese Piešťany bolo tiež evidovaných 14 požiarov, kde hasiči nezasahovali. V tom
prípade najčastejšie išlo o nedovolené spaľovanie horľavých odpadov alebo vypaľovanie
suchých porastov, čo bolo riešené finančnými pokutami.
Technické zásahy pozostávali väčšinou z asistencie pri dopravných nehodách (vyberanie
zakliesnených osôb, poskytovanie 1. pomoci a pod.), z rezania zlomených konárov
v korunách stromov (ohrozovali bezpečnosť chodcov a vozidiel), otváranie bezpečnostných
bytových dverí občanov a tiež to bola technická pomoc pri marení rôznych samovražedných
pokusov.
Niektoré požiare sa skončili tragicky. V januári 2003 sa v Prašníku udusil dymom starší muž
v kotolni svojho rodinného domu. Zahynul aj majiteľ rodinného domu na Kupeckého ul.
v Piešťanoch, ktorému sa v spánku od cigarety vznietili noviny.
Najväčším požiarom za posledné roky v Piešťanoch bol požiar bytového domu na
Bratislavskej ul., kde bolo ťažko poškodených 6 bytov s priamou škodou
4,5 mil. Sk,
o strechu nad hlavou prišlo 30 osôb.
11. Údaje o okrese Piešťany
a) Piešťany sídlom okresu – Piešťany boli prvýkrát sídlom okresného úradu v období
Habsburskej monarchie v rokoch 1854-1918. Druhýkrát boli okresným mestom v rokoch
1945-1960 (zároveň v roku 1945 boli Piešťany povýšené na mesto). Tretíkrát sú Piešťany
okresným mestom v rokoch 1996-2003.
Od 1.1.2004 bol Okresný úrad v Piešťanoch zrušený (z okresu sa stal obvod).
Do okresu Piešťany patrilo 27 obcí – mesto Piešťany, mesto Vrbové, Banka, Bašovce,
Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, Chtelnica, Kočín Lančár, Krakovany, Moravany n/V., Nižná, Ostrov, Pečeňady, Prašník, Rakovice, Ratnovce,
Sokolovce, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište a Veselé.
Do Trnavského kraja patrilo 7 okresov – Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany,
Senica, Skalica a Trnava.
b) Počet obyvateľov – podľa sčítania obyvateľstva ku dňu 31.5.2001 bol počet obyvateľov
Piešťanského okresu 63 928, z toho bolo 52 % žien. Rozloha okresu bola 381,215 km2.
Počet obyvateľov Trnavského kraja bol 551 003, v SR 5 379 455.
12. Hospic Matky Božej v Piešťanoch v roku 2003
Občianske združenie Hospic Matky Božej v Piešťanoch je mimovládna nezisková organizácia
zaregistrovaná 16. mája 2000. Hlavným cieľom združenia je pomoc chorým v terminálnom
štádiu ochorenia (ťažko chorým a umierajúcim) bez ohľadu na vek, sociálne postavenie
alebo náboženské presvedčenie. Piešťanský hospic pôsobí v Piešťanskom, Hlohoveckom,
Novomestskom a Trnavskom okrese.
a) Príprava na výstavbu lôžkového zariadenia hospicu – OZ Hospic MB v Piešťanoch sa aj
v roku 2003 usilovalo o zriadenie lôžkového zariadenia hospicu v Piešťanoch alebo blízkom
okolí.
MsZ mesta Piešťany na 4. zasadnutí v apríli 2003 prijalo uznesenie, ktorým schválilo využitie
priestorov bývalého Kultúrneho domu v Piešťanoch, m.č. Kocurice na zriadenie neštátneho
zdravotníckeho zariadenia pre potreby hospicu. V októbri 2003 ho Mesto Piešťany odpredalo
hospicu za symbolickú 1,- Sk (MsZ na októbrovom zasadnutí schválilo prevod vlastníctva

tejto nehnuteľnosti s podmienkou, že sa do troch rokov od podpísania zmluvy začne so
stavbou).
Budova kultúrneho domu sa má do konca roka 2008 prebudovať na zdravotnícke zariadenie
regionálneho charakteru. Z toho dôvodu do konca roka 2004 má firma Mediprojekt dokončiť
stavebný projekt a začiatkom roka 2005 sa má získať stavebné povolenie.
V roku 2003 Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo pripravované 24-lôžkové neštátne
zdravotnícke zariadenie Hospic MB v Piešťanoch, m.č. Kocurice do siete zdravotníckych
zariadení.
V súčasnosti má hospic zriadenú kanceláriu na Kukučínovej ul. 21, kde požičiava rôzne
zdravotnícke pomôcky – polohovateľné postele, antidekubitné matrace, zdviháky do vane,
chodítka, hygienické stoličky.
b) Časopis Hospic – spravodajca o.z. Hospic Matky Božej v Piešťanoch. Začal vychádzať
v roku 2003 (ročník I., vyšli 2 čísla, nepredajné). Šéfredaktorkou je Viera Dusíková,
predsedníčkou redakčnej rady Paed Dr. Katarína Balážiková, CSc.
13. Bohoslužby v Piešťanoch v roku 2003
a) Rímskokatolícka cirkev:
- Farský kostol sv. Štefana kráľa v Starých Piešťanoch (sväté omše sa konali denne, v nedeľu
predpoludním 3-krát, v pracovných dňoch 2-krát a to ráno a večer, sviatok pokánia býval pol
hodiny pred sv. omšou a litánie v nedeľu popoludní);
- Kostol sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskej ul. (v nedeľu 3-krát, v pracovných dňoch 1-krát
v sobotu latinská sv. omša);
- Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pri Dome Spoločnosti Ježišovej na Teplickej ul. (v
nedeľu 5-krát, v pracovných dňoch 3-krát);
- Kaplnka Božského srdca Ježišovho, t.j. Kúpeľná kaplnka (v nedeľu 1-krát).
b) Gréckokatolícka cirkev:
Kaplnka Božského srdca Ježišovho, t.j. Kúpeľná kaplnka (svätá liturgia v nedeľu 1-krát).
c) Evanjelická cirkev augsburského vyznania:
- evanjelický kostol pri mestskom parku a kine (služby Božie v nedeľu 1-krát, v stredu
1-krát);
- ekologické centrum Zrnko (stretnutie mládeže v piatok 1-krát).
d) Evanjelická cirkev metodistická:
- Centrum voľného času Ahoj na Teplickej ul. (nedeľné bohoslužby 1-krát);
- ZŠ Holubyho ul. vo dvore (stretnutie detských klubov v sobotu 1-krát).
e) Apoštolská cirkev:
- dom na Potočnej ul. 15 (nedeľná pobožnosť 1-krát, modlitebná pobožnosť v stredu 1-krát);
- ekologické stredisko Zrnko (stretnutie misijnej skupiny zboru z Nového Mesta n/V.
v pondelok 1-krát).
f) Kresťanské zbory na Slovensku:
- ZUŠ na Štúrovej ul. (zhromaždenie kresťanského zboru z Nového Mesta n/V. vo štvrtok
1-krát).

14. Rímskokatolícky farský úrad v Piešťanoch – premiestnenie kancelárie úradu
Od 14. júla 2003 sa kancelária Rímskokatolíckeho farského úradu v Piešťanoch premiestnila
z fary na Štefánikovej ul. (pri farskom kostole sv. Štefana kráľa) do kancelárskych priestorov
rímskokatolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskej ul. Premiestnilo sa tam aj
vykonávanie poučenia pred krstom a poučenia pred sobášom, tiež zahlasovanie pohrebov
(v úradných hodinách). Zaopatrenie chorých a zomierajúcich možno zahlásiť kedykoľvek
u ktoréhokoľvek katolíckeho kňaza. V novej kancelárii bude pôsobiť aj cirkevný matričný
úrad.
15. Evanjelický cirkevný zbor v Piešťanoch
Evanjelický cirkevný zbor v Piešťanoch už niekoľko rokov nemá faru (evanjelický farský
úrad sa nachádzal v dome na ul. Pod Párovcami neďaleko evanjelického kostola).
V rokoch 1958-1991 bol evanjelickým farárom v Piešťanoch JUDr. PhDr. ThDr. h.c. Milan
Kubica (zomrel v roku 2003), ktorý mal v dome, kde bola fara aj vlastný byt. Od roku
1992 bol evanjelickým farárom v Piešťanoch Mgr. Ondrej Prostredník, ktorý sa zaslúžil
o začatie prístavby evanjelického kostola v roku 1999 (ako zborového centra i s bytom).
Keď v roku 2000 nastúpila v Piešťanoch evanjelická kaplánka Lenka Sedláčková, tak
Evanjelický cirkevný zbor v Piešťanoch už nemal ani faru ani byt. Byt kaplánke poskytol
zborový presbyter MUDr. Pavol Masaryk bez nároku na úhradu.
V auguste 2003 odišla kaplánka z Piešťan na nové pôsobisko. Piešťanský evanjelický zbor
tak zostal bez „domáceho“ kazateľa, pretože nie sú peniaze na zakúpenie bytu pre nového
farára resp. kaplana.
Administrátorom piešťanského zboru zostal Mgr. Miroslav Jäger, zborový farár z Vrbového,
senior Bratislavského seniorátu ECAV, ktorému pribudlo aj duchovné vedenie Evanjelického
zboru v Piešťanoch.
Výstavba zborového centra pri kostole postupuje len veľmi pomaly pre nedostatok finančných
prostriedkov.
16. Nové kresťanské cirkvi v Piešťanoch
V poslednom období začalo v našom meste pôsobiť niekoľko ďalších kresťanských cirkví.
a) Evanjelická cirkev metodistická - misijná stanica Piešťany – metodistické hnutie,
z ktorého vznikla metodistická cirkev, sa objavilo v 1. polovici 18. stor. v Anglicku s cieľom
uplatňovať nový pohľad na úlohu cirkvi (jednotná cirkev) a nový kresťanský štýl života
v rámci evanjelických cirkví. Evanjelium zvestuje inou formou.
Na Slovensku začala pôsobiť v období 1. ČSR. V súčasnosti sa k Evanjelickej cirkvi
metodistickej hlási v okrese Piešťany vyše 70 ľudí (v Piešťanoch cca 10). V Piešťanoch je
misijná stanica ECM a patrí pod farnosť Partizánske. Od roku 2000 pôsobí v Piešťanoch
pomocná kazateľka Kornélia Francistyová. Bohoslužby ECM sa konajú každú nedeľu
v CVČ Ahoj na Teplickej ul. Stretnutie detských klubov býva v sobotu vo dvore ZŠ na
Holubyho ul.
b) Apoštolská cirkev na Slovensku - zbor Piešťany – koncom 19. stor. bolo v USA
z babtistickej organizácie vylúčených niekoľko jej členov, ktorí začali šíriť nové učenie
o svätosti. Tí potom založili Cirkev Božiu v Kristovi. Neskôr sa stala najväčšou černošskou
letnickou cirkvou v USA.

V období 1. ČSR vznikla u nás letnická cirkev pod názvom Apoštolská cirkev na Slovensku.
Nadväzuje na učenie Ježiša Krista a apoštolov, základom vierouky je biblia.
V súčasnosti má Apoštolská cirkev na Slovensku asi 25 zborov. V Piešťanoch začala pôsobiť
okolo roku 2000, na pobožnostiach sa stretáva skupina cca 50 ľudí (13 z nich je aktívnych
členov). Sídlo zboru AC na Slovensku v Piešťanoch sa nachádza na Potočnej ul. 15. Tam
sa konajú nedeľné pobožnosti a modlitebné pobožnosti v stredu. V ekologickom stredisku
Zrnko sa v pondelok konajú stretnutia misijnej skupiny zboru z Nového Mesta n/V.
c) Kresťanské zbory na Slovensku - zbor v Piešťanoch – cirkevné Bratské hnutie vzniklo
začiatkom 19. stor. vo Veľkej Británii. Nadviazalo na učenie Johna Wikleffa zo 14. stor.,
podľa ktorého sú všetci skutoční kresťania kňazmi a Kristus je jedinou hlavou cirkvi.
Bratské hnutie na Slovensku sa rozšírilo po vzniku 1. ČSR.
Po 2. svetovej vojne Bratské zbory v ČSR odmietli ponuku stať sa súčasťou svetovej
babtistickej organizácie a vznikli z nich kresťanské zbory v ČSR.
V súčasnosti pôsobí na Slovensku asi 25 kresťanských zborov ako dobrovoľné miestne
združenia kresťanov. V Piešťanoch sa cca 15 členov tunajšieho kresťanského zboru stretáva
na zhromaždeniach vo štvrtok v priestoroch ZUŠ na Štúrovej ul., kde preberajú Sväté písmo
obsiahnuté v biblii. V nedeľu dochádzajú veriaci na zhromaždenia do Nového Mesta n/V.,
kde pôsobí kresťanský zbor s cca 50 ľuďmi.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 2003
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej a charitatívnej
za rok 2002
Cenu získala Anna Lýgia Pučeková, predsedníčka miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu
v Piešťanoch a to za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti prevencie reumatologických
ochorení a za sociálnu a rehabilitačnú prácu. Primátor mesta Ing. Remo Cicutto jej cenu
odovzdal na pôde MsÚ dňa 10. marca 2003.
Okrem toho primátor mesta Ing. R. Cicutto odovzdal ďakovný list Rotary klubu v Piešťanoch.
Ďakovný list prevzal prezident klubu Ján Uhliarik.
2. Nemocnica Alexandra Wintera, nezisková organizácia Piešťany v roku 2003
a) Transformácia štátnej NsP v Piešťanoch na Nemocnicu A. Wintera, n.o. v Piešťanoch
– ku dňu 31.12.2002 prestalo byť Ministerstvo zdravotníctva SR zriaďovateľom malých
a stredných nemocníc, t.j. nemocníc I. a II. typu (štátne zostali iba veľké nemocnice III. typu
a vyššie špecializované zdravotnícke zariadenia ako napr. NÚRCH v Piešťanoch). Podľa
kompetenčného zákona prešli od 1.1. malé nemocnice pod správu miest, stredné buď pod
VÚC (vyššie územné celky) alebo sa stali neziskovými organizáciami.
Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch ako nemocnica II. typu sa transformovala na
neziskovú organizáciu Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch. Mesto nemalo námietky
voči transformácii nemocnice, avšak sa nezaradilo medzi jej zakladateľov. Jej zakladateľmi
sa stali štát (zastúpený Ministerstvom zdravotníctva SR) a štátna príspevková organizácia
NsP v Piešťanoch.
b) Vedenie nemocnice – riaditeľkou piešťanskej nemocnice v roku 2003 bola Ing. Zita
Bruncková (stala sa ňou koncom roka 2002 po odchode riaditeľa Ing. Petra Ottingera do
funkcie štátneho tajomníka MZ SR).

5-člennú správnu radu nemocnice menovala od 1.1.2003 na 5-ročné obdobie Vláda SR (3och členov zastupujúcich štát a dvoch členov nominovala nemocnica), pričom nemuseli byť
jej zamestnancami. Tvoria ju: za štát – Mgr. Mária Gašparíková z Piešťan, DrPharm Gabriel
Ottinger (brat MUDr. P. Ottingera) z Leopoldova, MUDr. Pavol Sedláček z Trenčína,
za nemocnicu – pracovníčka nemocnice Mgr. Ivana Drlíková, námestníčka riaditeľky
nemocnice pre marketing a stratégiu (bývalá prednostka MsÚ v Piešťanoch) a Doc. Ing.
Ľudovít Šlahor, CSc. z Bratislavy (detstvo prežil v Piešťanoch) – predseda správnej rady.
V správnej rade nie je zástupca Mesta Piešťany (schválený MsZ MP). V správnej rade je síce
poslankyňa MsZ Mgr. Mária Gašparíková, nebola však nominovaná Mestom Piešťany, ale
ako prednostku Okresného úradu v Piešťanoch ju nominoval štát. Mesto Piešťany poskytlo
v rokoch 2003 a 2004 nemocnici jednorazové účelové dotácie. Poskytovanie pravidelných
finančných príspevkov však primátor mesta a poslanci MsZ podmieňujú účasťou zástupcu
Mesta Piešťany v správnej rade nemocnice, aby mesto bližšie poznalo hospodársku situáciu
v nemocnici.
Ďalším orgánom nemocnice je 3-členná dozorná rada. Jej členmi sa stali Ing. František
Munk z Piešťan – predseda, JUDr. Daniela Suchánková z Piešťan a Ing. Jana Beňačková
z Piešťan.
c) Organizačná štruktúra nemocnice – začiatkom roka 2003 mala nemocnica kapacitu 318
lôžok, avšak v priebehu roka sa transformovala na 267 lôžok.
V nemocnici bolo 20 oddelení, z toho bolo lôžkových oddelení 10 a oddelení spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek 7. Lôžkové oddelenia – interné oddelenie, chirurgické
oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, detské oddelenie, novorodenecký úsek
detského oddelenia, ortopedické oddelenie, doliečovaco-rehabilitačné oddelenie, kožné
oddelenie, geriatrické oddelenie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ÁRO),
oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – oddelenie funkčnej diagnostiky
(OFD), fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie, oddelenie klinickej
biochémie (OKB), oddelenie klinickej mikrobiológie, hematologicko-transfuziologické
oddelenie, patologické oddelenie a ostatné oddelenia – oddelenie urgentnej medicíny
a medicíny katastrof, oddelenie dialýzy, lekárenské oddelenie.
V roku 2003 NAW prevádzkovala nasledujúce odborné ambulancie:
Interná I a II, kardiologická, telovýchovné lekárstvo (do nov. 2003), TaPCH I a II (tuberkulózne
a pľúcne choroby), nefrologická (ochorenie ľadvín), hematologická, neurologická I a II,
psychiatrická, psychologická, logopedická, chirurgická, ortopedická, urologická I a II,
gynekologická, ORL (krčné, ušné, nosné choroby), foniatrická (úprava reči), oftalmologická
(očná), dermatovenerologická (kožná), detská imunologická, detská kardiologická, detská
nefrologická, anestéziologická.
Nemocnica tiež prevádzkuje dopravnú zdravotnú službu, rýchlu lekársku pomoc (Lekárska
služba 1. pomoci – LSPP sa vykonáva pre deti a pre dospelých jednak na detskom oddelení
v hlavnej budove nemocnice a tiež v budove Zubné stredisko na Nálepkovej ul.), dialýzu,
lekársku službu prvej pomoci (Rýchla lekárska pomoc – záchranka – jej nepretržitá prevádzka
je v budove polikliniky, používa vozidlá RLP – lekár, zdravotná sestra, ošetrovateľ a vodič,
primárkou RLP je MUDr. Kveta Zvolenská).
d) Ekonomická situácia nemocnice – finančná situácia nebola dobrá. Rovnako ako iné, aj
piešťanská nemocnica sa počas predchádzajúceho obdobia veľmi zadĺžila, jej dlh každým
mesiacom či rokom neustále narastal.

Podľa údajov denníka Pravda vykazovala NAW, n.o. Piešťany záväzky (dlhy) k 31.12.2002
v hodnote 156,8 mil. Sk a k 31.3.2003 169,6 mil. Sk. Nemocnica zatiaľ nebola oddĺžená, jej
dlhy k 31.12.2003 ešte trochu vzrástli na 174 mil. Sk, čo bolo postúpené MZ SR.
V priebehu roka 2003 na Slovensku opäť zdraželi energie (plyn až o 42 %, elektrina o 5,8
% a voda o 2,1 %), sadzba DPH liekov a iných komodít stúpla z 10 % na 14 %. Pritom
z poisťovní nemocnica dostávala naďalej iba toľko peňazí ako v roku 2002.
Vedenie nemocnice preto v priebehu roka 2003 muselo ako nezisková organizácia hľadať
nové zdroje príjmov a tiež realizovať niektoré úsporné opatrenia.
Hlavným zdrojom príjmov nemocnice naďalej zostali úhrady za zdravotnú starostlivosť od
zdravotných poisťovní. Ďalšie príjmy boli z podnikateľskej činnosti i z ďalších doplnkových
zdrojov, napr. z preventívnych prehliadok a vyšetrení realizovaných priamou platbou,
z liečenia cudzincov a z príplatkov za ďalšie nadštandardné služby, ktorých platenie nebolo
zahrnuté v liečebnom poriadku.
V roku 2003 bolo na Slovensku zákonom zavedené spoplatnenie zdravotníckych služieb. Od
1. júna 2003 sa začali vyberať poplatky a to poplatok 20,- Sk za návštevu ambulancie (LSPP,
ambulancie lekára prvého kontaktu, ambulancie odborného lekára, logopéda, klinického
psychológa), poplatok 20,- Sk za recept, poplatok 50,- Sk za 1 deň hospitalizácie (pobytu)
v nemocnici (do 21 dní, ak dlhšie, tak následne už bez príplatku) a poplatok 2,- Sk/km za
prevoz sanitným vozidlom DZS. Vedenie nemocnice naplánovalo a postupne realizovalo
niektoré úsporné opatrenia:
- transformácia chirurgického oddelenia (pribudli operácie urologické a krčné);
- presťahovanie izolovaných a vzdialených prevádzok do hlavnej budovy (doliečovacorehabilitačné oddelenie, detské oddelenie);
- zníženie počtu stálych pracovníkov nemocnice z 575 na 522 k 30.6.2003 (39 zamestnancov
bolo prepustených a ďalší si našli prácu v zahraničí).
Príjmy z podnikateľskej činnosti boli z prenájmov, z poskytovania jazdy sanitných vozidiel
za úhradu, z predávania liekov ústavnej lekárne iným zariadeniam a pod.
Finančné prostriedky získané z podnikateľskej činnosti, z nadštandardných služieb
a z realizácie úsporných opatrení umožnili čiastočne spomaliť narastanie dlhu. Kým na
začiatku roka 2003 bola mesačná strata nemocnice ešte 5 mil. Sk, v priebehu roka klesla na
2 mil. Sk i na menej.
e) Stavebné práce – nemocnica realizuje od roku 2001 rekonštrukciu svojho hlavného sídla
na Winterovej ul. 66. Názov investičnej akcie je „Rekonštrukcia havarijnej strešnej krytiny
s reprofilizáciou podkrovia a vybudovanie detského oddelenia“. Rekonštrukčné práce trvajú
dlhšie než sa predpokladalo (z dôvodu nutnosti odstránenia statických vád) a ich ukončenie sa
predĺžilo do roku 2004. Mesto Piešťany počas rekonštrukčných práce oslobodilo nemocnicu
od platenia poplatku za záber verejného priestranstva (v roku 2002 cca 1 mil. Sk, v roku
2003 cca 1,6 mil. Sk).
V roku 2003 prebiehala rekonštrukcia strešnej krytiny s reprofilizáciou podkrovia
a pokračovala aj v nasledujúcom roku. V decembri 2003 bola dokončená rekonštrukcia 3.
poschodia hlavnej nemocničnej budovy, do ktorej bolo presťahované detské oddelenie (
zo sanatória v Zavretom kúte, kde bolo dočasne umiestnené v posledných dvoch rokoch),
V decembri 2003 bola dokončená aj rekonštrukcia nemocničnej budovy Luxor, kde sa
presťahovalo doliečovacie oddelenie z budovy „Krošlakovec“ na Radlinského ul.
V roku 2003 tiež prebiehala oprava fasády nemocnice, uskutočnila sa rekonštrukcia

vrátnice a zabudované nové vstupné dvere na fotobunku, kazetové podhľady na strope
gynekologickom oddelení i na chodbách, rekonštrukčné práce na kožnom oddelení na 1.
poschodí i ďalšie drobné úpravy.
f) Nové prístroje – na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti boli zakúpené nové prístroje
a zariadenia v celkovej výške 10 mil. Sk. Boli to najmä: defibrilátor (interné odd.), cystoskop
(urológia), koagulátor HTO, analyzátor HTO (formou leasingu), vyvolávací automat RDG,
ultrazvukový prístroj, ultrazvuk OFD i ďalšie.
3. Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch v roku 2003 - 140. výročie vzniku ústavu
V roku 2003 si VKÚ v Piešťanoch pripomenul 140. výročie svojho vzniku.
a) Založenie VKÚ – budova (objekt) VKÚ v Piešťanoch bola postavená pre príslušníkov
vojska, ktorí sa liečili v tunajších kúpeľoch. Do užívania bol VKÚ daný v roku 1863. Doprava
do kúpeľov a späť bola zabezpečovaná dopravnými prostriedkami – osobnými omnibusmi
(dostavníkmi), neskôr autobusmi.
Ideovým zakladateľom VKÚ bol piešťanský lekár MUDr. František Ernest Scherer. Po
revolúcii a vojne v rokoch 1848-49 liečil ranených vojakov a usiloval sa o vybudovanie ich
vlastného liečebného zariadenia.
b) Velitelia (náčelníci, riaditelia) VKÚ po vzniku 1. ČSR – velitelia: pplk. MUDr. Alojz
Steidl (1918-1920), pplk. MUDr. Jindřich Hermann (1920-1921), plk. MUDr. Štefan
Langsfeld (1921 - 2 mesiace), plk. MUDr. Josef Janák (1921-22), plk. MUDr. Vavřinec Wolf
(1922-1932), plk. MUDr. Jaroslav Hajnovský (1932-39). Ďalšími veliteľmi, resp. v období
socializmu náčelníkmi boli plk.MUDr. Pavel Škodáček (1939-1957), plk. MUDr. Alexander
Schmidtmayer (1957-1965), plk. MUDr. Ľudovít Zbojan (1965-1981), ďalšími náčelníkmi
VKÚ, resp. po „nežnej revolúcii“ riaditeľmi VKÚ boli plk. Doc. MUDr. Jozef Šmondrk,
CSc. (1982-2001) a plk. MUDr. Andrej Lisý (od roku 2001).
c) VKÚ Piešťany – samosprávna právna organizácia – zároveň so vznikom samostatnej
Slovenskej republiky bola rozkazom č. 3 Ministerstva obrany SR s účinnosťou od 1.1.1993
zriadená príspevková organizácia VKÚ Piešťany ako právnická osoba.
d) Stavebné a rekonštrukčné práce (od 80-tych rokov 20. stor. – po nástupe náčel. Šmondrka):
80-te roky – každoročne rekonštrukcia izieb v hlavnej budove;
1982-83 – výmena eternitovej strešnej krytiny za medenú na hlavnej budove i na
pavilóne;
1986-88 – hydrogeologický prieskum zistil vrtmi existenciu termálnych sírnych
vôd v areáli ústavu;
1986-88 – výstavba nového samostatného hospodárskeho bloku v areáli VKÚ
(vrátnica, práčovňa, kotolňa, garáže, dielne, sklady a skleník);
1989 – vypracovanie štúdie na výstavbu liečebného pavilónu (balneoterapia, rehabilitácia,
ambulancie a pod.). Po jeho vybudovaní by sa už pacienti nevozili na termálne liečebné
procedúry do kúpeľov. Po „nežnej revolúcii“ nebolo zatiaľ možné tento zámer z finančných
dôvodov realizovať;
1990 – termálne vody v areáli VKÚ, predtým objavené vrtom, boli Ministerstvom
zdravotníctva a sociálnych vecí ČSFR vyhlásené za prírodný liečivý zdroj;
1991-92 – výstavba otvoreného termálneho bazéna v areáli VKÚ;
1993 – rekonštrukcia skleníka na „malú“ balneoterapiu (4 vane + masér);
1994 – rekonštrukcia izieb v pavilóne;

1994-96 – výstavba liečebného pavilónu (budova „veľkej“ balneoterapie s rehabilitáciou
a vnútorným bazénom). Využíva sa minerálna a termálna voda v areáli ústavu. Pacientov už
netreba voziť na termálne procedúry do SLK;
1997 – modernizácia vstupu do hlavnej budovy;
1997-98 – výstavba pavilónu hydrokinézioterapie;
1999-2001 – ďalšie rekonštrukčné práce v hospodárskej budovy, prestavba niektorých izieb
na apartmány, rekonštrukcia klubovne a ústavného kina.
e) Významné podujatia organizované VKÚ (od 80-tych rokov 20. stor.):
1984 – celoarmádne odborné zhromaždenie vojenských fyziatrov a rehabilitačných
pracovníkov (COZVF a RP);
1988 – XII. Vojenské dni a COZVF a RP;
1995 – I. Schererove dni (odborné zhromaždenie vojenských zdravotníkov);
1997 – II. Schererove dni;
2003 – III. Schererove dni – v novembri sa uskutočnil odborný seminár a odborné
zhromaždenie vojenských zdravotníkov (zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení
pohybového aparátu) pri príležitosti 140. výr. založenia VKÚ v Piešťanoch.
f) Významní pacienti – liečili sa tu významní vojenskí funkcionári, napr. námestník ministra
obrany PĽR (1982), náčelník generálneho štábu čsl. armády (1985) a pod.
g) Významné návštevy – minister národnej obrany ČSFR, arm. gen. Milan Václavík (1988),
po vzniku SR navštevovali príslušníci zahraničných armád, napr. delegácia NATO (1995),
delegácia armády USA (1995), delegácia čínskej armády(1996), delegácie španielskej,
tureckej a francúzskej armády (1997), atď.
4. Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch v roku 2003 – 50. výr. vzniku ústavu
a) Vznik ústavu – ústav začal svoju činnosť v Piešťanoch 1. marca 1953 pod názvom Výskumný
ústav reumatických chorôb (VÚRCH) s celoslovenskou pôsobnosťou. Riaditeľom ústavu sa
stal Prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. (v tom čase docent a CSc.)
V súčasnosti ústav pôsobí pod názvom NÚRCH v Piešťanoch. Je to ústav s celoslovenskou
pôsobnosťou, špecializovaný na diagnostiku a liečbu zápalových a degeneratívnych ochorení
pohybového aparátu. Ústav má 110 lôžok. Riaditeľom NÚRCH-u je Prof. MUDr. Jozef
Rovenský, DrSc.
b) Slávnostná konferencia pri príležitosti 50. výr. vzniku ústavu – konala sa 10. júna 2003
v Spoločenskom centre SLK na Kúpeľnom ostrove. Podujatie pripravili NÚRCH Piešťany,
Slovenská reumatologická spoločnosť (SRS), Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a SLK,
a.s. Piešťany.
Zúčastnili sa ho minister zdravotníctva SR MUDr. Rudolf Zajac, past - prezident SLS Prof.
MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc., dekani lekárskych fakúlt z Bratislavy, Martina a Košíc
i ďalší hostia. Mesto Piešťany zastupovali riaditeľ NÚRCH-u a predseda SRS Prof. MUDr.
Jozef Rovenský, DrSc., vedecký sekretár SRS Doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., primátor
mesta Ing. Remo Cicutto, gener. riaditeľ SLK, a.s. Piešťany Ing. Ivan Drabálek, riaditeľ
VKÚ v Piešťanoch plk. MUDr. Andrej Lisý, riaditeľka Nemocnice AW v Piešťanoch Ing.
Zita Bruncková i ďalší.
V spoločenskej časti podujatia s príhovormi vystúpili MUDr. R. Zajac, Prof. MUDr. Rastislav
Dzúrik, DrSc., dekan Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine Prof. MUDr. Ján Danko,
DrSc., Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. a Doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. z Piešťan.

Nasledovalo odovzdávanie čestných členstiev SRS a pamätných medailí pri príležitosti 50.
výr. založenia NÚRCH. Potom vystúpil folklórny súbor Máj pri Gymnáziu v Piešťanoch.
V odbornej časti podujatia vystúpili Prof. J. Smolen (Rakúsko), Prof. R.N. Maini (Anglicko),
Prof. H. Roux (Francúzsko), Prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc. (Praha), Prof. MUDr. J.
Rovenský, DrSc. (Piešťany) a Prof. M. Peterlik, PhD, M.D. (Rakúsko).
5. Konferencia Slovenská sonografia 2003 – 5. ročník
Podujatie sa uskutočnilo začiatkom októbra 2003 v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch.
Zúčastnilo sa ho vyše 300 lekárov z celej SR. Na konferencii odznelo 55 prednášok
slovenských a zahraničných lekárov.
Súčasťou konferencie boli aj sonografické vzdelávacie kurzy. Piešťany sa tak stávajú
centrom vzdelávania v ultrazvukovej diagnostike na Slovensku.
6. Chrípka a zápalové ochorenia horných dýchacích ciest v roku 2003
V Piešťanoch sa opäť vyskytovali rovnaké ochorenia ako v minulom roku.
V roku 2003 chrípková epidémia opäť vypukla v našom regióne pomerne neskoro, až
začiatkom marca a trvala asi 2 – 3 týždne. Na viacerých školách bola dočasne prerušená
výučba (ak dosiahla chorobnosť 30 %), v Nemocnici A. Wintera boli zakázané návštevy.
Aj v roku 2003 sa vyskytovali dlhotrvajúce zápalové ochorenia horných dýchacích ciest
(hrdla, nosných dutín a priedušiek), bez horúčky (trvali niekoľko mesiacov). Pokračovali od
minulého roku v januári, februári až do júla a potom sa od októbra opäť vrátili. Spôsobujú
ich nechrípkové vírusy (haemophilus) a baktérie (streptokoky a pneumokoky, liečba
antibiotikami).
Vyskytovali sa aj nepríjemné, krátkotrvajúce brušné „chrípky“ (ochorenia
trvajúce 3 - 4
dni).
11. Šport v Piešťanoch v roku 2003
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2003
Verejné slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie najúspešnejších športovcov Piešťan za rok
2003 sa uskutočnilo začiatkom apríla 2004 v KSC Fontána. Ocenenia odovzdávali primátor
mesta Ing. R. Cicutto a predsedníčka komisie školstva, športu a mládeže pri MsZ Ing. I.
Babičová.
Kategória juniorov: 1. Pavol Maťaš – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany). Bez udania poradia
sa v prvej desiatke ďalej umiestnili: Lukáš Babač – veslovanie (TJ Sĺňava Piešťany),
Michala Danková – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany), Ondrej Galčík –
kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Dávid Holienka – motokros (Junior cross Piešťany - klub),
Jana Juricová – tenis (Tenisový klub Kúpele Piešťany), Lukáš Lacko – tenis (Tenisový klub
Kúpele Piešťany), Tomáš Sedláček – letecké modelárstvo (Slovenský zväz technických
športov, Základná organizácia 1 Piešťany), Andrea Simančíková – krasokorčuľovanie (TJ
Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel Piešťany), Zuzana Vráblová – vodné lyžovanie (Klub
vodného lyžovania a vodných športov Piešťany).
Kategória seniorov: 1. Martina Moravcová – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany) – ocenenie prevzala jej matka Darina Moravcová. Bez udania poradia sa v prvej

desiatke ďalej umiestnili: Jaroslav Baláž – vznášadlá (Klub vodného motorizmu a vodných
športov Piešťany), Mária Bartošová – tlak na lavičke (Športový klub vozičkárov Kúpele
Piešťany), Katarína Galová – vodné pólo (Klub vodného póla Kúpele Piešťany), Martina
Hrdinová – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany), Pavol Kuhajda – veslovanie
(TJ Sĺňava Piešťany), Katarína Kuníková – plávanie (Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany), Mário Ondriš – kulturistika (Goliath Gym Vrbové), Mária Pillárová – stolný
tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), Ján Riapoš – stolný tenis (Športový klub
vozičkárov Kúpele Piešťany).
Kategória kolektívov: 1. Tenisový klub Kúpele Piešťany – družstvo dorasteniek (Michaela
Babičová, Martina Bartošová, Katarína Belesová, Renáta Herdová, Jana Juricová,
Magdaléna Rybáriková, tréner Ivan Uram), 2. TJ Sĺňava Piešťany – kanoistický oddiel
(Pavol Maťaš, Ondrej Galčík, Matej Rusnák, Lenka Doubravová, Gabriel Zvonček, Simona
Samková, Veronika Vnuková, Martin Šupa, Andrea Hudáková, predseda a tréner Mgr. Mário
Klieštenec, tréner Pavol Rusnák). 3. Športový hokejový klub 37 Piešťany – družstvo mužov
(tréner Milan Straka, vedúci družstva Alexej Rymarenko, kapitán družstva Lukáš Moravčík,
hráči Marek Bartovic, Matúš Orviský, Matej Ferkodič, Ján Románek, Peter Blišťan, Miloš
Jakubíček, Peter Učeň, Marián Jurica, Michal Paulech, Martin Strakoš, Ľuboš Novelinka,
Milan Novák, Peter Petruš, Jozef Ščevko, Peter Maxián, Ladislav Turpiš, Jozef Mitošinka,
Štefan Stanek, Richard Filip, Henrich Ručkay, Radoslav Kolník, Adrián Kolník, Marián
Blaško, Dušan Chudý, Marcel Chnapko, Miroslav Brňo).
2. Plávanie
a) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany) – seniorska reprezentantka SR. V roku
2003 získala titul majsterky Európy. V ankete Najúspešnejší športovec SR v roku 2003
sa umiestnila na 1. mieste. Anketa Klubu športových redaktorov SSN o najúspešnejších
športovcov Slovenska (hlasovaním sa stanovuje a potom slávnostne vyhlasuje desať
jednotlivcov a tri kolektívy) sa uskutočňuje od začiatku existencie samostatného Slovenska
v roku 1993. Najčastejším víťazom ankety bola doteraz Martina Moravcová – v rokoch
1993, 1995, 1998, 2000, 2001 a 2003). V ankete Najúspešnejší plavec SR v roku 2003 sa
umiestnila na 1. mieste. V roku 2003 prekonala 7 slovenských rekordov. K 31.12.2003
prekonala spolu 3 svetové rekordy, 17 európskych rekordov a 199 slovenských rekordov.
Výsledky v roku 2003:
- majstrovstvá sveta v plaveckých športoch Barcelona (v dlhom bazéne): 200 m v. sp. – 2.
miesto, 100 m motýlik – 3. miesto;
- majstrovstvá Európy Dublin (v krátkom bazéne): 100 m motýlik – 1. miesto, 50 m motýlik
– 2. miesto;
- Svetový pohár: Paríž – 2-krát 1. miesto, juhoafrický Durban – 6-krát 1. miesto – 50 m
motýlik, 100 m motýlik, 50 m v. sp., 100 m v. sp., 200 m v. sp., 100 m polohový pretek;
- preteky Mare Nostrum (mítingy v Ríme, Monte Carlo, Barcelone a Canet):
7-krát 1.
miesto a celková víťazka;
- zimné majstrovstvá SR seniorov: 4-krát 1. miesto – 100 m polohový pretek, 50 m v. sp.,
100 m motýlik, štafeta 4x50 m polohový pretek.
b) Martina Hrdinová (ŠPK Kúpele Piešťany)
- zimné majstrovstvá SR seniorov: štafeta 4x50 m polohové preteky – 1. miesto, 100 m v.
sp. – 2. miesto, 100 m poloh. preteky – 3. miesto, štafeta 4x50 m v. sp. – 3. miesto.

c) Katarína Kuníková (ŠPK Kúpele Piešťany)
- letné majstrovstvá SR seniorov: 1500 m v. sp. – 1. miesto, 800 m v. sp. –
2. miesto,
štafeta 4x200 m v. sp. – 2. miesto, štafeta 4x100 m v. sp. – 3. miesto.
d) Michala Danková (ŠPK Kúpele Piešťany)
- letné majstrovstvá SR seniorov: 800 m v. sp. – 1. miesto, 1500 m v. sp. –
2. miesto,
štafeta 4x200 m v. sp. – 2. miesto, štafeta 4x100 m v. sp. – 3. miesto;
- zimné majstrovstvá SR seniorov: 1500 m v. sp. – 1. miesto, 800 m v. sp. –
2. miesto,
400 m polohový pretek – 3. miesto.
e) Kraulový trojboj v Piešťanoch – 30. ročník – štartovali plavci zo Slovenska, Čiech
a Slovinska. Súťaž mužov vyhral Ivan Matúš zo ŠPK Kúpele Piešťany, v súťaži žien Jana
Myšková z Hradca Králové. V kateg. juniorov vyhral Karol Moravec ŠPK Kúpele Piešťany
a v súťaži junioriek Bizubová z Trenčína.
f) Medzinárodné juniorske preteky Súťaž olympijských nádejí v Košiciach –
- 1. miesto získali v kateg. starších juniorov Lukáš Rusnák a Lucia Vachanová, v kateg.
mladších juniorov Rudolf Botek.
g) Letné dorastenecké majstrovstvá Slovenska – Michala Danková 2-krát
1. miesto,
Lucia Vachanová 1-krát 1. miesto. Na popredných miestach sa umiestnili aj Tomáš Vachan,
Lukáš Vachan, Lukáš Rusnák, Marek Hikl a Karol Moravec.
h) Medzinárodné majstrovstvá Slovenska veteránov v Bratislave – Peter Pontes vyhral 100
m v. sp. v kategórii 50 - 54 rokov.
3. Tenis
a) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany) – mladší dorastenec, juniorsky reprezentant SR do
16 rokov. Vo svetovom rebríčku juniorov je na 54. mieste. V ankete Slovenského tenisového
zväzu „Tenista roku 2003“ v kategórii juniorov obsadil 2. miesto. Výsledky v roku 2003:
- medzinárodný dorastenecký juniorsky turnaj ITF vo Villachu – v dvojhre
1. miesto,
v Budapešti – 1. miesto, v Essene – 2. miesto;
- majstrovstvá SR: v dvojhre ml. dorastu – 1. miesto, juniorov do 18 rokov – 1. miesto,
v dvojhre mužov – 3. miesto, v štvorhre mužov – 3. miesto.
b) Jana Juricová (TK Kúpele Piešťany) – mladšia dorastenka, juniorska reprezentantka SR.
V ankete Slovenského tenisového zväzu „Tenista roku 2003“ v kategórii junioriek obsadila
2. miesto. Výsledky:
- medzinárodný dorastenecký juniorsky turnaj Idom Cup v Budapešti – v dvojhre 1. miesto
(vo finále zdolala M. Rybárikovú), v štvorhre spolu s M. Rybárikovou – 1. miesto;
- medzinárodný dorastenecký juniorsky turnaj ITF v Budapešti – 1. miesto v dvojhre,
v Miškolci – 1. miesto vo štvorhre (spolu s Michaelou Babičovou);
- majstrovstvá Európy do 16 rokov – postúpila do štvrťfinále;
- majstrovstvá SR mladš. dorastu a juniorov – 5-krát 1. miesto.
c) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany) – mladšia dorastenka, juniorska
reprezentantka SR do 16 rokov. Výsledky:
- letné majstrovstvá SR starš. dorastu vo štvorhre (so Zuzulovou z Bratislavy) – 1. miesto;
- letné majstrovstvá SR mlad. dorastu v dvojhre – 1. miesto, vo štvorhre (s K. Belesovou) –
1. miesto;
- medzinárodný juniorsky turnaj Idom Cup v Budapešti – vo štvorhre spolu s Janou Juricovou
– 1. miesto, v Miškolci – vo dvojhre – 1. miesto.

d) Michaela Babičová (TK Kúpele Piešťany) – dorastenka, juniorska reprezentantka SR.
Výsledky:
- medzinárodný tenisový turnaj hráčok do 18 rokov v Prahe – 2. miesto v dvojhre;
- medzinárodný juniorsky turnaj v Miškolci – vo štvorhre spolu s Janou Juricovou – 1.
miesto.
e) Družstvo žien TK Kúpele Piešťany A – v tenisovej extralige žien obsadilo 3. miesto.
Družstvo žien B obsadilo v 1. lige 2. miesto.
f) Družstvo dorasteniek TK Kúpele Piešťany – získalo titul majstra SR
(1. miesto).
Hralo v zložení – Michaela Babičová, Martina Bartošová, Katarína Belesová, Renáta
Herdová, Jana Juricová, Magdaléna Rybáriková.
g) Medzinárodný juniorsky turnaj hráčov do 18 rokov v Piešťanoch „Fair play Slovakia Cup
2003“ - 25. ročník – zúčastnili sa ho tenisti zo 17-tich štátov sveta. Uskutočnil sa tradične
koncom apríla a začala sa ním tenisová sezóna v Piešťanoch.
h) Medzinárodný tenisový turnaj žiakov do 14 rokov „Piešťanský pohár“ 10. ročník –
uskutočnil sa koncom mája a zúčastnilo sa ho 48 chlapcov a dievčat z 9-tich štátov Európy.
ch) Medzinárodný turnaj kvalifikačnej skupiny na ME družstiev dievčat do 14 rokov –
uskutočnil sa začiatkom júla v Piešťanoch. Družstvu Slovenska sa nepodarilo postúpiť.
i) Medzinárodný turnaj kvalifikačnej skupiny na ME družstiev chlapcov do 18 rokov –
uskutočnil sa tiež na dvorcoch TK Kúpele Piešťany koncom júla. Postúpili družstvá
Slovenska a Nemecka.
j) Turnaj mladšieho žiactva Pro Kenex Cup – uskutočnil sa koncom júla v Piešťanoch.
k) Dorastenecký turnaj Empiria Cup v Piešťanoch – uskutočnil sa v júli. Vo štvorhre
dorasteniek M. Babičová s K. Belesovou obsadili 1. miesto.
l) Turnaj tenisových veteránov Slovenska „Fatima Cup“ – uskutočnil sa v Piešťanoch.
Víťazom kategórie 56 - 60 rokov sa stal Piešťanec MUDr. Miroslav Ondrej.
4. Ľadový hokej
a) Seniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2002/2003 vyhrali A skupinu 2. ligy a po úspešnej
baráži s víťazom B skupiny Breznom postúpili do 1. hokejovej ligy (2. najvyššia súťaž).
V sezóne 2003/2004 bude ŠHK 37 Piešťany spolupracovať s extraligovou Dukla Trenčín,
bude jej „béčkom“, t.j. rezervou (podobne Detva bude rezervou Zvolena, Trebišov rezervou
Košíc a pod.). Táto zmluva zabezpečila dostatok hráčov na každý zápas a zvýšila konkurenciu
v mužstve. Trénerom mužov i juniorov v nastávajúcej sezóne bol Michal Bubeník, asistentmi
Marek Bartovic, Jaroslav Lušňák a Patrik Valo.
b) Dorastenci ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2002/2003 hrali v 1. lige (v predchádzajúcej
sezóne v dorasteneckej extralige).
c) Juniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2002/2003 hrali v extralige, v ktorej sa udržali.
d) Žiaci ŠHK 37 Piešťany – súťažne hrali mužstvá starších žiakov A a B a mladších žiakov
A a B.
e) Hokejový turnaj žiakov do 18 rokov „Memoriál Vladimíra Dzurillu“ v Piešťanoch - 2.
ročník – konal sa v dňoch 6. – 8. februára. Zúčastnili sa ho mužstvá Slovenska, Nemecka,
Švajčiarska a USA (výber do 17 rokov). Víťazom sa opäť stalo Švajčiarsko.
f) „Slovenské hokejové leto“ v Piešťanoch - 4. ročník – hokejoví reprezentanti Slovenska
absolvovali v Piešťanoch v auguste pestrý 5-dňový tréningový program.
g) Svetový pohár 18-ročných – sa konal v auguste v Piešťanoch. Víťazom sa stali hokejisti

USA, ktorí vo finále zdolali Rusko 3:2.
Ďalšie podujatia na zimnom štadióne:
- priateľský zápas Slovensko - Rakúsko (pred MS vo Fínsku);
- predvianočný hokejový turnaj Loto Cup – 5. ročník (1. miesto Kanada, ďalej hrali Rakúsko,
Švajčiarsko a Slovensko);
- Hokejoví veteráni AC Pelikáni Piešťany – družstvo bývalých hráčov Piešťan sa v januári
2003 zúčastnilo turnaja vo Švajčiarsku.
5. Krasokorčuľovanie
a) Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel (AKO) Piešťany – v roku 2003 mal 25 členov.
b) Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní – Andrea Simančíková v kategórii starších
nádejí do 11 rokov obsadila 1. miesto (majsterka Slovenska) a jej sestra Monika v kategórii
mladších nádejí 2. miesto.
6. Volejbal
a) Muži Chirosan Piešťany – v sezóne 2002/2003 hrali v 1. lige.
b) Ženy MTJ Piešťany – hrali v 1. lige.
7. Basketbal
a) BK Balnea Piešťany – muži v sezóne 2002/2003 hrali v 1. lige. Súťažne hralo aj družstvo
starších žiakov a družstvo mladších žiakov.
b) BKM Piešťany – ženy hrali v 2. lige, kde obsadili 9. miesto (z 12-tich) a udržali sa
v súťaži.
c) ŠBK Piešťany – súťažne hrali juniorky, kadetky, staršie žiačky, mladšie žiačky (7. roč.
ZŠ), staršie minižiačky (6. roč.), mladšie minižiačky (5. roč.).
8. Hádzaná
a) MHK Piešťany – muži v sezóne 2002/2003 hrali v 1. lige, kde skončili na 6. mieste (z
10-tich družstiev). Súťažne hrali aj družstvá staršieho dorastu, mladšieho dorastu, starších
žiakov a mladších žiakov.
9. Plážová hádzaná
a) Mužstvo Žijeme ! Piešťany – na celoslovenskom turnaji v Bratislave obsadilo 3. miesto.
10. Kolky
a) Muži Družba Piešťany A – v sezóne 2002/2003 hrali v 1. lige, kde obsadili 7. miesto.
Muži Družba Piešťany B hrali v 3. lige.
b) Ženy Družba Piešťany B – v sezóne 2002/2003 hrali v 1. lige.
c) Majstrovstvá Piešťan v kolkoch jednotlivcov – konali sa v januári.
Majstrom Piešťan medzi mužmi sa stal Štefan Kočan (vlani Milan Nedelka), medzi ženami
Zuzana Obertášová st. (vlani Katarína Vráblová).
d) Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – Štefan Kočan obsadil 10. miesto.
11. Futbal
a) Seniori PFK Piešťany – v sezóne 2002/2003 hrali po 2-krát až v 5. lige a opäť skončili na

2. mieste (1. miesto obsadil Častkov - Senica B) a nepostúpili do
4. ligy. Trénerom do
sezóny 2003/2004 zostal Cyril Stachura.
b) Dorastenci PFK Piešťany – už viacero sezón hrajú v 3. lige.
c) Žiaci PFK Piešťany – už viacero sezón hrajú v 2. lige.
d) Zmena vedenia PFK Piešťany – na valnom zhromaždení PFK 30. mája 2003 bola zvolená
nová 11-členná správna rada, jej predsedom sa stal Ing. Peter Ošváth. Členovia správnej
rady si zvolili 5-členný výkonný výbor na čele s Milanom Zelenayom.
e) Celková ekonomická situácia PFK – areál futbalového štadióna s atletickou dráhou
bol vybudovaný začiatkom 60-tych rokov 20. stor. svojpomocne v spolupráci s MsNV
v Piešťanoch (poskytol pozemky) a riaditeľmi piešťanských výrobných závodov (poskytli
materiálu pomoc), športovcami a priaznivcami futbalu. V 90-tych rokoch areálu prešiel zo
zákona do majetku mesta. V súčasnosti ho má v správe príspevková organizácia Služby
mesta Piešťany.
Športovú činnosť v areáli vyvíja PFK a TJ Družba Piešťany (atletický a kulturistický oddiel),
ktoré sú v nájomnom vzťahu so Službami MP. V areáli firma ASET, s.r.o. prevádzkuje
reštauráciu a hotel a tiež má nájomný vzťah so Službami MP.
Ročné náklady na činnosť PFK sú minimálne cca 1,2 mil. Sk ročne – stav v roku 2002
(doprava, rozhodcovia, odmeny trénerom, náhrady cestovného, štartovného a odmien hráčov,
materiálne vybavenie a pod.). Počet členov PFK je 214. Klub má 1 družstvo dospelých a 9
mládežníckych družstiev.
Prevádzku areálu zabezpečujú Služby MP v hodnote cca 790 tis. Sk ročne (kúrenie, voda,
plyn, elektrina a platy dvoch pracovníkov, ktorí zabezpečujú bežnú údržbu a prevádzku).
Pritom Služby MP majú z činnosti firmy ASET, s.r.o. a prenájmov príjem cca 1,2 mil. Sk
ročne.
12. Futbal
a) Majstrovstvá Slovenska nepočujúcich vo futbale - 10. ročník – sa konali v športovej hale
v Piešťanoch. Víťazom sa stalo mužstvo Juniorov Bratislava (vo finále hrali 4 družstvá,
Piešťany zastúpenie nemali).
13. Minifutbal (halový futbal)
a) Medzinárodný minifutbalový turnaj Oáza Cup - 8. ročník – víťazom turnaja v piešťanskej
hale sa stali futbalisti Zobora Nitra, Oáza Piešťany skončila na 4. mieste.
14. Atletika
a) Reprezentanti Slovenska – medzi Piešťancov (pretekajúcich za rôzne kluby), ktorí v roku
2003 reprezentovali Slovensko patrili Jaroslav Žitňanský (absolvoval v zahraničí viacero
pretekov v hode diskom a vrhu guľou), šprintér Ladislav Noskovič, v behu Petra Mráziková
a Silvia Máčalová.
b) Piešťanec, 19-ročný Peter Jančovič (pretekal za Stavbár ŠG Nitra) dosahoval nádejné
výsledky v juniorskej kategórii v behu na 1500 m.
c) Piešťanské hry v atletike - 38. ročník – v júni na štadióne PFK súťažilo 288 detí zo 7-ich
piešťanských ZŠ. V súťaži družstiev už po 5-ty raz za sebou triumfovala ZŠ na Brezovej ul.
d) Memoriál Márie Zavarskej - 9. roč. – celoslovenské finále vytrvalostných bežeckých
štafiet chlapcov a dievčat (zároveň školské majstrovstvá Slovenska) sa uskutočnili v októbri

v Piešťanoch. Chlapci súťažili na 10x1000 m a dievčatá na 5x800 m. V kategórii ZŠ vyhrali
chlapci ZŠ Komenského Bardejov a dievčatá ZŠ Komenského Michalovce. V kategórii
stredných škôl vyhrali piešťanské školy – v súťaži chlapcov SPŠE Piešťany a v súťaži
dievčat Gymnázium Piešťany.
15. Hokejbal
a) HBC Andže Piešťany – hokejbalisti hrali v sezóne 2002/2003 v extralige, kde skončili na
4. mieste.
16. Stolný tenis
a) Rentdop MTJ Piešťany - Moravany n/V. – družstvo hralo v 1. stolnotenisovej lige –
skupina Západ.
17. Motorizmus – motocykle (motorky)
Za nového prezidenta Slovenskej motocyklovej federácie bol v roku 2003 zvolený na 3 roky
Piešťanec Branislav Neumair. Piešťany boli v minulosti známe vo svete motocyklovými
pretekmi Cena Slovenska.
18. Vodný motorizmus
a) Jaroslav Baláž ml. - vznášadlá (KVM a VŠ Piešťany) – v roku 2003 získal titul majstra
Európy. V kategórii FS rýchlostných pretekov vznášadiel v 6-dielnom seriáli majstrovstiev
Európy skončil na 1. mieste. Mário Bartoš a Marián Majerčík uspeli v nováčikovskej
kategórii FN.
19. Motokros
a) Tomáš Bučenec – 21-ročný piešťanský motokrosár skončil v roku 2002 v seriáli
juniorskych majstrovstiev Európy na 2. mieste v triede do 125 cm3 a bol vyhlásený za
najlepšieho slovenského motokrosára.
Aj v roku 2003 bol úspešný na pretekoch v zahraničí. Vyhral niekoľko pretekov v seriáli
majstrovstiev Slovenska v triede do 125 cm3.
b) Dávid Holienka (Junior cross klub Piešťany) – na majstrovstvách SR v motokrose
v kategórii 10 - 11 ročných obsadil v triede do 65 cm3 4. miesto.
20. Vodné lyžovanie
a) Ing. Ladislav Nemeš – sa po krátkej prestávke stal staronovým predsedom Klubu vodného
lyžovania a vodných športov v Piešťanoch.
b) Zuzana Vráblová (KVL a VŠ TJ Sĺňava Piešťany) – reprezentantka SR vo vodnom
lyžovaní, 3 tituly majsterky Európy. Výsledky:
- reprezentácia na juniorskych majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní za vlekom
v nemeckom Schloss Darken v kategórii do 14 rokov: skoky – 1., slalom – 3., triky
(akrobatická jazda) – 5., kombinácia – 1. miesto;
- juniorske majstrovstvá Európy vo vodnom lyžovaní a za člnom v nemeckom Feldbergu
v kateg. do 14 rokov: skoky – 1., kombinácia – 5. miesto;
- majstrovstvá Slovenska vo vodnom lyžovaní za člnom (v kateg. do 17 rokov) v Piešťanoch:

4-krát 1. miesto (triky, slalom, skoky, kombinácia);
- otvorené majstrovstvá Slovenska a Čiech vo vodnom lyžovaní za člnom v Brne: kategória
ženy – 4-krát 3. miesto;
- otvorené majstrovstvá Čiech a Slovenska vo vodnom lyžovaní za vlekom v Havířove:
kategória ženy – umiestnenia na 2. až 4. mieste;
- Slovenský pohár vo vodnom lyžovaní – 1. miesto
c) Majstrovstvá Slovenska vo vodnom lyžovaní za člnom v Piešťanoch – uskutočnili sa
v auguste na piešťanskom jazere Sĺňava. Podujatie bolo zároveň finálnym pretekom
Slovenského pohára.
V kategórii žien Denisa Oravcová obsadila v akrobatickej jazde – 1. miesto, v kategórii
mužov Ivan Oravec v akrob. jazde – 2. miesto, v slalome – 3. miesto. V kategórii juniorov
Tomáš Urbánek obsadil 4-krát 3. miesto a v kategórii junioriek 14-ročná Zuzana Vráblová
4-krát 1. miesto.
d) Slovenský pohár vo vodnom lyžovaní – celkovou víťazkou v otvorenej súťaži sa v roku
2003 stala Z. Vráblová. T. Urbánek obsadil 3. miesto.
e) Majstrovstvá Európy seniorov a juniorov vo wakeboarde za vlekom v Piešťanoch –
uskutočnili sa v septembri na Sĺňave v Ratnovskej zátoke. Víťazom sa stal vodný lyžiar
z Nemecka. Z Piešťancov pretekali Róbert Hladík, ktorý medzi mužmi obsadil 7. miesto
a Lukáš Vrábel.
21. Kanoistika
Reprezentácia SR – v roku 2003 v kateg. seniorov Pavol Maťaš a Ondrej Galčík, v juniorskej
kategórii Matej Rusnák, Lenka Doubravová a Matej Kačic, v kateg. kadetov Simona
Šamková, Veronika Kuníková a Martin Šupa.
Tréneri – Pavol Rusnák, Vladimír Husák, Mgr. Mário Klieštenec a Mgr. Daniel Domonkoš.
a) Pavol Maťaš – člen A družstva juniorskej reprezentácie SR, člen „Centra talentovanej
mládeže“. Výsledky:
- majstrovstvá sveta juniorov v rýchlostnej kanoistike v japonskom Komatsu (kanoisti 54
štátov): K1 na 1000 m – 4. miesto, K1 na 500 m – 5. miesto, K2 na 500 m s O. Galčíkom –
8. miesto;
- medzinárodná regata Piešťany: K1 na 1000 m – 2. miesto;
- medzinárodná regata Bochum: K1 na 1000 m – 3. miesto;
- Svetový pohár Záhreb: K1 na 1000 m – 2. miesto, K2 na 500 m s Galčíkom – 3. miesto,
K4 na 500 m – 3. miesto;
- majstrovstvá SR v rýchlostnej kanoistike na dlhé trate v Novákoch: 2-krát
1. miesto
v K1 a v K2 s Galčíkom na 5000 m;
- majstrovstvá SR na krátke trate: 6-krát 1. miesto v K1, K2 a K4 na 500 m a 1000 m;
- Slovenský pohár (séria 8-ich pretekov) – v kateg. staršieho dorastu – 1. miesto.
b) Ondrej Galčík – člen A družstva juniorskej reprezentácie SR, člen „Centra talentovanej
mládeže“. Výsledky:
- majstrovstvá sveta juniorov v japonskom Komatsu: K2 na 500 m – 8. miesto;
- medzinárodná regata Piešťany: K1 na 1000 m – 3. miesto;
- Svetový pohár Záhreb: K2 na 500 m – 3. miesto, K4 na 500 m – 3. miesto;
- majstrovstvá SR na dlhé trate: K1 na 5000 m – 3. miesto, K2 na 5000 m –
1. miesto;
- majstrovstvá SR na krátke trate: 4-krát 1. miesto v K2 a K4 na 500 m a 1000 m a 2-krát 2.

miesto v K1 na 500 m a 1000 m;
- Slovenský pohár: v kategórii staršieho dorastu – 2. miesto.
c) Majstrovstvá Slovenska na dlhé trate v Novákoch – kanoisti TJ Sĺňava Piešťany získali 7
titulov majstrov Slovenska. V kateg. staršieho dorastu Pavol Maťaš v K1 na 500 m a spolu
s Ondrejom Galčíkom i v K2. V kateg. ml.dorastu vyhrala Lenka Doubravová v K1 a spolu
s Veronikou Kuníkovou v K2, Matej Rusnák spolu s Várošom z Komárna vyhrali v C2.
V kategórii žiakov vyhrala Simona Šamková v K1 spolu s Alenou Hudákovou aj v K2,
Martin Šupa vyhral v C2.
d) Prvé kvalifikačné preteky rýchlostných kanoistov v Piešťanoch – konali sa v dňoch 9. – 11.
mája. V seniorskej kategórii štartovali za ŠKP Bratislava piešťanskí súrodenci Erbanovci,
Róbert vyhral v K1 na 1000 m a Marcela v K1 na 500 m. V kateg. st. dorastu vyhral P.
Maťaš v K1 na 500 m a na 1000 m a spolu s Galčíkom aj v K2. V kateg. ml. dorastu Lenka
Doubravová vyhrala v K1 na 500 m a na 1000 m a Matej Rusnák s Várošom z Komárna
v C2.
c) Medzinárodná regata juniorov v Piešťanoch - 17. ročník – konala sa v dňoch 17. – 18.
mája, súťažili vodáci z 15-tich štátov. Víťazom v súťaži družstiev sa stalo Slovensko pred
Poľskom a Rumunskom. Súťažilo sa v 3-och kategóriách – okrem juniorskej pribudla kateg.
mužov a žien do 23 rokov a kateg. ml. dorastu (kadeti). Vo výbere Slovenska TJ Sĺňava
Piešťany zastupovali P. Maťaš,
O. Galčík, V. Kuníková, Čupková, Rusnák, Michel,
Doubravová, Lešundák, Kačic a Zvonček.
V kategórii juniorov P. Maťaš v K1 na 1000 m – 2. miesto, O. Galčík v K1 na 500 m – 3.
miesto, ml. dorastenci L. Doubravová a M. Rusnák štartovali v juniorskej kategórii, pretože
sa uchádzali o nomináciu na MS v Japonsku, L. Doubravová skončila v K1 na 500 m na 5.
mieste a M. Rusnák s Várošom z Komárna v C2 na 500 m na 6. mieste.
Pretekalo sa na tratiach 500 m a 1000 m v K1, K2, K4 a C1, C2 a C4.
f)Hargašov memoriál v Bratislave – uskutočnil sa v októbri na Zlatých Pieskoch. Tieto
mládežnícke preteky boli pre vodákov Sĺňava Piešťany úspešné. Na 1. mieste sa umiestnili
v kategórii ml. dorastu na 4000 m kanoista M. Rusnák a kajakárka L. Doubravová, v kateg.
žiakov kanoista Martin Šupa a kajakárka Simona Šamková a v K1 na 2000 m Tomáš Kačic.
Na popredných miestach sa umiestnili aj ďalší žiaci Adriana Jamrichová, Gabriel Zvonček,
Andrea Hudáková, Daniel Vida, Katarína Vidová, Dominika Miklíková a Petra Maťašová.
g) Slovenský pohár – oddiel rýchlostnej kanoistiky TJ Sĺňava Piešťany ho v roku 2003
získal prvýkrát v histórii – 1. miesto (celkový víťaz).
h) Pohár SNP v rýchlostnej kanoistike v Piešťanoch - 43. ročník – podujatie v auguste na
piešťanskej Sĺňave bolo zároveň 6. kolom Slovenského pohára v kanoistike a majstrovstvami
Slovenska mladšieho žiactva.
Víťazom pohára SNP sa stali kanoisti Sĺňavy Piešťany. V žiackych majstrovstvách Slovenska
na 2000 m v K1 a K2 vyhrali Andrea Hudáková, Dominika Miklíková, Simona Šamková,
Gabriel Zvonček a Juraj Vida.
ch) Majstrovstvá Slovenska na dlhých tratiach v Trenčíne – v kategórii mladšieho dorastu
na 16 km sa na 1. mieste umiestnili M. Rusnák v C1, spolu s Várošom z Komárna v C2, L.
Doubravová s Kubalovou z Vinohradov v K2.
V žiackych kategóriách sa na 1. mieste umiestnili M. Šupa, S. Šamková,
A. Hudáková.
i) Preteky olympijských nádejí v poľskom Walczi – za družstvo mladšieho dorastu štartovali
4 Piešťanci. M. Rusnák v C1 na 1000 m – 1. miesto, v C1 na 500 m – 2. miesto, L. Doubravová

v K1 na 500 m – 3. miesto a v K1 na 1000 m – 5. miesto. Štartovali aj M. Kačic a V.
Kuníková.
j) Majstrovstvá Slovenska veteránov v kanoistike – piešťanský tréner Pavol Rusnák (otec
Mateja Rusnáka) obsadil 3-krát 1. miesto v C1 a C2.
22. Veslovanie
a) Pavol Kuhajda – člen TJ Sĺňava Piešťany, reprezentant SR vo veslovaní v kategórii
mužov. Umiestnil sa na popredných miestach na medzinárodných regatách 1. triedy na Blede
v Slovinsku, v maďarskom Szegede a v chorvátskom Záhrebe (4. miesto). Na majstrovstvách
Slovenska v skife v Piešťanoch obsadil 2. miesto.
b) Lukáš Babač (TJ Sĺňava Piešťany), reprezentant SR v kategórii juniorov (i mužov).
Umiestnil sa na popredných miestach na medzinárodných regatách
1. triedy na Blede
(2. a 3. miesto v skife juniorov), v Szegede (2. miesto), v Brne (3. miesto), v Záhrebe. Na
majstrovstvách sveta juniorov vo veslovaní v Aténach obsadil 4. miesto.
c) Medzinárodná regata v Brne – v kategórii junioriek obsadili 1. miesto Jana Jurčová v skife
a Lucia Jamborová s Ivanou Cebovou v dvojskife.
d) Medzinárodná regata mládeže a dospelých v Szegede – Slovensko reprezentovali v skife
mužov Pavol Kuhajda a Maroš Svoboda, medzi juniormi L. Babač a Michal Dechet.
e) Medzinárodná regata v Hodoníne – 1. miesto obsadili – P. Strečanský a M. Svoboda
v dvojskife mužov, Jana Jurčová v skife junioriek, Lucia Jamborová a Ivana Cebová
v dvojskife dorasteniek.
f) Medzinárodné veslárske preteky Slovakia Cup - Pohár SNP v Piešťanoch - 24. roč. Reiskupov memoriál – podujatie sa uskutočnilo v auguste na piešťanskej Sĺňave za účasti
250 pretekárov všetkých vekových kategórií z Rakúska, Chorvátska, Čiech a Slovenska.
Celkovým víťazom sa stali veslári VK Olomouc.
23. Jachting
a) V priebehu roka 2003 sa presadili viacerí jachtári TJ Sĺňava Piešťany – F. Kubeš a M.
Manas (trieda Kadet), M. Kollárik a L. Toráková (trieda Optimist), T. Ilenčík (trieda Laser),
S. Varga (trieda WS) a posádka vedená kapitánom
P. Čechom (námorný jachting).
b) Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jachtingu v Piešťanoch – uskutočnili sa v triede
Kadet v júli na piešťanskom jazere Sĺňava. Piešťanská posádka Fedor Kubeš a Marek Manas
skončila na 2. mieste.
24. Vodné pólo
a) Vodní pólisti KVP Kúpele Piešťany – v roku 2003 hrali v 1. lige – 6. miesto (7 družstiev);
b) Vodné pólistky KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1.lige – 3.miesto (4 družstvá);
c) Juniorky KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. juniorskej lige – 2. miesto
(4 družstvá).
Juniorku Katarínu Galovú menoval Slovenský zväz vodného póla do „all stars“ družstva
Slovenska 2003.
d) Medzinárodný vodnopólový turnaj mužov a žiakov o Pohár primátora Piešťan – v oboch
vekových kategóriách zvíťazili družstvá KVP Kúpele Piešťany.
e) Vodnopólový turnaj o Kúpeľný pohár v Piešťanoch žien a mužov - veteránov – uskutočnil
sa začiatkom júla na piešťanskej Eve. Zúčastnili sa ho 4 družstvá žien (JVP Kúpele skončilo
na poslednom mieste) a 6 družstiev mužov -veteránov v podujatí Old boys Piešťany 2003.

Veteráni KVP Kúpele Piešťany skončili na 2. mieste za veteránmi Bratislavy. Hrali v zostave:
Cifra, Tichov, Baranovič, Hašek, Julíny, Adamkovič, Makovník, Brna, Váhovský, Racík,
Reichel, M. Boháč, Kuropka a P. Berlanský.
f) Medzinárodný Memoriál Juraja Berlanského vo vodnom póle - 5. ročník – v oboch
kategóriách – mladší žiaci a mladší dorastenci vyhrali mladí pólisti KVP Kúpele Piešťany.
g) Slovenský pohár žien vo vodnom póle v Piešťanoch 2003 – turnaj sa uskutočnil v septembri
na piešťanskej Eve. Zúčastnili sa ho 3 družstvá, víťazom sa stali Vrútky (víťaz 1. ligy žien)
pred Piešťanmi a Košicami.
25. Nohejbal
Trénerom Nohejbalového klubu Kúpele Piešťany je Miloš Fabian.
a) Muži NK Kúpele Piešťany – boli nováčikom 1. ligy, kde sa im nedarilo.
b) Dorastenci NK Kúpele Piešťany – na majstrovstvách Slovenska obsadili v súťaži
dvojíc 2. miesto, hrali Pavol Zvonček, Daniel Krajčík, Róbert Filus a Ľudovít Nedorost.
V Slovenskom pohári obsadili 3. miesto.
c) Žiaci NK Kúpele Piešťany – na majstrovstvách Slovenska v Trebišove obsadili v súťaži
trojíc 1. miesto, v dvojiciach 3. miesto. V Slovenskom pohári ako aj v medzinárodnom
Slovanskom pohári obsadili 3. miesto. Hrávali v zostave Pavol Rýdl, Peter Tibenský, Marek
Borovský a Lukáš Brunovský.
d) Ženy NK Bona Mente Piešťany – v sezóne 2003 hrali v 1.SNLŽ (4 družstvá). Trénerom
bol Erik Fencík.
e) Majstrovstvá Slovenska v nohejbale žien – sa konali v hale Gymnázia v Piešťanoch.
Družstvo NK Bona Mente B obsadilo v súťaži dvojíc 3. miesto.
26. Squash
a) Družstvo mužov Squash Club Piešťany – v sezóne 2002/2003 postúpilo do 2. ligy.
b) 1. ročník juniorskej squashovej ligy – zorganizoval ju Squash Club Piešťany. Celkove
súťažilo 16 juniorov, víťazom sa stal 12-ročný Ján Kořista.
c) Majstrovstvá Slovenska veteránov v squash – konali sa začiatkom marca 2003 v novej
squashovej hale v Piešťanoch.
27. Automobilizmus
a) „Piešťanské zlaté stuhy“ – tradičná prehliadka historických vozidiel sa uskutočnila v júni
2003.
b) Stretnutie historických vozidiel v Nitre – v apríli sa uskutočnilo stretnutie automobilov
– veteránov vyrobených pred rokom 1977. Podujatia sa zúčastnili aj členovia piešťanského
Veteran Car Clubu. Z nich vozidlo Františka Dopplera (s vnučkou Michaelou Ladickou)
Alfa Romeo 1300 Spider bolo vyhlásené odbornou porotou i divákmi za najkrajší automobil
podujatia.
c) Motozraz v Piešťanoch – v septembri 2003 sa v priestoroch autokempingu na Lodenici
uskutočnil zraz motocyklov a tuningových áut. Stretli sa tu motoristi zo Slovenska, Čiech,
Maďarska, Nemecka, Talianska. Náplňou podujatia boli rôzne súťaže a zábavný program.
28. Kulturistika
a) Majstrovstvá Slovenska v kulturistike – Piešťanec Mário Ondriš (Goliath Gym Vrbové) sa

stal majstrom Slovenska v kategórii nad 95 kg. V kategórii do 87,5 kg obsadil Ján Medvecký
(Goliath Gym klub Piešťany) 3. miesto.
b) Majstrovstvá Európy v kulturistike mužov v Petrohrade – Mário Ondriš obsadil 6. miesto.
29. Turistika
a) 2. ročník Valentínskeho výstupu na Zlatý vrch – február, pripravilo OZ Natur’s - Relax;
b) Výstup na Havran – február, pripravil Klub mladých turistov TJ Bezovec Piešťany pod
vedením Jaroslava Mihálika;
c) Sto jarných kilometrov – otvorenie jarnej a letnej turistickej sezóny – úvodné podujatie
pripravil KMT Bezovec Piešťany na 22. marca. Podmienky na (splnenie) získanie odznaku
treba splniť do konca júna (dospelí 100 km, deti 50 km, cykloturisti 225 km);
d) Inovecká 50-ka - 24. roč. – jún, pripravil OT Bezovec Piešťany;
e) Prechod z Bacchus vily na Havran – júl, pripravil KMT Bezovec Piešťany;
f) Panoramatický výlet (po trase Kolonádový most - Červená veža - Bacchus vila - Havran)
– september, pripravilo OZ Natur’s Relax;
g) Bakuľový pochod - 24. ročník – september, pripravil OT Bezovec Piešťany;
h) Výstup na Čertovu pec – november, pripravil OT Bezovec Piešťany;
ch)Štefanský výstup na Zlatý Dubčekov vrch – 26.december, OZ Natur’s Relax;
i) Silvestrovský výstup na Marhát – 31. decembra, KST Bezovec Piešťany.
30. Cestná cyklistika
a) Cyklisti CK Piešťany – súťažili v Slovenskom pohári veteránov.
b) Rekreačná cyklistika (cykloturistika) – rodinná cyklojazda „Eurocyklošibačkový piknik“
(po trase Kolonádový most - kúpalisko Eva - Horná Streda - Brunovce a späť) – 2. ročník
(20 km) – pripravilo v apríli OZ Natur’s Relax.
V roku 2002 sa uskutočnil 1. ročník pod názvom „Piešťanci v pohybe“.
c) Cykloturistická jazda na Čachtický hrad - 21. ročník – 8. mája, TJ Bezovec Piešťany.
31. Horská cyklistika
a) Piešťanský cyklomaratón – maratón v horskej cyklistike (krátky okruh okruh - 80 km) – jún, pripravil KHC Tlapa Team Piešťany.

50 km, dlhý

32. Jazdectvo
V minulosti dominovala v piešťanskom jazdeckom športe drezúra (najmä Jana Lišková),
v súčasnosti súťaže všestrannej spôsobilosti.
a) Majstrovstvá Slovenska v jazdectve – súťaž všestrannej spôsobilosti v Tatranskej Lomnici.
V kategórii seniorov Barbora Kýšková (Kýška Piešťany) – 3. miesto, v kateg. juniorov
Denisa Polčíková (Fortuna Piešťany) – 1.miesto.
b) Medzinárodná jazdecká súťaž vo všestrannej spôsobilosti v Piešťanoch – uskutočnila sa
v septembri v jazdeckom areáli za Bodonou.
33. Šachy
a) Kúpele Piešťany A – v sezóne 2002/2003 vyhrali 2. ligu a postúpili do 1.ligy. Najviac
bodov získali Andrej Seitler a Marek Mihálik, tiež Pušec a Ábel, ďalej hrali Kundrík,
Matulík, A. Mihálik, Godula, Pobjecký, Manák, Behul a Slabý.

b) Kúpele Piešťany B – hrali v 3. lige.
34. Technické športy
a) Športoví strelci ŠSK pri SZTŠ, ZO 1 Piešťany – v zimnom období súťažili v krajských
a okresných streleckých súťažiach – ligách regiónov Piešťany, Leopoldov a Trnava. Súťažili
v streľbe zo vzduchových zbraní puškárskych (vzduchovky) a pištoliarskych. Najúspešnejší
bol Michal Stolár, ktorý sa stal majstrom okresu i kraja v streľbe zo vzduchovej pištole. Zo
žien prvenstvo v okresnej súťaži vo vzduchových zbraniach získala Alena Helerová.
V letnej sezóne prebiehali strelecké súťaže z malorážkových zbraní. Účasť v 1. streleckej
lige a Slovenskej streleckej extralige si vybojoval pištoliar Michal Stolár.
b) Letecký modelár Tomáš Sedláček (SZTŠ ZO 1 Piešťany) – na majstrovstvách sveta v Cluj
Napoca v Rumunsku ako člen juniorskeho družstva Slovenska obsadil v kategórii F1E 3.
miesto.
35. Plávanie otužilcov v Piešťanoch - 12. ročník
– uskutočnilo sa vo Váhu pri hoteli Magnólia v nedeľu 28. decembra 2003. Podujatie
pripravil Klub otužilcov Piešťany v spolupráci s MsKS mesta Piešťany.
Váh preplávalo 51 otužilcov (z toho 7 žien) na čele s takmer 80-ročným piešťanským
otužilcom Karolom Kevanom a predsedom piešťanského Klubu otužilcov Martinom Valom.
Nechýbal ani slovenský operný spevák Martin Babjak a jeho manželka.
36. Silvestrovský beh medzi mostami v Piešťanoch - 38. ročník
Konal sa tradične 30. decembra. Tohtoročná účasť bola nízka. V 9-tich kategóriách – ml.
a st. žiaci, ml. a st. žiačky, dorastenci, dorastenky, ženy, muži - veteráni (13 bežcov) a beh
vytrvalcov na 9 600 m (iba 10 bežcov).
Víťazom hlavnej kategórie sa stal Jaroslav Moravec zo Skalice, v kategórii ml. žiakov
Marián Šulgan (TJ Družba Piešťany), v kategórii žien Piešťanka Petra Mráziková (SPŠ
Trnava).
37. Telesne postihnutí športovci
a) Stolná tenistka Mária Pillárová (ŠK vozičkárov Kúpele Piešťany):
- v ankete „Najlepší telesne postihnutý športovec Slovenska desaťročia“ sa umiestnila v 1.
desiatke;
- vybojovali si účasť na Paralympiáde 2004 v Aténach;
- majstrovstvá Európy v Záhrebe v kategórii TT4 – 3. miesto;
- medzinárodné majstrovstvá Slovenska „Slovakia open“ v Piešťanoch –
3. miesto;
- medzinárodné majstrovstvá Maďarska v Budapešti – 1. miesto.
b) Stolný tenista Ján Riapoš (ŠK vozičkárov Kúpele Piešťany):
- v roku 2003 získal titul majstra Európy na ME v Záhrebe v kategórii TT2, v súťaži družstiev
2. miesto;
- vybojoval si účasť na Paralympiáde 2004 v Aténach;
- medzinárodné majstrovstvá v Budapešti – 3.- miesto;
- v lige vozičkárov 2003 – 1. miesto.
c) Vzpieračka Mária Bartošová (ŠK vozičkárov Kúpele Piešťany):
- na Otvorených majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke telesne postihnutých športovcov

2003 v Piešťanoch obsadila v kategórii do 56 kg 2. miesto (s výkonom 70 kg), v open súťaži
3. miesto.
d) 6. otvorené majstrovstvá Európy v tlaku na lavičke TPŠ 2003 v Piešťanoch – konali sa
v športovej hale MHK na Hlbokej ul. Zúčastnilo sa ich 150 vzpieračov z 38 štátov. Mária
Bartošová obsadila v kateg. do 56 kg 2. miesto, v open súťaži 3. miesto.
Ján Mihál pre zranenie ramena neštartoval.
Piešťany už boli dejiskom takéhoto podujatia v roku 1991.
38. Mestské súťaže v roku 2003
a) Mestská liga v minifutbale – víťazom 1. MPFL sa stal FC Chelsea, víťazom 2. MPFL
mužstvo FCD.
Víťazom turnaja o Veľký piešťanský pohár sa na Lide stalo mužstvo Tising ABS.
b) Mestská hokejbalová liga – v sez. 2002/2003 sa majstrom stalo Buffalo.
c) Mestská liga v kolkoch – v sezóne 2002/2003 sa víťazom stal Dompek.
d) Mestská liga v in-line hokeji – v roku 2003 bol 1. ročník, víťaz IC Otlak.
39. Ďalší Piešťanci na športových podujatiach v zahraničí
a) Hokejisti Igor Pohanka a Rastislav Lipka – odchovanci piešťanského hokeja (hrajú
v zahraničných súťažiach) reprezentovali Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta
hráčov do 20 rokov, ktoré sa konali začiatkom roka 2003 v Kanade. Slovensko skončilo na
5. mieste.
b) Tenistka Ľudmila Cervanová – odchovankyňa piešťanského tenisu absolvovala v roku
2003 niekoľko zahraničných medzinárodných turnajov. Je členkou širšieho reprezentačného
kádra tenistiek SR.
c) Tenistka Dominika Cibulková – mladá odchovankyňa piešťanského tenisu vyhrala
dvojhru na medzinárodnom turnaji hráčov do 14 rokov v Paríži.
d) Kanoista Róbert Erban (preteká za ŠKP Bratislava) – sa v roku 2003 umiestnil na
popredných miestach Svetového pohára v K1 na 1000 m.
e) Futbalista Filip Hološko (hráva za Slovan Liberec) – na prelome novembra a decembra
2003 sa v Spojených arabských emirátoch konali futbalové majstrovstvá sveta hráčov do 20
rokov, ktorých sa zúčastnilo aj Slovensko. V jeho drese hral aj odchovanec piešťanského
futbalu Filip Hološko. Je druhým Piešťancom, ktorý hral na futbalových MS. Prvým
Piešťancom, ktorý hral na MS vo futbale, bol Vladimír Hagara a to v Mexiku v roku 1970
na MS seniorov (v roku 2003 oslávil 60-ku).
12. Zahraničné styky
1. Mládežnícka delegácia z Piešťan na návšteve partnerského mesta Ustroň
V dňoch 16. – 19. mája 2003 sa mládežnícka skupina z Piešťan zúčastnila výročnej
konferencie Rady mládeže v družobnom poľskom meste Ustroň. Delegáciu tvorili študenti
gymnázia Peter Tříska, študentky SPŠE Veronika Sýkorová, Andrea Daňhelová a učiteľka
SPŠE v Piešťanoch Mgr. Mária Skačanová. Podujatia sa zúčastnili i mládežnícke delegácie
z ďalších partnerských miest Ustrone.

2. Delegácie miest Ustroň a Hajdúnánás na návšteve Piešťan
Pri príležitosti Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2003 v Piešťanoch zavítali do nášho mesta
zástupcovia partnerských miest Ustroň, ktorej delegáciu viedol primátor mesta Ireneusz
Szarzec a Hajdúnánás, delegáciu ktorej viedol primátor Dr. Élés András. V predvečer
otvorenia LKS sa zúčastnili slávnostného zasadnutia MsZ mesta Piešťany v KSC Fontána
dňa 6. júna 2003.
3. Návšteva z partnerského mesta Ustroň
Návšteva Piešťan sa uskutočnila začiatkom júla 2003 pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila
a Metoda. Delegáciu viedla predsedníčka Mestskej rady mesta Ustroň Emilia Czambor.
4. Návšteva z mesta Heidelberg
2. septembra 2003 primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto prijal delegáciu z nemeckého
univerzitného mesta Heidelberg. Obsahom vzájomného rokovania bola spolupráca oboch
miest v budúcom období v rôznych oblastiach. Primátor Piešťan vyslovil želanie, aby sa
Heidelberg stal naším partnerským mestom.
13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Pamätná medaila k 890. výročiu prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
Mesto Piešťany zabezpečilo v Mincovni Kremnica vyhotovenie pamätných medailí k tomuto
výročiu v počte 250 ks.
2. Požiar domu na Bratislavskej ceste v Piešťanoch
14. februára 2003 vzbĺkol v byte na 2. poschodí 6-poschodového domu na Bratislavskej
ceste požiar. V byte bývala rozvedená 38-ročná žena, ktorá trpela ťažkými psychickými
poruchami. Po vzniku požiaru vyskočila z okna a ťažko sa zranila. Požiar sa začal po 8-ej
hodine ráno a požiarnikom sa ho podarilo uhasiť o pol jednej popoludní.
Vážne bolo poškodených 6 bytov, ďalšie menej. Bez domova ostalo 32 ľudí. Z nich 19
využilo ponuku mestského úradu a ubytovali sa v Azylovom dome v Bodone. Do konca
mesiaca bolo na sponzorskom účte Mesta Piešťany v PKB, a.s., expozitúra Piešťany na
pomoc ľuďom postihnutých požiarom zozbieraných cca 200 tis. Sk či už od jednotlivcov
alebo od organizácií. Darcov bolo vyše 50, medzi nimi i primátor Piešťan, ktorý daroval
5 tis. Sk, najviac prispela rímskokatolícka cirkev zbierkou veriacich v sume 67 850,- Sk.
Peniaze boli rozdelené postihnutým rodinám. Po 33 840,- Sk dostali na svoje účty rodiny
Brisudova, Bezákova, Dončevova, Lobotkova a pani Folajtárová, po 5 tis. Sk dostali rodiny
Moravčíkova, Košíkova, Amberska, Miklovičova, Galova a pani Trebatická.
3. Piešťanec Henrich Masár vrahom
Narkoman, 29-ročný Henrich Masár z Piešťan, spáchal v júli 2003 v priebehu niekoľkých dní
3 vraždy. Najprv zavraždil dve staré osamelé ženy. 74-ročnú dôchodkyňu dobodal v Trnave,
o 3 dni neskôr v Hlohovci dobil na smrť 75-ročnú dôchodkyňu, ktorej ukradol televízor

a predal ho dílerovi drog v Hlohovci. To priviedlo policajtov na jeho stopu.
16. júla ukradol auto, pričom zastrelil 48-ročného vodiča auta. Na úteku pred policajtmi
s autom havaroval v obci Kaplná pri Senici. Tam v rodinnom dome so zbraňou v ruke
zadržiaval štyroch rukojemníkov. Policajné komando (kukláči) ho tam postrelilo a zadržalo.
4. Samovražda manželky politika Petra Weissa
Počas pobytu v Piešťanoch zomrela manželka slovenského ľavicového politika Petra Weissa.
Manželia Weissovci boli na liečebnom pobyte v tunajších kúpeľoch.
14. augusta 2003 telo Marcely Weissovej objavili družstevníci v kukuričnom poli pri
Moravanoch n/V. Ležala na osuške, pri nej bola kabelka s listom na rozlúčku. V tom čase už
bola 3 dni nezvestná.
Cudzie násilie nebolo zistené. Pravdepodobnou príčinou smrti bola samovražda, keďže
trpela silnými depresiami.
5. Úhyn rýb vo Váhu
Koncom júla 2003 nastal hromadný úhyn rýb vo Váhu, čo bola pomerne veľká ekologická
katastrofa. Pracovníci Povodia Váhu v Piešťanoch za týždeň vyzbierali 10 až 12 nákladných
áut zdochnutých rýb. Počas celého týždňa plávalo v rieke obrovské množstvo zdochnutých
a omráčených rýb.
Podľa predbežného vyjadrenia riaditeľa SVP, š.p., o.z. Povodie Váhu Ing. Milana Koščála
k znečisteniu vody došlo niekde medzi Novým Mestom n/V. a Považanmi.
Vinník však zostal neznámy. Príčinou hromadného úhynu rýb údajne nebolo jednorazové
znečistenie, pretože vo Váhu nebola zistená žiadna jedovatá látka. K úhynu rýb došlo vraj
súhrnom rôznych príčin – neustálym organickým znečisťovaním rieky z potokov od Trenčína
po Považany, nedostatkom kyslíka vo vode v oblasti Nového Mesta n/V., spôsobeným najmä
premnožením rias v toku, suchom a nízkym prietokom vody a pod.
6. Svadba bývalého majiteľa piešťanských kúpeľov Karola Martinku
Ing. K. Martinka sa v roku 1999 spolu s manželkou Blaženou (Piešťanka, rod. Bialeková)
a s ich synom usadil vo Viedni, pretože na Slovensku bol obvinený zo spáchania trestného
činu podvodu.
Vo Viedni v roku 2001 jeho manželka spáchala samovraždu, trpela psychickými poruchami.
30. augusta 2003 sa K. Martinka oženil znovu, za manželku si vzal právničku Janu Mišurovú,
ktorá taktiež pochádza z Piešťan.
7. Piešťany - mesto dopravných priestupkov
Mestská polícia v Piešťanoch riešila v roku 2002 relatívne najviac dopravných priestupkov
na Slovensku, t.j. pomer počtu obyvateľov mesta k počtu priestupkov.
V absolútnych číslach bolo najviac riešených dopravných priestupkov v Bratislave s počtom
34 920, v Košiciach 13 706 a hneď za nimi v oveľa menších Piešťanoch riešili mestskí
policajti 8 649 dopravných priestupkov. Pritom na celom Slovensku bolo v roku 2002
riešených mestskými policajtmi iba cca 110 tis. dopravných priestupkov.
Ak sa vydelí počet obyvateľov mesta počtom priestupkov, tak potom sa na 1. mieste s veľkým
náskokom umiestnili Piešťany (3,6 človeka/priestupok) a až za nimi Bratislava (12 ľudí/
priestupok) a Košice (18 ľudí/priestupok).

Príčinou je jednak snaživosť piešťanských mestských policajtov, ale najmä zmeny v systéme
dopravy v meste a veľa zákazových dopravných zón, do ktorých vojdú vodiči buď z neznalosti
alebo z nedbanlivosti (akou je napr. Rázusova ul.).

–––––––––– Ing. Alexander Murín –––––––––––

Rok 2004
Úvod
1. Svet v roku 2004
Pokračovala okupácia Iraku vojskami USA a Veľkej Británie a ich spojencov, medzi nimi
i Slovenska. Pokoj však v krajine nenastal, pokračovali organizované útoky irackých
povstalcov (teroristické akcie, najmä samovražedné útoky) proti spojencom a proti
domácim Iračanom, ktorí so spojencami začali spolupracovať. Úsilie USA o zavedenie
„americkej demokracie“ v tomto moslimskom štáte sa nezdá byť úspešné. Násilie
pokračuje, najviac trpia irackí civilisti.
Islamskí teroristi pokračovali vo svojich akciách nielen v Iraku, ale i v ďalších štátoch.
V marci 2004 v Madride po sérii výbuchov vo vlakoch zahynulo cca 200 ľudí, čo bola
pomsta španielskej vláde za to, že poslala svojich vojakov do Iraku.
V Rusku naďalej vyčíňali čečenskí teroristi. Ich najväčšou akciou v roku 2004 bolo
obsadenie školy v juhoruskom mestečku Beslan, kde zadržiavali vyše tisíc rukojemníkov.
Zahynulo takmer 350 Beslančanov.
V roku 2004 zomrel vodca Palestínčanov Jásir Arafat. Nepokoje medzi Izraelom
a Palestínčanmi síce pokračovali a opäť boli mŕtvi na oboch stranách, avšak ukázala sa
možnosť vzájomne sa dohodnúť.
V roku 2004 bol za prezidenta USA zvolený opäť republikán George Bush, ktorý vo
voľbách tesne vyhral pred svojím vyzývateľom z radov demokratickej strany Johnom
Kerrym.
1. mája 2004 sa Európska únia rozrástla o ďalších 10 štátov, medzi ktorými boli
i Slovensko. Počet členov EÚ tak stúpol na 25.
V roku 2004 sa konali Olympijské hry 2004 v Aténach a Paralympiáda telesne
postihnutých športovcov Atény 2004.
Na Vianoce 2004 podmorské zemetrasenie v Indickom oceáne pri Indonézii vyvolalo
obrovské vlny cunami, zahynulo vtedy až 300 tis. ľudí v Indonézii, Srí Lanke, Indii,
Thajsku i ďalších krajinách.
Slovensko v roku 2004
Od 1. mája 2004 je Slovenská republika členským štátom Európskej únie. K
1. januáru
2004 vstúpil do platnosti zákon o krajských a obvodných úradoch, ktorým boli zároveň
zrušené okresné úrady.
Novým prezidentom SR sa v júni 2004 stal Ivan Gašparovič, jeho súperom v 2. kole
prezidentských volieb bol Vladimír Mečiar, ktorý neuspel 2-krát.
V roku 2004 sa v SR uskutočnila rozsiahla reforma zdravotníctva.
Na začiatku roka 2004 sa spustila daňová reforma.
Pripravovali sa zmeny v sociálnej oblasti. V budúcom období sa má uskutočniť
dôchodková reforma.
V novembri 2004 postihla Tatry ekologická katastrofa. Tatry boli zdevastované silnou
víchricou, ktorá zničila takmer 50 km dlhý a 3 až 5 km široký pás lesa.

Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2004
K 1. januáru 2004 zanikol Okresný úrad v Piešťanoch, nahradil ho Obvodný úrad
v Piešťanoch a ďalšie úrady štátnej správy.
Vo februári 2004 vstúpil do platnosti nový systém mestskej hromadnej dopravy na území
mesta Piešťany.
V marci pri príležitosti výstavy svojich fotografií navštívil Piešťany prezident SR Rudolf
Schuster.
Začiatkom júna sa uskutočnilo tradičné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny Piešťany 2004.
Ku koncu júna zanikli 2 základné školy v Piešťanoch.
V júli navštívil Piešťany nový prezident SR Ivan Gašparovič pri príležitosti
znovuotvorenia golfového ihriska na Kúpeľnom ostrove.
V auguste na Olympijských hrách v Aténach reprezentovali SR aj Piešťanci na čele
s plavkyňou Martinou Moravcovou. V septembri aj na Paralympiáde Atény 2004, kde
telesne postihnutý športovec Ján Riapoš získal zlatú olympijskú medailu.
V novembri MsZ mesta Piešťany doriešilo využitie lokality „Nitrianska“ a to schválením
výstavby polyfunkčného komplexu AUPARK Piešťany.
V decembri 2004 bol v Nemocnici A. Wintera uvedený do prevádzky počítačový
tomograf.
V roku 2004 sa zlepšila a rozšírila spolupráca Mesta Piešťany a SLK Piešťany, a.s.
V roku 2004 mesto Piešťany vypracovalo „Strategický plán rozvoja mesta Piešťany a obcí
Banka a Moravany n/V. do roku 2020“.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2004
V roku 2004 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí MsZ mesta Piešťany.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 30. januára 2004 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ v rokoch 2002 a 2003, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, voľba riaditeľa PO Služby mesta Piešťany, VZN mesta Piešťany (o
finančných výpomociach mesta a o Požiarnom poriadku mesta Piešťany), pozemky
v správe škôl a školských zariadení (nebudú predmetom predaja, ak sú vo vlastníctve
Mesta Piešťany), prevody vlastníctva pozemkov, nový systém MHD v Piešťanoch,
zameranie činnosti úseku hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na rok 2004, členstvo
v dozornej rade Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Piešťany, zámery pre spracovanie
projektov pre štrukturálne fondy EÚ (k žiadostiam o granty v rámci operačného programu
3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry), bod Rôzne a interpelácie poslancov.
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ za roky 2002 a 2003 (uzn. MsZ č. 2/2004)
Niektoré uznesenia MsZ sa začiatkom roka 2004 ešte priebežne plnili. Boli to napr. spor
mesta s advokátskou kanceláriou AGILITA kvôli porušeniu etiky (proti záujmom klienta),
reštrukturalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb, rekonštrukcia a obnova
pamiatky „Starý kláštor“ na Detvianskej ul., prevody vlastníctva nehnuteľností, výber
developera pre lokalitu „Nitrianska ul.“ (má vybrať investora, v platnosti zostali uznesenia
MsZ č.190/2003 bod A a č.225/2003), atď.
Zároveň MsZ schválilo zrušenie uzn. MsZ č.182/2003 (o vyhlásení verejnej súťaže na

developera pre lokalitu „Nitrianska“) a zrušenie uzn. MsZ č.271/2002 B/ časť 2 (táto
časť bola nahradená novým znením „Akciu finančne zabezpečiť následne po zosúladení
časového harmonogramu so Slovenskými železnicami“, uzn. MsZ č.143/2003/B (sa
týkalo prenájmu budovy v m.č. Kocurice pre OZ Hospic MB v Piešťanoch) a uzn. MsZ
č.144/2003/B (týkalo sa krokov na výstavbu dátovej siete v meste).
2. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce
Odpovede na pripomienky a dopyty občanov prednesené na 10. riadnom zasadnutí MsZ
dňa 12. dec. 2003 sa týkali možnosti prepojenia parkoviska pred zimným štadiónom
a Bratislavskej cesty v priestore medzi obchodnými domami Kaufland a PD Univerzal,
prevodu vlastníctva garáží, premávky autobusu MHD Rybnou ulicou, prenájmu tenisového
areálu TENSPO pri športovej hale na Hlbokej ul. a pod.
3. Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (uzn. MsZ
č.3/2004) – poslanci MsZ prerokovali návrh primátora mesta na vymenovanie riaditeľa
SMP, v ktorom boli dvaja kandidáti. V tajnom hlasovaní za riaditeľa SMP poslanci zvolili
Ing. Milana Michalka.
4. VZN mesta Piešťany o spôsobe a metodike poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným
fyzickým osobám (uzn. MsZ č. 4/2004) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
5. VZN mesta Piešťany o vydaní Požiarneho poriadku mesta Piešťany, Ustanovenie
veliteľa MHZ MP, preventivára mesta a vedúcich kontrolných skupín (uzn. MsZ č.5/2004)
– MsZ schválilo:
- v bode A/ predmetné VZN MP;
- v bode B/ veliteľa Mestského hasičského zboru mesta Piešťany Ľubomíra Strečanského,
preventivára požiarnej ochrany Petra Stillhammera (požiarny a bezpečnostný technik
Mesta Piešťany) a vedúcich kontrolných skupín – Petra Fačkovca, Ľubomíra Knapa, Ing.
Petra Zemana a Stanislava Urbana;
- v bode C/ dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi
Mestom Piešťany a Závodným hasičským zborom pri SLK, a.s. s pripomienkami
poslancov;
- v bode D) navýšenie výdavkov na požiarnu ochranu z prebytku bežných príjmov.
Mesto Piešťany vykonáva preventívne protipožiarne kontroly vo vybraných objektoch
a organizáciách. Boli zriadené 4 kontrolné skupiny Mestského hasičského zboru mesta
Piešťany. Členmi skupiny sú jej vedúci, zástupca mestského dobrovoľného hasičského
zboru a službukonajúci mestský policajt.
6. Systém mestskej hromadnej dopravy v meste Piešťany (uzn. MsZ č.11/2004) – MsZ
prerokovalo a schválilo konečný návrh systému autobusovej MHD na území mesta
Piešťany s čiastkovými uzneseniami prijatými v rozprave s pripomienkami poslancov,
tiež zrušilo uzn. MsZ č.243/2003. Zároveň vzalo na vedomie ekonomické vyhodnotenie
prevádzky nového systému MHD na území mesta Piešťany za obdobie august - november
2003.
7. Členstvo v dozornej rade Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Piešťany (uzn. MsZ
č.13/2004) – MsZ schválilo zvolenie primátora mesta Ing. R. Cicutta do dozornej rady
TAVOS, a.s. Piešťany. Za riadneho člena dozornej rady spoločnosti bol primátor mesta
zvolený na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov TAVOS-u.
8. Návrh zámerov pre spracovanie projektov pre štrukturálne fondy EÚ a zabezpečenie

financovania ich technických podkladov (uzn. MsZ č.15/2004) – MsZ schválilo
zámery pre spracovanie projektov k žiadostiam o granty (finančnú pomoc) v rámci
operačného programu Základná infraštruktúra v časti 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej
infraštruktúry s nasledovnými podopatreniami: 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej
infraštruktúry (ZŠ Holubyho ul., ZŠ Brezová ul., MŠ Detvianska ul., MŠ Javorová ul.)
a 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry (Mestská knižnica mesta Piešťany).
Finančná pomoc by sa mala realizovať na princípe spolufinancovania, t.j. 75 - 80 %
finančných prostriedkov bude hradených z EÚ, 15 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 %
z vlastných zdrojov.
9. Dodatok č. 1 Organizačného poriadku výkonných orgánov Mesta Piešťany
a Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Piešťanoch v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z.
(uzn. MsZ č.17/2004) – MsZ ho schválilo.
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.2.2004 – v programe zasadnutia MsZ boli pripomienky
a dopyty obyvateľov obce, VZN mesta Piešťany, žiadosti o úľavu alebo oslobodenie od
mestských daní a poplatkov, obytná zóna Piešťany - Sever, štatúty mestských jaslí a ankety
o najlepších športovcov mesta, delegovanie zástupcov mesta do školských rád, prevody
vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
1. VZN mesta Piešťany o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách
(uzn. MsZ č.21/2004) – MsZ ho schválilo.
V Piešťanoch sa plagáty vylepujú na plagátovacích plochách presklených (v meste je ich
12) a na plochách s priamym výlepom (je ich 9).
2. Žiadosti o úľavu a oslobodenie (uzn. MsZ č.22/2004) – MsZ schválilo oslobodenie
od platenia poplatku za záber verejného priestranstva pre Nemocnicu A. Wintera,
n.o. vo výške 1 638 428,- Sk za rok 2003 a 236 400,- Sk za rok 2004 s podmienkou,
že do 5.6.2004 bude záber verejného priestranstva ukončený. Nezisková organizácia
Nemocnica A. Wintera Piešťany realizovala v rokoch 2001-2004 rekonštrukciu hlavného
objektu nemocnice. Názov investičnej akcie bol „Rekonštrukcia havárie strešnej krytiny
s reprofilizáciou podkrovia a vybudovaním detského oddelenia“.
3. Urbanistická štúdia obytnej zóny Piešťany - Sever II. etapa (uzn. MsZ č. 23/2004)
– MsZ ju schválilo v súlade s vyhodnotením podmienok. Zároveň zobralo na vedomie
koncepciu financovania technickej infraštruktúry II. etapy výstavby obytnej zóny Piešťany
- Sever zo zdrojov mimo rozpočtu mesta.
Obstarávateľom úlohy bola TBS, a.s. Stará Turá, spracovateľom úlohy ateliér AU a ÚZ
Ekopolis Bratislava.
4. Štatút mestských jaslí (uzn. MsZ č.24/2004) – MsZ ho schválilo.
Mesto Piešťany zabezpečuje od roku 1991 prevádzku jedných mestských jaslí, ktoré sa
nachádzajú na Javorovej ul.
5. Novela Štatútu ankety „Najlepší športovci mesta Piešťany“ (uzn. MsZ č. 25/2004) –
MsZ schválilo zmenu štatútu v časti „Výška ceny“ nasledovne:
jednotlivci - dorastenci (1. miesto 5 tis. Sk, 2.-10. miesto 2 tis. Sk), jednotlivci - dospelí
(1.miesto 6 tis. Sk, 2.-10.miesto 3 tis. Sk), kolektívy (1.miesto 10 tis. Sk, 2.miesto - 6 tis.
Sk, 3.miesto - 4 tis. Sk).
6. Výstavba technickej infraštruktúry pre bytové domy na Valovej ul. (uzn. MsZ č.
27/2004). MsZ schválilo uzatvorenie zmluvy o výstavbe technickej infraštruktúry
„Spevnené plochy, komunikácie pre bytové domy na Valovej ul.“ s úpravami. Stavbu

„Bytové domy na Valovej ul.“ realizovalo ako investor stavebné družstvo Penzión
v Piešťanoch. Dva bytové domy boli postavené v blízkosti tenisových kurtov TK Kúpele
Piešťany, celkove 82 bytových jednotiek (1.blok 28 a 2.blok 56 bytov). V rokoch 20032004 prebiehala výstavba technickej vybavenosti – terénne úpravy, spevnené plochy,
verejné osvetlenie).
7. Transformácia letísk (uzn. MsZ č.31/2004) – MsZ zobralo na vedomie informáciu
o transformácii letísk. Primátorovi mesta odporučilo vyvinúť úsilie o získanie majetkovej
účasti pri transformácii letiska v Piešťanoch. Následne v priebehu marca požiadal primátor
mesta listom o bezplatný prevod letiskovej infraštruktúry Letiska Piešťany do vlastníctva
Mesta Piešťany.
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. marca 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, novela VZN NP (týka sa aj parkovacích
miest TAXI), lokalita „Nitrianska ul.“, anketa o občianskej vybavenosti na sídlisku
A. Trajan, Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2003, štatúty klubov dôchodcov,
úprava výšky nájomného za nebytové priestory pre zdravotnícke účely, majetkoprávne
vysporiadania, prevody vlastníctva a prenájmy, činnosť mestskej polície, činnosť útvaru
hlavného kontrolóra MP, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce – pracovníci MsÚ písomne odpovedali na
pripomienky a dopyty obyvateľov mesta z 2. riadneho zasadnutia MsZ dňa 27.2.2004. Išlo
o postup pri vydávaní stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu, vybudovanie
prístupovej komunikácie na sídlisku Bodona Piešťany - Sever I. etapa, výška poplatku
za vyvážanie komunálneho odpadu, autobusové spoje MHD, priestor pred autobusovou
a železničnou stanicou, mestský rozhlas (Štatút kúpeľného miesta Piešťany, platný od
1.10.1998 zakazuje používať miestny rozhlas a ostatné hlučné rozhlasové zariadenia),
žiadosti o dotácie pre športové kluby a pod.
2. Novela VZN MP č. 9/2000 o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva
na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.35/2004) – MsZ novelu i s prílohami schválilo.
Zároveň uložilo MsÚ vypracovať návrh na rozšírenie vyhradených parkovacích miest
TAXI na minimálne 50 miest v termíne do 30.6.2004. Prílohy obsahujú:
- zoznam parciel určujúcich verejné priestranstvo na území mesta Piešťany (miestne
komunikácie – vozovky, chodníky, zelené pásy, ďalej parkoviská, spevnené plochy, zelené
plochy, ihriská a pod.) – príloha A/;
- podmienky umiestňovania a vybavovania exteriérových posedení na území mesta
Piešťany – príloha B/.
Územie mesta Piešťany je rozdelené na vnútornú a vonkajšiu zónu, exteriérové sedenia
v oboch zónach sú charakterizované špecifickými požiadavkami na nábytok, prekrytie
terasy (slnečníkmi alebo markízami), na reklamu, pódium (môže sa použiť ľahko
demontovateľné drevené pódium, prípadne pokryté kobercom tzv. umelej trávy),
ohradenie (rôzne tvary a materiály, zábradlia, mobilná zeleň); - hranice vnútornej mestskej
zóny; - TAXI karta (pre taxikára); - situácia zóny spoplatneného parkovania s vyznačením
stupňov sadzobníka.
3. Odpredaj pozemkov v lokalite „Nitrianska ul.“ Piešťany (uzn.MsZ č.36/2004) – MsZ
schválilo požiadavky na predloženie návrhu developera (navrhovateľa) na využitie
lokality „Nitrianska ul.“ s pripomienkami poslancov.

Na základe uzn. MsZ č.225/2003 bola primátorom mesta menovaná 7-členná komisia
(predseda Ing. Miština, CSc., členovia MUDr. Čanič, Ing. Drgoň, Ing. Gál, JUDr.
Chmelo – nahradený JUDr. Cibulkovou, Ing. Nižňanský a Ing. arch. Vitková) za účelom
prípravy materiálu – podmienok na výber developera na využitie pozemkov v lokalite
„Nitrianska ul.“ (celková výmera 12 601 m2). Pozemky sa majú odpredať s cieľom
dobudovať priestor v centre mesta. Svoje stanoviská predložili aj komisie MsZ, po
vyhodnotení a zapracovaní pripomienok poslancov bol materiál schválený.
4. Anketa „Občianska vybavenosť na sídlisku A. Trajan“ (uzn. MsZ č.37/2004) – MsZ
zobralo vyhodnotenie ankety na vedomie. Zároveň schválilo vypracovanie urbanistickej
štúdie riešenia priestoru súčasného trhoviska na sídlisku A. Trajan podľa alternatívy 2.
Z ankety vyplynulo, že verejnosť negatívne vníma súčasný architektonicko-stavebný stav
sídliska. Namiesto terajšieho zoskupenia stánkov na trhovisku, mala by sa realizovať
kvalitnejšia zástavba s funkčným využitím pre občiansku vybavenosť.
5. Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2003 (uzn. MsZ č.38/2004) – MsZ ho schválilo
bez výhrad. Prebytok hospodárenia Mesta Piešťany za rok 2003 predstavoval sumu 7,716
mil. Sk.
6. Podnájom Tenisového areálu na Hlbokej ul. (uzn. MsZ č.39/2004) – MsZ schválilo
podnájom areálu v prospech STASIN, s.r.o. Piešťany (uchádzačmi o prenájom boli aj
Eternal, s.r.o. Piešťany a predchádzajúci nájomca reálu
Ing. M. Jakubík – TENSPO
Piešťany). Majiteľom areálu je mesto Piešťany, nájomcom PO Služby MP.
7. Štatút klubu dôchodcov „Rozmarín“ (uzn. MsZ č.40/2004) – MsZ štatút schválilo.
Mesto Piešťany zabezpečuje prevádzku klubu od r. 1991, v súčasnej dobe klub pôsobí
v priestoroch polyfunkčného domu na Teplickej ul. 144.
8. Štatút integrovaného klubu dôchodcov „Svornosť“ (uzn. MsZ č.41/2004) – MsZ štatút
schválilo. Mesto Piešťany zabezpečuje prevádzku klubu od roku 1993 v priestoroch
na Pribinovej ul. 2. V klube pôsobia aj členovia ZO telesne postihnutých občanov, ZO
sluchovo postihnutých občanov, ZO občanov postihnutých civilizačnými chorobami.
9. Oslavná akcia mesta Piešťany pri príležitosti vstupu SR do EÚ (uzn. MsZ č. 50/2004)
– MsZ ju schválilo.
10. Zrušenie Zásad upravujúcich postup obstarávateľov pri získavaní výrobkov,
zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu, ... (uzn. MsZ č.53/2004) – MsZ schválilo
zrušenie uznesení MsZ č.46/2002 a č.155/2002, ktorými boli schválené uvedené zásady.
S účinnosťou od 1.1.2004 totiž platí nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý zrušil
pôvodný zákon z roku 1999.
11. Výzva poslancov VÚC na zachovanie Okresného súdu a Okresnej prokuratúry
v Piešťanoch (uzn. MsZ č.54/2004) – MsZ sa k uvedenej výzve pripojilo. Uznesenie
MsZ v Piešťanoch bolo zaslané na vedomie predsedovi Trnavského samosprávneho kraja
Petrovi Tomečkovi a Krajskému súdu v Trnave.
12. Interpelácie poslancov MsZ – odpovede na interpelácie poslancov MsZ z 2. riadneho
zasadnutia MsZ dňa 27.2.2004 sa týkali kvality pitnej vody v Piešťanoch a porušovania
nočného pokoja návštevníkmi internetovej čitárne prevádzkovanej v objekte ZŠ A. Trajan.
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 30. apríla 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, činnosť SLK Piešťany, a.s., sobášna
miestnosť, štatút jedálne dôchodcov, financovanie ZŠ a školských zariadení, zrušenie

2-och ZŠ v Piešťanoch, majetkoprávne vysporiadania, prevody vlastníctva a prenájmy,
zásady o nájme, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – odpovede na pripomienky a dopyty
prednesené na 3. riadnom zasadnutí MsZ dňa 26.3.2004 sa týkali poplatku za zber,
likvidáciu a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu, siete zariadení sociálnych
služieb s trvalým bývaním, času predaja v obchodoch a času prevádzky zariadení služieb,
prevodu vlastníctva, v záhradkárskej osade a pod.
S novými pripomienkami a dopytmi, resp. žiadosťami vystúpilo 13 občanov. Týkali sa
najmä pripravovaného zrušenia 2-och ZŠ v Piešťanoch. Za zachovanie ZŠ Rázusova
ul. vystúpilo až 7 občanov (riaditeľ školy Vilém Vrba, učiteľka Marcela Berlanská,
zástupcovia rady rodičov PaedDr. Peter Berlanský a Jaromír Miksa, rodičia žiakov Jarmila
Kořistová, Jaroslava Boriová a Aneta Babulicová. Za zachovanie ZŠ A. Trajan a MŠ v nej
sa nachádzajúcej vystúpili 3 občania (riaditeľka školy Alena Hanychová a rodičia Štefan
Marenčák a Terézia Tupová).
Ďalší príspevok sa týkal výstavby tzv. Broskyňovej ul. spájajúcej sídlisko
A. Trajan so
zimným štadiónom (petícia občanov bola odovzdaná vo februári 2003), atď.
2. Informácia o činnosti SLK Piešťany, a.s. na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.57/2004)
– MsZ ju zobralo na vedomie.
3. Určenie sobášnej miestnosti mesta a sobášneho dňa (uzn. MsZ č.59/2004) – MsZ
schválilo určenie sobášnej miestnosti v objekte SLK Kúpeľná dvorana (Kursalón)
a sobášneho dňa – sobota pri uzavretí manželstva pred Mestom Piešťany (k zmene došlo
koncom mája 2004, predtým sa sobášilo v priestoroch MsÚ a MsK).
4. Štatút Jedálne pre dôchodcov (uzn. MsZ č.61/2004) – MsZ štatút schválilo. Mesto
Piešťany od roku 1993 zabezpečuje prevádzku jedálne v objekte na Staničnej ul., kapacita
je cca 200 porcií.
5. Financovanie ZŠ v pôsobnosti Mesta Piešťany. Zrušenie 2-och ZŠ v Piešťanoch (uzn.
MsZ č.63/2004) – MsZ schválilo finančné prostriedky na mzdové náklady a prevádzkové
základných škôl na rok 2004. Zároveň schválilo zrušenie ZŠ A. Trajan (žiaci prejdú na ZŠ
F.E. Scherera) a zrušenie ZŠ Rázusova ul. (žiaci prejdú na ZŠ Vajanského ul.) k termínu
30.6.2004 a ukončením ich činnosti k 1.9.2004.
Proti zrušeniu ZŠ na Rázusovej ul. sa 2 dni pred týmto zasadnutím MsZ uskutočnila
pred MsÚ protestná akcia detí, rodičov a pedagógov školy, tiež bola podaná petícia proti
jej zrušeniu. Zhromaždených sa pokúšali upokojiť a vysvetliť dôvody pre zrušenie škôl
primátor mesta Ing. R. Cicutto, viceprimátorka Ing. E. Pobjecká a prednostka MsÚ RNDr.
D. Bartošová.
Mesto Piešťany muselo pristúpiť k radikálnym racionalizačným opatreniam z dôvodu
nového systému financovania škôl, kde hlavným kritériom pre získanie finančných
prostriedkov je počet žiakov v škole. Celkový počet žiakov ZŠ v pôsobnosti Mesta
Piešťany klesol z 3 970 v škols. roku 1990/91 na 2 925 v škols. roku 2003/2004, keďže
neustále klesal počet narodených detí. Spôsobilo to zníženie finančných prostriedkov na
činnosť škôl. Okrem toho treba brať do úvahy aj to, že financovanie škôl je už dlhodobo
podhodnotené zo strany štátu.
Mesto Piešťany následne podalo žiadosť na MŠ SR o vyradenie oboch škôl zo siete škôl
a školských zariadení. V júni 2004 bolo Mestu Piešťany doručené rozhodnutie MŠ SR
zo dňa 31.5.2004, ktorým boli ZŠ Rázusova ul. a ZŠ A. Trajan vyradené zo siete škôl

a školských zariadení s účinnosťou od 30.6.2004.
Od škols. roka 2004/2005 pôsobí v našom meste už iba 5 ZŠ, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Piešťany.
6. Financovanie Základnej umeleckej školy a školských zariadení v pôsobnosti Mesta
Piešťany na rok 2004 (uzn. MsZ č.65/2004) – MsZ schválilo finančné prostriedky na rok
2004 pre ZUŠ v Piešťanoch, pre školské kluby detí pri ZŠ, pre školské jedálne pri ZŠ
(bola zrušená školská jedáleň na Meštianskej ul. k termínu 30.6.2004 s ukončením činnosti
k 1.9.2004), pre školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ F.E. Scherera a pre CVČ Ahoj
Piešťany.
Ďalej MsZ schválilo finančné prostriedky na rok 2004 pre rozpočtovú organizáciu Školské
zariadenia Mesta Piešťany (jej organizačnými jednotkami sú materské školy v Piešťanoch,
školské jedálne pri MŠ a Stredisko služieb škole v Piešťanoch). Zároveň bolo schválené
zrušenie Strediska služieb škole pri ŠZMP k termínu 1.9.2004 (stredisko nezaniklo, ale
bolo vyňaté z organizačnej štruktúry ŠZMP a pričlenené k Službám mesta Piešťany). Tiež
bolo schválené premiestnenie MŠ A. Trajan (po zrušení ZŠ A. Trajan) do priestorov ZŠ
F.E. Scherera.
Celkový deficit finančných prostriedkov pre činnosť ZUŠ a školských zariadení, ktoré sú
súčasťou originálnych kompetencií Mesta Piešťany, bol pred realizáciou racionalizačných
opatrení Mesta Piešťany stanovený na cca 11,3 mil. Sk, po ich realizácii bola
predpokladaná výška deficitu cca 6,5 mil. Sk.
MsZ schválilo riešenie celkového deficitu finančných prostriedkov na originálne
kompetencie mesta v školstve dohodovacím konaním s Krajským školským úradom
v Trnave (ďalšími možnosťami bola ponuka časti školských zariadení súkromnému
sektoru, prípadne zmenou rozpočtu mesta na rok 2004).
7. Cyklistický chodník Mikrorajón - Potočná ul. (uzn. MsZ č.74/2004) – chodník
vybuduje Mesto Piešťany na korune hrádze pri Dubovej na pozemku, ktorého vlastníkom
je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Piešťany,
s ktorým Mesto Piešťany ako budúci správca s prevádzkovateľ cykl. chodníka uzavrie
zmluvu o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku.
8. Zmena VZN MP o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb (uzn.
MsZ č.78/2004) – MsZ zmenu schválilo.
9. Doplnenie internetovej stránky mesta Piešťany (uzn. MsZ č.79/2004) – MsZ uložilo
MsÚ zabezpečiť doplnenie kontaktných adries všetkých družobných miest mesta Piešťany
na oficiálnej internetovej stránke mesta vo všetkých jazykových mutáciách.
10. Interpelácie poslancov MsZ – odpovede na interpelácie poslancov MsZ na 3.
riadnom zasadnutí MsZ dňa 26.3.2004 sa týkali poplatkov starších občanov za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, krokov na zachovanie Okresného súdu
a Okresnej prokuratúry v Piešťanoch a pod.
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 28. mája 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, VZN MP, žiadosti o úľavu a oslobodenie, zľavy cestovného v MHD,
nájomné za mestské pozemky, majetkoprávne záležitosti (prevody vlastníctva, zámeny
pozemkov, zriadenie vecného bremena a pod.), bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – vystúpilo 7 občanov. Štyria z nich opäť
žiadali o zachovanie ZŠ na Rázusovej ul. O tejto záležitosti však už MsZ rozhodlo na

svojom predchádzajúcom zasadnutí 30. apríla 2004.
2. VZN mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (uzn.
MsZ č.82/2004) – MsZ ho schválilo.
Nové VZN MP bolo vydané z dôvodu nového zákona č.24/2004 Z.z., ktorým sa menili
a dopĺňali predchádzajúce zákony o odpadoch a o miestnych poplatkoch. Sadzba poplatku
pre rok 2004 zostala nezmenená, t.j. 500,- Sk na osobu a rok.
3. Novela VZN MP č.18/2002 o poplatku za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste
sústredeného cestovného ruchu (uzn. MsZ č.83/2004) – MsZ novelu schválilo. Názov
poplatku sa zmenil na „poplatok za pobyt“, vyberá sa za prenocovanie. Jeho sadzba sa
nezmenila, zostala 15 Sk/noc.
4. Zrušenie VZN MP č.4/1996 o poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov - s účinnosťou od 1. mája 2004 (uzn. MsZ č.84/2004) – MsZ zrušilo predmetné
VZN MP v dôsledku nového zákona č. 218/2004 Z.z. (v súvislosti so vstupom Slovenska
do EÚ), ktorým bol vypustený poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov s účinnosťou od
1. mája 2004. Mestu Piešťany tak bude oproti minulosti
chýbať v rozpočte cca 6 mil. Sk ročne.
5. Žiadosti o úľavu a oslobodenie od mestských daní a poplatkov (uzn. MsZ č.85/2004)
– MsZ neschválilo žiadosť Detského domova a domova sociálnych služieb pre deti
a dospelých, Sasinkova ul. 11, Piešťany o oslobodenie od poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov za rok 2004.
6. Zľavy cestovného v MHD (uzn.MsZ č.87/2004) – MsZ uložilo MsÚ predložiť
Trnavskému samosprávnemu kraju na schválenie návrh výmeru s určením okruhu
cestujúcich, ktorí sa budú prepravovať bezplatne alebo za cenu cestovného lístka s 50
%-nou zľavou v mestskej hromadnej doprave v Piešťanoch – podľa alternatívy A.
7. Výška nájomného za pozemky vo vlastníctve Mesta Piešťany (uzn. MsZ č.88/2004
– MsZ schválilo určenie výšky nájomného za pozemky vo vlastníctve Mesta Piešťany
prenajaté Mestom Piešťany fyzickým osobám a neziskovým organizáciám na
nepodnikateľské účely.
Napr. pozemky pod existujúcimi radovými garážami alebo samostatne stojacimi garážami
buď za nájomné 10,- Sk/m2/rok (ak ide o pozemky, ktoré nemožno previesť do osobného
vlastníctva z hľadiska územného plánu alebo ochranného pásma vôd a železníc) alebo za
cenu 100,- Sk/m2/rok (ostatné podmienky).
8. E-mailové internetové schránky poslancov MsZ (uzn. MsZ č.102/2004) – MsZ uložilo
MsÚ zabezpečiť:
- zriadenie E-mailových internetových schránok pre všetkých poslancov MsZ s adresami
„priezvisko@piestany.sk“ s možnosťou kódovaného prístupu z ľubovoľného mesta
internetovej siete, včítane prístupu z oficiálnej stránky mesta;
- vhodnú propagáciu týchto adries vo verejnosti.
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 25. júna 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, informácia o spracovaní Stratégie rozvoja mikroregiónu Piešťany
- Banka - Moravany n/V., 7 noviel VZN mesta Piešťany o miestnych poplatkov, stav
a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2003, vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany za
1. štvrťrok 2004 (Služby MP už mali stratu vyše 1 mil. Sk), menovanie riaditeľky MsKS
v Piešťanoch, žiadosti o finančné dotácie na projekty v oblasti sociálnej, zdravotníckej,

školstva, športu a kultúry, zmena ÚPN CMZ Piešťany, stanovištia TAXI, prenájmy
a prevody vlastníctva, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – odpovede na pripomienky a dopyty občanov
na 5. riadnom zasadnutí MsZ dňa 28. mája 2004 sa týkali – žiadosti hokejového klubu
v Piešťanoch na prevzatie zimného štadióna do užívania, zrušenia ZŠ Rázusova ul.,
vývozu komunálneho odpadu (občania majú užívať tú nádobu, ktorá im bola pridelená),
problematiky chovania psov v meste (ich počet z roka na rok narastá) a čistoty na
zastávkach a v autobusoch MHD.
Nové pripomienky sa týkali navrátenia vyvlastnenej pôdy v období socializmu, žiadosť
zástupcu Agentúry MMI Piešťany o odpustenie poplatku zo vstupného (agentúra
organizuje podujatia Truck country a Country Lodenica), žiadosť riaditeľa hotela Magnólia
Ing. Petra Bakoša o zmenu územného plánu kvôli výstavbe balneoterapeutického
zariadenia (objektu) pri hoteli.
2. Spracovanie Stratégie rozvoja mikroregiónu Piešťany – Banka - Moravany n/V. (uzn.
MsZ č.105/2004) – MsZ zobralo na vedomie informáciu o spracovaní predmetnej stratégie
(predniesol ju koordinátor projektu Ing. Viktor Nižňanský). Zároveň schválilo finančné
krytie na dopracovanie publikácie „Stratégia rozvoja mikroregiónu Piešťany - Banka Moravany n/V.“ vo výške 300 tis. Sk.
S plánovanými strategickými úlohami do roku 2020 boli následne oboznámení obyvatelia
Piešťan prostredníctvom miestnej tlače a mestskej www stránky.
3. Novela VZN MP č. 1/2002 o poplatku za umiestnenie jadrového paliva (uzn. MsZ
č.106/2004) – MsZ novelu schválilo. Novelizácia sa uskutočnila na základe nového
zákona č. 218/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch.
4. Novela VZN MP č. 7/1997 o poplatku za psa (uzn. MsZ č.107/2004) – MsZ novelu
schválilo (novelizácia tiež na základe zákona č. 218/2004 Z.z.).
5. Novela VZN MP č. 13/1996 o poplatku za ubytovaciu kapacitu (uzn. MsZ č.108/2004)
– MsZ novelu schválilo (na základe zákona č.218/2004 Z.z.).
6. Novela VZN MP č. 12/1996 o poplatku za predajné automaty (uzn. MsZ č.109/2004) –
MsZ novelu schválilo (na základe zákona č.218/2004 Z.z.).
7. Novela VZN MP č. 10/1992 o poplatku za reklamy (uzn. MsZ č.110/2004) – MsZ
novelu schválilo (na základe zákona č.218/2004 Z.z.).
8. Novela VZN MP č. 2/2002 o poplatku zo vstupného, voľných pouličných aktivitách
slobodných umelcov a oznamovacej povinnosti (uzn. MsZ č.110/2004) – MsZ novelu
schválilo (na základe zákona č.218/2004 Z.z.).
9. Novela VZN MP č. 9/2000 o miestnom poplatku na území mesta Piešťany za užívanie
verejného priestranstva (uzn. MsZ č.112/2004) – MsZ novelu schválilo (na základe zákona
č.218/2004 Z.z.).
10. VZN MP o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Piešťany (uzn.
MsZ č.113/2004) – MsZ ho schválilo.
VZN MP stanovuje školské obvody pre 5 ZŠ na území mesta Piešťany (po zrušení 2-och
ZŠ) – ZŠ M.R. Štefánika Vajanského ul., ZŠ Holubyho ul., ZŠ Mojmírova ul., ZŠ Brezová
ul., ZŠ F.E. Scherera (školské obvody sú určené názvami ulíc).
11. Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2003 (uzn. MsZ č.114/2004) – MsZ
informáciu zobralo na vedomie.
Mesto Piešťany vykazovalo za rok 2003 neobežný majetok v hodnote 1,806 miliardy Sk

a obežný majetok vo výške 403,1 mil. Sk. Ďalším majetkom mesta je majetok zverený do
správy príspevkových rozpočtových organizácií MP, Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
a majetok obchodnej spoločnosti SBS COOP, s.r.o., Piešťany v celkovej hodnote 640,7
mil. Sk.
12. Vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch (uzn. MsZ
č.116/2004) – MsZ schválilo vymenovanie Mgr. Marty Jurčovej do tejto funkcie od 1. júla
2004.
13. Žiadosti o finančnú dotáciu – projekty pre oblasť sociálnu a zdravotnícku (uzn. MsZ
č.118/2004) – MsZ schválilo poskytnutie finančných dotácií pre:
- OZ Hospic Matky Božej v Piešťanoch na projekt „Rozvoj činnosti dobrovoľníckej
organizácie a pomoc ťažko chorým a zomierajúcim“ – 30 tis.Sk;
- Nemocnicu A. Wintera, n.o. Piešťany na projekt „Zabezpečenie monitorov pre potreby
intenzívnej starostlivosti na oddelení chirurgie“ – 30 tis. Sk.
14. Žiadosti o finančnú dotáciu – projekty pre oblasť školstva, športu a kultúry (uzn. MsZ
č.119/2004) – MsZ schválilo poskytnutie finančných dotácie pre:
- Strednú záhradnícku školu v Piešťanoch na projekt „Victoria Regia“ - národná súťaž vo
viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou – 15 tis. Sk;
- „Združenie pre rozvoj športov v prírode“ na podujatie 18. - 19. sept. 2004 – 5 tis. Sk;
- ZŠ F.E. Scherera na projekt „Tajuplné príbehy z nášho mesta“ – 7,2 tis. Sk;
- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Piešťanoch na projekt „8. Európsky mládežnícky
hudobný festival“ – 10 tis. Sk;
- TJ AKO Piešťany (amatérsky krasokorčuliarsky oddiel) na projekt „Veľká cena mesta
Piešťany“ – 10 tis. Sk;
- Dom umenia Piešťany na 49. ročník Piešťanského festivalu – 80 tis. Sk;
- Agentúru MMI, s.r.o. Piešťany na projekt „6. ročník Country Lodenica 2004“
– 25 tis. Sk.
3 žiadosti o finančnú dotáciu neboli schválené.
15. Spracovanie zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Piešťany
- dostavba hotela Magnólia (uzn. MsZ č. 120/2004) – MsZ zmenu schválilo. Týka sa to
výstavby balneoterapeutického pavilónu pri hoteli Magnólia.
16. Nové stanovištia TAXI na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.121/2004) – MsZ ich
schválilo. Celkový počet stanovíšť TAXI stúpol na 40. Realizácia dopravného značenia,
vyznačujúca nové stanovištia TAXI sa uskutoční v jarných mesiacoch roku 2005.
17. Založenie Združenia miest a obcí regiónu Piešťan pre separovaný zber odpadov (uzn.
MsZ č.123/2004) – MsZ schválilo prípravu vstupu mesta do združenia. Účelom založenia
združenia je zlepšenie situácie v oblasti separovaného zberu.
18. Uzavretie nájomnej zmluvy medzi ZŠ F.E. Scherera ako prenajímateľom a Krajským
školským úradom v Trnave ako nájomcom pre účely Pedagogicko-psychologickej poradne
v Piešťanoch (uzn. MsZ č.131/2004) – MsZ uzavretie nájomnej zmluvy schválilo.
19. Informácia o stave zrušenia škôl a školských zariadení. Návrh zániku ZŠ Rázusova ul.
a ZŠ A. Trajan ich zrušením. Dočasný prenájom budovy bývalej ZŠ Rázusova ul. (uzn.
MsZ č.132/2004) – MsZ zobralo na vedomie predmetnú informáciu. Zároveň schválilo
zánik zrušením rozpočtových organizácií Mesta Piešťany – ZŠ Rázusova ul. a ZŠ A.
Trajan s účinnosťou od 30.6.2004 a uložilo MsÚ prevziať majetok, ktorý bol týmto školám
zverený do správy.

MsZ tiež schválilo prenájom budovy bývalej ZŠ na Rázusovej ul. pre Slovenskú
sporiteľňu, a.s. Bratislava od 1.8.2004 do 31.3.2005 (predĺžený do 30.6.2005). Primátor
mesta predbežne navrhol, aby v tomto objekte neskôr sídlila niektorá z fakúlt Trnavskej
univerzity.
20. Interpelácie poslancov MsZ – odpovede na interpelácie poslancov MsZ prednesených
na 5. zasadnutí MsZ dňa 28. mája 2004 sa týkali údržby verejnej zelene (stredisko verejnej
zelene Služieb mesta Piešťany udržuje plochy zelene na výmere 140 ha, má však nízky
počet pracovníkov - 23), stratégie mesta, problematiky možného vybudovania okružnej
križovatky na Bratislavskej ceste a Krajinskej ceste (ide o križovatku štátnej cesty I/61
– cestný ťah sever - juh a štátnej cesty II/499 – príjazdová cesta z diaľnice do mesta
Piešťany), majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v k.ú. Piešťany (v mestskom
parku) a pod.
Nové interpelácie poslancov MsZ sa týkali nedostatkov v doprave (najmä dopravného
značenia, ktoré nie je najlepšie, často sa nedodržiava, problémy robí zastavovanie, státie
a parkovanie vozidiel, nebezpečné sú niektoré križovatky, nedostatky sú i vo verejnom
osvetlení) a pod.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 3. septembra 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, žiadosti o úľavu a oslobodenie z mestských daní a poplatkov (Agentúra
MMI, s.r.o. Piešťany bola oslobodená od platenia poplatku zo vstupného za podujatie
Truck country 2004 vo výške 80 tis. Sk), protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta
Piešťany, protokoly o odňatí majetku Mesta Piešťany, prevody vlastníctva nehnuteľností,
prenájmy nehnuteľností, zámeny pozemkov, VZN MP, dodatok č. 1 Štatútu mesta
Piešťany, zmeny Územného plánu mesta Piešťany (ÚPN) - nové plochy verejnej zelene
a plánovaná výstavba OD spoločnosti LIDL, nová Organizačná štruktúra Mesta Piešťany,
pravidlá činnosti hlavného kontrolóra Mesta Piešťany, zmena Štatútu kúpeľného miesta
Piešťany, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
Neboli schválené – zmena ÚPN zóny Piešťany - Heinola, zásady o nájme nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta a tiež nebol schválený nájomný vzťah mesta ako
prenajímateľa a CS Group ako nájomcom JAGR’S SPORT BAR-u v priestoroch zimného
štadióna.
Odpredaj mestských pozemkov spoločnosti FUEL síce MsZ schválilo, avšak primátor
mesta výkon rozhodnutia pozastavil.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – boli to:
- informácia o aktivitách Agentúry MMI, s.r.o. Piešťany (Truck country 2004, Country
Lodenica 2004);
- lokalita Nový dvor na Orviskej ceste za železničnou traťou (žije tam 16 rodín a cca 60
obyvateľov, nemajú vodovod a kanalizáciu iba studne a žumpy);
- plánovaná výstavba obchodného domu spoločnosti LIDL na parkovisku obchodného
domu Prior (obyvateľ Teplickej ul. bol proti, riaditeľ OD Prior bol za), atď.
2. Projekt „Mestá priateľské deťom“ (uzn. MsZ č.144/204) – MsZ schválilo účasť Mesta
Piešťany v projekte UNICEF „Mestá priateľské deťom“.
Projekt predpokladá mesto, ktoré sa rozhodlo svojim mladým obyvateľom zabezpečiť ich
práva. Právny základ k tomu poskytuje „Dohovor o právach dieťaťa“, ktorý podpísalo
191 krajín sveta, vrátane SR (4 hlavné kategórie práv dieťaťa - právo na život a prežitie,

právo na osobný rozvoj, právo na ochranu a participačné právo, t.j. právo detí slobodne
vyjadrovať svoje názory a mať slovo v záležitostiach ovplyvňujúcich ich život).
Aktivity v rámci projektu v priebehu tohto i nasledujúcich rokov.
3. Protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy základných
škôl, školských zariadení a organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany (uzn.
MsZ č.146/2004) – MsZ protokoly schválilo. Týkalo sa to 5-tich ZŠ, ZUŠ, CVČ Ahoj,
Školských zariadení MP a MsK.
4. Protokoly o odňatí majetku Mesta Piešťany zo správy ZŠ M.R. Štefánika Vajanského ul.
(budova škols. jedálne na Meštianskej ul.) a zo správy Školských zariadení MP (stredisko
služieb škole). Majetok bol dodatkom odovzdaný do správy Služieb mesta Piešťany (uzn.
MsZ č.147/2004) – MsZ oba protokoly a dodatok schválilo.
5. Novela VZN mesta Piešťany č. 9/2001 o prevádzke domov smútku a cintorínov
v Piešťanoch (uzn. MsZ č.161/2004) – MsZ novelu schválilo s pripomienkami poslancov.
V novele sú uvedené nové ceny za poskytnutie cintorínskych služieb (vzrástli v priemere
o 35 %).
6. Zrušenie VZN mesta Piešťany č. 22/1993 o pobyte osôb na území mesta (uzn. MsZ
č.162/2004) – MsZ zrušilo VZN MP s účinnosťou od 1.10.2004.
Stalo sa bezpredmetným z dôvodu platnosti nového zákona č.454/2004 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
SR.
7. Vstup mesta Piešťany do Združenia pre separovaný zber odpadu regiónu Piešťany
(uzn. MsZ č.165/2004) – MsZ vstup do združenia schválilo. Sídlo združenia je na
MsÚ v Piešťanoch, prevádzkou strediska je Zberné stredisko VETES, s.r.o. Vrbové.
Zakladateľom združenia sú mestá Piešťany a Vrbové a obce Bašovce, Dubovany, Ostrov,
Chtelnica, Veľké Kostoľany, Šípkové, Drahovce, Nižná, Krakovany, Trebatice, Šterusy,
Dolný Lopašov, Hubina, Veľké Orvište, Prašník, Ducové, Banka, Veselé, Moravany
n/V., Kočín-Lančár, Rakovice, Borovce (z bývalého okresu Piešťany chýbajú Ratnovce,
Sokolovce, Pečeňady).
8. Zmena Územného plánu mesta Piešťany č. 4 - v súvislosti s Miestnym územným
systémom ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany (uzn. MsZ č.169/2004) – MsZ
zmenu ÚPN mesta Piešťany schválilo.
Zmena bola vypracovaná na základe nesúladu ÚPN mesta Piešťany (Ing. Hladký
a kolektív 1998) a MÚSES SÚ Piešťany (RNDr. Tremboš a kolektív 1999). Zmeny
boli – vymedzenie nových plôch verejnej zelene v intraviláne mesta (6 areálov),
vymedzenie plôch významnej ekostabilizačnej zelene (8 areálov), vymedzenie plochy
s poľnohospodárskou funkciou.
9. Zmena Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 2 - Predajňa potravín
LIDL - blok B 30 (uzn. MsZ č.171/2004) – MsZ návrh na spracovanie zmeny ÚPN CMZ
Piešťany schválilo. Bolo však treba ešte počkať na vyhodnotenie pripomienok. Nebolo
zatiaľ isté, či sa prikročí k výstavbe uvedenej veľkopredajne potravín. Mala by sa totiž
stavať v priestore súčasného parkoviska OD Prior Piešťany. Vlastníkom pozemku nie je
Mesto Piešťany, ale spoločnosť Obchodné domy Prior stred, a.s. Zvolen.
V nasledujúcom období sa čakalo aj na reakcie obyvateľov Piešťan. Po vyhodnotení
pripomienok sa k celej záležitosti ešte raz vráti MsZ na svojom 2. riadnom zasadnutí
v roku 2005. Po neschválení vyhodnotenia pripomienok k zmene ÚPN CMZ Piešťany

- Predajňa potravín LIDL sa však uzn. MsZ č.26/2005 zmena ÚPN CMZ nerealizovala
(2.riadne zasad. MsZ dňa 4.marca 2005), viď. ďalej rok 2005.
Žiadosť LIDL SR, v.o.s. Bratislava o zmenu ÚPN CMZ Piešťany v súvislosti so zámerom
výstavby veľkopredajne potravín v bloku B 30 (v priestore súčasného parkoviska OD
Prior Piešťany) obdržal MsÚ v Piešťanoch 17.5.2004. Spoločnosť LIDL ponúka lacnejšie
potraviny než hypermarkety.
10. Nová Organizačná štruktúra Mesta Piešťany (uzn. MsZ č.174/2004) – MsZ ju
schválilo.
11. Prevod vlastníctva k pozemkom v prospech spoločnosti FUEL, s.r.o. Piešťany (uzn.
MsZ č.178/2004) – MsZ odpredaj pozemkov schválilo za cenu 6,3 mil. Sk. Primátor mesta
toto uznesenie nepodpísal; uznesenie stratilo platnosť, pretože ho poslanci MsZ na 8.
riadnom zasadnutí MsZ dňa 1. októbra 2004 nepotvrdili.
Primátor mesta Ing. Remo Cicutto však výkon rozhodnutia ku dňu 13.9.2004 pozastavil,
pretože podľa znaleckého posudku má pozemok hodnotu až
14,4 mil. Sk.
12. Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra Mesta Piešťany a jeho kontrolného útvaru (uzn.
MsZ č.179/2004) – MsZ ich schválilo.
13. Bod Rôzne – Zmena Štatútu kúpeľného miesta Piešťany (uzn. MsZ č.183/2004 – MsZ
schválilo úpravu hraníc vnútorného kúpeľného územia kúpeľného miesta Piešťany podľa
prílohy č. 3.
14. Bod Rôzne – Informácia o spracovaní grantu - Piešťanské informačné centrum ako
nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu (uzn. MsZ č.185/2004) – MsZ informáciu
zobralo na vedomie.
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 1. októbra 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy
základných škôl a ZUŠ v Piešťanoch, likvidácia neupotrebiteľného majetku Mesta
Piešťany zo zrušenej ZŠ Rázusova ul. (drobný hmotný majetok v sume 604 mil. Sk),
hospodárenie PO Služby mesta Piešťany v roku 2004, prevody vlastníctva nehnuteľností,
prenájmy nehnuteľností, zmena územného plánu zóny Heinola – Piešťany, prehodnotenie
uznesenia MsZ o prevode vlastníctva mestských pozemkov v prospech FUEL, s.r.o., bod
Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
MsZ neschválilo odpustenie finančných záväzkov Mestského hádzanárskeho klubu
Piešťany, o.z. voči Mestu Piešťany (neuhradené faktúry za spotrebu tepla v športovom
areáli na Hlbokej ul. vo výške 244 tis. Sk).
1. Hospodárenie PO Služby mesta Piešťany v priebehu roka 2004 (uzn. MsZ č.192/2004)
– MsZ po prerokovaní neschválilo návrh zmeny rozpočtu Služieb MP na rok 2004, ale
uložilo Službám MP v spolupráci s MsÚ v Piešťanoch pripraviť do najbližšieho zasadnutia
MsZ krízový rozpočet Služieb MP na rok 2004. Službám MP chýbajú totiž finančné
prostriedky na ich činnosť.
Služby MP mali na rok 2004 schválený vyrovnaný rozpočet, t.j. príjmy i výdavky
v hodnote 65,2 mil. Sk. Hodnota príjmov však bola v rozpočte stanovená nesprávne,
pretože pozostávajú z dotácie Mesta Piešťany vo výške 41 mil. Sk a z podnikania Služieb
MP, ktoré boli plánované na 24,2 mil. Sk, v skutočnosti však môžu dosiahnuť max. iba 17
mil. Sk.

2. Podnájom nehnuteľnosti Bufet pre Mestský hádzanársky klub Piešťany, o.z. v športovej
hale na Hlbokej ul. 92 (uzn. MsZ č.193/2004) – MsZ podnájom schválilo s pripomienkami
poslancov.
3. Zmena Územného plánu zóny Heinola - Piešťany (uzn. MsZ č.194/2004) – MsZ
schválilo zmenu ÚPN Z Heinola, sekcia I - Piešťany, aktualizácia inžinierskych sietí,
bez zmeny regulatívov oplotenia. Tiež schválilo novelu VZN mesta Piešťany č.4/1998 Záväzná časť Územného plánu zóny Heinola -Piešťany.
Nutnosť obstarania zmeny ÚPN-Z Heinola - Piešťany vyplynula z aktuálnych
majetkoprávnych (vlastníckych) vzťahov v tejto lokalite, podstatných z hľadiska
povoľovania výstavby v danom území. V projektovej dokumentácii boli zapracované
niektoré zmeny – trasovanie jednotlivých inžinierskych sietí, zmeny parcelácie (k zmene
počtu domov v rámci sekcie však nedošlo). Tiež vzrástol počet rodinných domov zo 173
na 180 (namiesto dvoch nadrozmerných „haciendových“ domov sa postavia 4 rodinné
domy a tiež namiesto občianskej vybavenosti sa postaví 5 nových rodinných domov).
Obstaranie zmeny ÚPN-Z Heinola finančne zabezpečili vlastníci pozemkov.
Niektorí poslanci MsZ kritizovali dopad výstavby obytnej zóny Heinola na ekológiu
v tejto lokalite. Ing. F. Bača konštatoval (je známym znalcom a ochrancom životného
prostredia a prírody), že z pôvodného bohatého porastu zostalo v tejto lokalite už iba
niekoľko topoľov. Poslancov MsZ tiež zaujímalo, či zmena ÚPN-Z Heinola je v súlade so
systémom ekologickej stability MÚSES.
4. Prevod vlastníctva nehnuteľnosti - pozemku v lokalite Staré trhovisko (uzn. MsZ
č.196/2004) – MsZ schválilo prevod pozemku o výmere 575 m2 vo vlastníctve Mesta
Piešťany do podielového spoluvlastníctva Ing. J. Kresseho (podiel 1/2) a Ing. arch. T.
Vargu (podiel 1/2) za dohodnutú kúpnu cenu
10 tis. Sk/m2.
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 12. novembra 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, využitie nadbytočných priestorov ZŠ F.E. Scherera, nájom zimného
štadióna, rozpočet Služieb mesta Piešťany na rok 2004, využitie lokality „Nitrianska
ul.“, dodatok č.1 k Zásadám o prevodoch vlastníctva majetku Mesta Piešťany (voľných
bytoch po neplatiacich nájomcoch tretím osobám), kontroly vykonané útvarom hlavného
kontrolóra mesta (boli zistené nedostatky v činnosti Služieb mesta Piešťany – porušili sa
zákony, VZN MP i Zásady o hospodárení s majetkom mesta), separovaný zber na území
mesta, prevody vlastníctva nehnuteľností, prenájmy nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie
poslancov a pod.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce – týkali sa:
- vlastníctvo pozemku v lokalite „Nitrianska ul.“ (Ing. M. Čimo konštatoval, že sa tam
nachádza pozemok patriaci ich rodine; pozemok (vlastníctvo) údajne doteraz nebol riadne
majetkoprávne vysporiadaný a preto rodina Čimových sa domáha vydania predmetnej
nehnuteľnosti od mesta súdnou cestou;
- informácia o činnosti novovzniknutej Mládežníckej komisie pri Mestskej rade
v Piešťanoch (spolupracuje s mládežníckym klubom Orbis, potrebujú priestor a finančné
prostriedky pre svoju činnosť);
- postoje občanov na predaj pozemkov za účelom výstavby garáží v lokalite Vodárenská
ul. (jedni doporučovali odpredaj schváliť, pretože ich autá sú natlačené na ceste pred
bytovkou; ďalší z vedľajších rodinných domov boli zas proti, čo zdôvodňovali potrebou

zelene a tiež tam sa nachádzajúcou MŠ, ZŠ a detskými pieskoviskami), atď.
2. Nájom zimného štadióna pre ŠHK 37 Piešťany (uzn. MsZ č.214/2004) – MsZ
s pripomienkami poslancov schválilo zmluvu o nájme nebytových priestorov Zimného
štadióna v Piešťanoch (všetky nebytové priestory v objekte a technické príslušenstvo
okrem JÁGR’s baru) pre Športový hokejový klub 37 Piešťany – občianske združenie na
dobu 30 rokov za ročný nájom 1 190 Sk s DPH (prezidentom klubu je Jaroslav Lušnák).
ŠHK 37 ako nájomca sa zaviazal vykonávať opravy a údržbu štadióna ročne vo výške 200
tis. Sk a tiež v období 5 rokov preinvestovať vyše 10 mil. Sk na kompletnú rekonštrukciu
hlavného vchodu a vstupnej haly do konca roka 2005, na rekonštrukciu šatní a priestorov
pre štátnu reprezentáciu tiež do konca roka 2005, na rekonštrukciu kotolne, výmenu
mantinelov a ochranného skla a pod.
3. Rozpočet Služieb mesta Piešťany na rok 2004 (uzn. MsZ č.215/2004) – MsZ zobralo
na vedomie čerpanie rozpočtu SMP za obdobie 1. - 8.2004 a výhľad čerpania rozpočtu
do konca roku 2004. MsZ zároveň schválilo ponechať rozpočet SMP na rok 2004 bezo
zmeny a zabezpečiť šetrenie vo výdavkovej časti rozpočtu podľa odporúčania MsÚ.
Poslanci MsZ teda nepodporili návrh riaditeľa SMP, ktorý žiadal o navýšenie pôvodnej
41-miliónovej dotácie mesta.
4. Výber developera na využitie lokality „Nitrianska ul.“ (uzn. MsZ č.218/2004) –
MsZ schválilo výsledok výberového konania na využitie lokality „Nitrianska ul.“
s konštatovaním, že ponuka spoločnosti AUPARK VIII, s.r.o. Bratislava predložená
pod názvom AUPARK Piešťany - Vita Balnearum napĺňa zverejnené požiadavky Mesta
Piešťany. Zároveň uložilo primátorovi mesta rokovať so spoločnosťou AUPARK VIII,
s.r.o. o cene, termíne a spôsobe úhrady a tiež predložiť MsZ návrh zmluvy o prevode
vlastníctva pozemkov v lokalite „Nitrianska ul.“ so spoločnosťou AUPARK, s.r.o.
5. Interpelácie a otázky poslancov MsZ – týkali sa nárastu počtu rozkopávok v meste,
možnosti využitia parkovacej karty aj na parkovanie na mestskom parkovisku na
Nálepkovej ul., možnosťou pridelenia uprázdneného mestského bytu ľubovoľnému
žiadateľovi a pod.
10. riadne zasadnutie MsZ dňa 10. decembra 2004
V programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, prevody vlastníctva nehnuteľností, prenájmy nehnuteľností, viaceré
VZN MP, viaceré novely VZN MP, žiadosti o úľavu alebo oslobodenie z mestských
daní a poplatkov (Agentúra MMI bola oslobodená od platenia poplatku zo vstupného na
podujatie Country Lodenica 2004 vo výške 158 tis. Sk), cenový výmer v MHD, rozpočet
Mesta Piešťany na rok 2005, rozpočty mestských organizácií na rok 2005, bod Rôzne,
interpelácie poslancov a pod.
1. Prevod vlastníctva mestského trhoviska na sídlisku A. Trajan pre firmu Jozefa Pikusa
(uzn. MsZ č.232/2004) – MsZ predaj schválilo za 999 Sk/m2 + DPH. Pozemky sa použijú
na výstavbu obchodno-prevádzkových priestorov na sídlisku A. Trajan.
2. Podnájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Piešťanoch (uzn. MsZ
č.233/2004) – MsZ schválilo zmluvu o podnájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi
Športovým hokejovým klubom 37 Piešťany a L-SPORTING, s.r.o. Zimný štadión má od
Mesta Piešťany v nájme ŠHK 37 Piešťany.
3. Užívanie nehnuteľnosti Rodinný detský domov Piešťany, m.č. Kocurice (uzn. MsZ
č.236/2004) – MsZ schválilo zmluvu o opätovnom nájme nehnuteľnosti medzi Mestom

Piešťany ako prenajímateľom a Občianskym združením Rodinný detský domov Piešťany
ako nájomcom (predsedom združenia je Marián Nádaský) na dobu 30 rokov a cenu 1 Sk/
rok/m2. Zároveň MsZ schválilo zmluvu o podnájme nehnuteľnosti uzatvorenou medzi
nájomcom OZ RDD Piešťany a podnájomcom neziskovou organizáciou RDD Piešťany.
4. Novela VZN MP č.9/2003 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach (uzn. MsZ č.237/2004) – MsZ novelu schválilo s pripomienkami
poslancov.
Predchádzajúcim uznesením MsZ bol schválený odpredaj pozemkov, na ktorých sa
nachádza Trhovisko A. Trajan, čo znamená zánik tohto trhoviska. Vo VZN MP č.9/2003
bol uvedený zoznam trhovísk na území mesta Piešťany, medzi nimi aj Trhovisko A.
Trajan.
Zároveň bolo zrušené VZN MP č.12 - Trhový poriadok - Trhovisko A. Trajan.
5. Novela VZN MP č.10/2003 Trhový poriadok - Trhovisko centrum (uzn. MsZ
č.238/2004) – MsZ novelu schválilo.
Zmena VZN MP nastala v dôsledku novelizácie zákona č.634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Týka sa ukladania pokút.
6. Novela VZN MP č.11/2003 Trhový poriadok - Trhovisko Kocka (uzn. MsZ č.239/2004)
– MsZ novelu schválilo. Dôvod rovnaký ako pri novele VZN MP č.10/2003.
7. Novela VZN MP č.13/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb (uzn. MsZ č.240/2004) – MsZ novelu schválilo.
Zmena VZN MP nastala v dôsledku platnosti zákona č.350/ Z.z., ktorým sa novelizoval
zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov. Z toho dôvodu bola z VZN MP č.13/2003 vypustená veta „nebytové priestory
určené na prevádzkovanie obchodu a služieb možno prenajímať iba po predchádzajúcom
súhlase Mesta Piešťany, ináč je zmluva neplatná“.
8. VZN MP o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.241/2004) – MsZ ho schválilo
s pripomienkami poslancov.
V septembri 2004 bol schválený nový zákon č.582/2004 Z.z., ktorý stanovil len 8
mestských daní a poplatkov (doteraz ich bolo 12, viď. Záverečný účet MP za rok 2004).
Zákon upravil dane a poplatky ukladané obcou nasledovne: daň z nehnuteľnosti, daň za
psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje a daň za jadrové zariadenie a jediným poplatkom,
ktorý sa preberá zo zákona č.544/1992 Zb. o miestnych poplatkoch je miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Platnosť nových miestnych daní
a poplatkov je od roku 2005 (1.1.2005).
9. VZN MP o pouličných aktivitách slobodných umelcov a oznamovacej povinnosti
usporiadateľov zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí (uzn. MsZ č.243/2004) –
MsZ ho schválilo.
V dôsledku platnosti nových zákonov bolo zrušené VZN MP č.2/2002 o poplatku zo
vstupného, voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov a oznamovacej povinnosti.
10. VZN MP o odpadoch (uzn. MsZ č.244/2004) – MsZ ho schválilo s pripomienkami
poslancov s platnosťou od 1.1.2005.
Predchádzajúce VZN MP č.13/2001 o odpadoch bolo schválené uznesením MsZ
č.251/2001/B. Nové VZN MP o odpadoch bolo vypracované v zmysle novely zákona

o odpadoch č.24/2004 a na základe doterajších praktických skúseností s nakladaním
s odpadmi na území nášho mesta.
11. Cenový výmer v mestskej hromadnej doprave na území mesta Piešťany (uzn. MsZ
č.245/2004) – MsZ uložilo MsÚ predložiť návrh cenového výmeru MHD s určením
okruhu cestujúcich, ktorí sa budú prepravovať za cenu cestovného lístka s 50 %-nou
zľavou v MHD.
Trnavský samosprávny kraj vydal rozhodnutie, ktorým pre dopravcu Slovenská
autobusová doprava Trnava, a.s. určil maximálne ceny cestovného v MHD osôb
v Piešťanoch.
12. Nájom majetku mesta Piešťany, nebytových priestorov – Športhotel a súvisiacich
priestorov bufetu a terasy k užívaniu nájomcom Piešťanský futbalový klub, občianske
združenie (uzn. MsZ č.247/2004) – MsZ nájom schválilo s pripomienkami poslancov.
Úroveň futbalu v Piešťanoch v posledných rokoch poklesla, A mužstvo dospelých
(seniorov) hrá až v 5. lige. Bolo to spôsobené aj nedostatkom finančných prostriedkov. OZ
PFK Piešťany hrozil dokonca zánik.
Mesto Piešťany tiež chce klubu PFK Piešťany pomôcť a to tak, že mu dá do užívania časť
objektu areálu futbalového štadióna (prípadne aj celý areál) a to nebytové priestory – hotel
i ďalšie priestory, aby PFK mohol uzavrieť podnájomné vzťahy a peniaze tak získané
využiť na podporu futbalu v meste.
Návrh predložili poslanci MsZ Ing. I. Babičová, JUDr. J. Chmelo a Ing. L. Mihalčík.
Občianske združenie PFK Piešťany bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované 9. júla
1990 ako TJ - PFK Piešťany. Od 1.4.1992 združenie používalo názov PFK Piešťany. Od
19.6.1994 do 3.8.1995 používalo názov PFK Marat Piešťany.
13. Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2005 (uzn. MsZ č. 249/2004) – MsZ rozpočet
schválilo s pripomienkami poslancov.
V rámci rozpočtu mesta na rok 2005 boli schválené 2 veľké investičné akcie Mesta
Piešťany – výstavba bytovky Bodona III. etapa v hodnote 24 mil. Sk a výstavba Pešej
zóny II. etapa v hodnote 58 mil. Sk.
Jednou zo schválených pripomienok bolo aj zaradenie investičnej akcie „Kanalizačná
prípojka v útulku - karanténnej stanice RC Sloboda zvierat Piešťany“ v hodnote 144 tis.
Sk.
14. Rozpočet Služieb mesta Piešťany na rok 2005 (uzn. MsZ č.250/2004) – MsZ rozpočet
SMP schválilo s pripomienkami poslancov.
15. Rozpočet MsKS v Piešťanoch na rok 2005 (uzn. MsZ č.251/2004) – MsZ rozpočet
MsKS schválilo.
16. Rozpočet MsK mesta Piešťany na rok 2005 (uzn. MsZ č.252/2004) – MsZ rozpočet
MsK schválilo.
17. Rozpočet Školských zariadení mesta Piešťany na rok 2005 (uzn. MsZ č.253/2004) –
MsZ rozpočet ŠZMP schválilo.
18. Rozpočet ZUŠ v Piešťanoch na rok 2005 (uzn. MsZ č.254/2004) – MsZ ho schválilo.
19. Rozpočet CVČ Ahoj Piešťany na rok 2005 (uzn. MsZ č.255/2004) – MsZ ho schválilo.
20. Rozpis finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia po aktualizácii rozpočtu
regionálneho školstva na základe skutočného počtu žiakov od septembra 2004 (uzn. MsZ
č.256/2004) – MsZ rozpis finančných prostriedkov schválilo s pripomienkami poslancov.
21. Nájomná zmluva medzi SR (v správe Krajského úradu Trnava) ako prenajímateľom

a Mestom Piešťany ako nájomcom nehnuteľnosti - Verejné táborisko Sĺňava I. Piešťany –
dodatok č.3 o predĺžení doby nájmu (uzn. MsZ č.264/2004) – MsZ dodatok č. 3 schválilo.
V priestore táboriska Sĺňava I pri Lodenici sa nachádza areál autocampingu. Časť areálu
v južnej časti (lokalita IBV Heinola) a v jeho západnej časti (hotel Sĺňava) je v Územnom
pláne mesta Piešťany definovaná ako plochy zelene.
Mesto má záujem o odkúpenie táboriska od jeho vlastníka, t.j. od SR.
22. Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. do roku 2020 (uzn.
MsZ č.266/2004) – MsZ zobralo informáciu na vedomie.
Zároveň MsZ odporučilo primátorovi mesta predložiť „Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany na roky 2005 - 2006“ na 2. riadnom zasadnutí MsZ v roku 2005.
23. Projekt „Science center - vedeckotechnické centrum“ (uzn. MsZ č.267/2004) – MsZ
zobralo informáciu o projekte centra na vedomie.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2004
Členmi MsR mesta Piešťany ako poradného orgánu primátora mesta Piešťany bolo 7
poslancov MsZ MP.
V roku 2004 sa uskutočnilo 10 riadnych a 6 mimoriadnych zasadnutí MsR.
3. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2004 – vyhodnotenie rozpočtu mesta za
rok 2004 (záverečný účet)
Rozpočet mesta Piešťany na rok 2004 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 12.dec. 2003,
upravený zmenou na zasadnutí MsZ dňa 3.sept. 2004. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za rok
2004 – záverečný účet bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 1. apríla 2005.
3.1 Príjmy rozpočtu mesta
Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(%)
a) podiely na daniach v správe štátu
67 798
97,14
b) výnos dane z nehnuteľnosti
39 253
106,09
c) výnos miestnych daní a miestnych poplatkov
49 877
108,03
d) nedaňové príjmy z činností a vlastného majetku obce
30 432
50,31
e) dotácie zo ŠR a štátnych fondov
128 877
105,74
f) prostriedky ŠR v rámci programov
0
0
g) účelové dotácie z rozpočtu VÚC
0
0
h) prostriedky v rámci systému finančného vyrovnania
21 443
31,68
i) dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
0
j) odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny
0
0
k) výnosy z prostriedkov obce
3 950
101,94
l) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
8 296
165,92
Príjmy spolu 349 926
84,96
(rozpočet bol 411 919 tis. Sk)
Komentár k príjmom rozpočtu mesta:
Príjmy sa delili na bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií.
K bodu c) najväčšie príjmy z miestnych daní a miestnych poplatkov okrem dane
z nehnuteľnosti - daň z nehnuteľnosti za rok 2004 bola 39 253 tis. Sk, pozri bod b) (nad 1
mil. Sk) boli – z poplatku za likvidáciu TKO (25 719 tis. Sk), z dane za kúpeľný poplatok
(8 779 tis. Sk) - Poznámka: Doplnok k príjmom rozpočtu mesta – kúpeľný poplatok

v roku 2003 zaplatili SLK Piešťany, a.s., VKÚ Piešťany, hotely Váh, Signál, Sorea Sĺňava,
Satelit, Poppy, Magnólia, Linea, Piešťany, Atóm – Energorekrea, penzióny Solid a Fueté,
CK Tatratour, Espa Line, Ferro Tour, FDJ, Autocamping Sĺňava, ASET-Športhotel, SOU
vodohosp., Hotel. akad. Ľ. Wintera, DM SPŠE; zo správneho poplatku (8 494 tis. Sk)
a z dane z predaja alkoholických a tabakových výrobkov (4 061 tis. Sk), ďalšie príjmy
boli daň zo psa, daň za ubytovaciu kapacitu, daň za reklamu, daň zo vstupného, daň za
znečistenie životného prostredia, daň za verejné priestranstvo a poplatok za umiestnenie
jadrového zariadenia.
K bodu d) z nedaňových príjmov z činností a vlastného majetku obce boli najväčšie príjmy
z predaja nehnuteľného majetku (10 755 tis. Sk, plnenie iba 23,04 %, pretože plán bol až
46 700 tis. Sk), z nájomného (6 263 tis. Sk), z ostatných príjmov (4 804 tis. Sk), z príjmov
za stravné lístky (3 452 tis. Sk), z bankových úrokov (1 090 tis. Sk), ďalšie príjmy boli
z predaja hnuteľného majetku, pokuty (MsP, OÚ a MsÚ – spolu 905 tis. Sk), za stravné
lístky v detských jasliach, za ubytovanie vo Vile Julianna, v ÚZ DOMUM, príjmy ZOS
a príjmy z opatrovateľskej služby.
Medzi ostatné príjmy patrila finančná náhrada Železníc SR za nezrealizovanú výsadbu
zelene (4 000 tis.Sk), príjmy z verejných súťaží a predaja propagačných materiálov (367
tis. Sk), finančné prostriedky z titulu zániku poistných zmlúv – Wüstenrot a Generali (63
tis. Sk), refundácia za užívanie autocampingu (Karavan klub 83 tis. Sk), úhrada za reklamu
pri otvorení LKS (58 tis. Sk) a ďalšie drobné príjmy.
K bodu e) Najväčšie dotácie zo ŠR a štátnych fondov boli na školstvo (112 125 tis. Sk,
plnenie 99,51 %), ďalšie dotácie boli na opatrovateľskú službu v domácnosti (5 500
tis. Sk), na sociálne zariadenia LUMEN a DOMUM (2 877 tis. Sk), na zariadenia
opatrovateľskej služby (2 041 tis. Sk), na matriku (690 tis. Sk) a iné dotácie (5 644 tis. Sk).
Medzi iné dotácie patril príspevok FNM na kompenzáciu nákladov súvisiacich so
zabezpečením energetických zariadení(2 951 tis. Sk), dotácia z Recyklačného
fondu na separáciu odpadov (747 tis. Sk), dotácia Krajského stavebného úradu na
prenesený výkon štátnej správy - stavebného úradu (695 tis. Sk na stavebný poriadok
a pozemné komunikácie), príspevok Štátneho fondu rozvoja bývania na prenesený
výkon štátnej správy na zabezpečenie agendy ŠFRB (326 tis. Sk), príspevok na podporu
cestovného ruchu od Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (221 tis.Sk ako finančná
spoluúčasť na realizácii Regionálneho turistického sprievodcu a Regionálnej turistickej
mapy), príspevok na novozriadený Obvodný školský úrad (259 tis. Sk), príspevok pre deti
v hmotnej núdzi
(174 tis. Sk – na stravu, štipendiá), príspevok Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR formou grantu (69 tis. Sk na realizáciu projektov „Pomoc
klientom“ a „Disfunkčná rodina“), atď.
K bodu h) príjmy v rámci systému finančného vyrovnávania pozostávali z prostriedkov
prevedených z mimorozpočtových fondov a to z Fondu rozvoja bývania MP (10 438 tis.
Sk – na predpolie cintorína, asfaltovanie Ul. F.E. Scherera, RDD Kocurice, inž. siete
Mojmírova ul., projektová dokum. Bodona III. etapa, slepá ulička Bodona) a z Rezervného
fondu MP (170 tis. Sk – splátka pôžičky SBS COOP Piešťany). Ďalšími príjmami bol
zostatok finančných prostriedkov z roku 2003 (6 927 tis. Sk), grant na pešiu zónu (1 903
tis. Sk), grant na Sochu piešťanských parkov (1 405 tis. Sk).
Dlhodobý úver sa v roku 2004 ešte nečerpal, pretože zatiaľ nedošlo k realizácii výstavby
„Pešia zóna“ a výstavby „Bytovka Bodona III. etapa“.

K bodu k) výnosy z prostriedkov obce pozostávali z dividend Prvej komunálnej banky
(75 tis. Sk), z príjmov z TAVOSu (2 374 tis. Sk) a z výnosov Bytového podniku Piešťany
(1 500 tis. Sk). Dividendy z SLK Piešťany, a.s. 0 Sk.
K bodu l) Iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi pozostávali z výťažku z herní
a stávkových kancelárií (3 107 tis. Sk) a z mimorozpočtových príjmov škôl (5 189 tis. Sk).
3.2. Výdavky rozpočtu mesta
Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(%)
a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinnosti
ustanovenej zákonmi
0
0
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na
činnosť RO a PO
131 115
95,40
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy
125 120
102,59
d) výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom
majetku obce
33 304
28,48
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami
alebo VÚC
0
0
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
0
0
g) splátka úrokov
4 906
95,42
h) výdavky na emisiu dlhopisov
0
0
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi
33 792
111,06
Výdavky spolu:
328 237 tis.Sk 79,69%
(rozpočet bol 411 919 tis. Sk)
Komentár k výdavkom rozpočtu mesta:
Výdavky sa delili na bežné, kapitálové a výdavky na finančné operácie.
K bodu b) výdavky pozostávali z výdavkov na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť
RO a PO (130 709 tis. Sk), na pomoc v núdzi občanom (175 tis. Sk) a na regiofondy (231
tis. Sk – Únia miest Slovenska, JE Jaslovské Bohunice, Združenie miest a obcí Slovenska,
Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych
ekonómov, Združenie Vážska cesta, Medzinárodný klub).
K bodu c) najväčšie výdavky na prenesený výkon štátnej správy boli na školstvo (117 078
tis. Sk), ďalšie výdavky boli na opatrovateľskú službu v domácnosti (4 850 tis. Sk), na
zariadenia opatrovateľskej služby (2 462 tis. Sk) a na matriku (730 tis. Sk).
K bodu d) z výdavkov spojených so správou, s údržbou a rozvojom majetku mesta boli
najväčšie výdavky na rozvoj územia (22 086 tis. Sk, plán bol však až 103 260 tis. Sk, t.j.
plnenie bolo iba 21,39 %), splátky úveru (7 504 tis. Sk), na kapitálové potreby (2 599 tis.
Sk), na údržbu majetku MsÚ (1 049 tis. Sk) a na údržbu majetku MsP (66 tis. Sk).
K bodu i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi pozostávali z výdavkov na
odstraňovanie a uloženie tuhého komunálneho odpadu, na prevádzku zberného strediska,
transfery jedn. a neziskovým organizáciám (záchytná stanica, Slovenská autobusová
doprava) a pod.

3.3. Výsledok hospodárenia mesta
a) Príjmy
Výdavky
Prebytok (schodok):

Rozpočet
(tis. Sk)
411 919
411 919
0

b) Príjmy (bez grantov)
Výdavky (bez grantov)
Prebytok:

407 740
407 082
658 tis. Sk

Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(%)
349 926
84,96
328 237
79,69
21 689 tis. Sk
346 618
85,01
327 474
80,44
19 144 tis. Sk

3.4. Fondy Mesta Piešťany – stav k 31.12.2004:
- rezervný fond
3 575 tis. Sk
- sociálny fond
151 tis. Sk
- fond rozvoja bývania
13 343 tis. Sk
3.5. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2004 – čerpanie finančných prostriedkov
bolo nasledovné: PD (projekt. dokum.) Pešia zóna (1 685 tis. Sk, spolufinancované
z rozpočtu mesta a prostriedkov EÚ), PD bytovka Bodona (1 644 tis. Sk), PD Kolonádový
most (126 tis. Sk – spolufinancovanie z prostriedkov Ministerstva kultúry SR a rozpočtu
mesta), financovanie techn. podkladov pre spracovanie žiadostí o granty (421 tis. Sk),
rekonštrukcia RDD Kocurice (2 679 tis. Sk), asfaltovanie mestskej komunikácie F.E.
Scherera (4 045 tis. Sk), predpolie cintorína na Bratislavskej ceste (2 986 tis. Sk),
kancelária prvého kontaktu v budove MsÚ (2 467 tis. Sk), rekonštrukcia historickej
pamiatky „Kláštor na Detvianskej ul.“ (552 tis. Sk z finančných prostriedkov Ministerstva
kultúry SR a rozpočtu mesta), slepá ulica v Bodone (549 tis. Sk), mestská komunikácia
Vodárenská ul. (1 011 tis. Sk), cyklistický chodník a lávka v rámci revitalizácie potoka
Dubová Mikrorajón - Potočná ul. (1 312 tis. Sk), inžinierske siete Mojmírova ul. (700
tis. Sk – vodovod a kanalizácia), zefektívnenie vykurovacieho systému škôl a školských
zariadení (1 085 tis. Sk), polievací vodovod v Sade A. Kmeťa (300 tis. Sk).
3.6. Záväzky Mesta Piešťany – stav k 31.12.2004:
(tis. Sk)
- bankové úvery
76 167
- dlhodobé prijaté preddavky (nájomné Cafe Art Galery)
2 197,5
- iné záväzky (faktúry za investičné akcie a zábezpeka
verejnej súťaže „Pešia zóna“ - budú platiť v roku 2005)
7 177,5
- ďalšie záväzky
6 987
Záväzky spolu 92 529 tis. Sk
4. Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných organizáciách
Názov organizácie
Forma org. Podiel (%) Podiel (tis. Sk)
- Trnavská vodárenská spoločnosť
Piešťany (TAVOS)
akc. spol.
14,676
197 858
- Slovenské lieč. kúpele Piešťany, a.s. akc. spol.
10,009
151 102
- Združenie regiónu Piešťany
združenie
1 313
- Dexia banka Slovensko, Žilina
akc. spol.
0,03
456
- Informačné centrum mladých Piešťany nezisk.org.
5

5. Primátor mesta Piešťany a aktivity Mesta Piešťany (rating MP)
Primátor mesta Ing. Remo Cicutto sa ujal výkonu svojej funkcie rovnako ako novozvolené
MsZ dňa 7. januára 2003 na volebné obdobie 2003 - 2006. Za hlavné priority považoval
rozvoj, stabilitu a bezpečnosť v meste s vedomím, že ich realizácia si vyžaduje dlhšie
obdobie.
Pred novozvolenými samosprávnymi orgánmi mesta stálo veľa práce, novej
i nedokončenej z predchádzajúceho obdobia, viacero nevyriešených súdnych sporov
a mnoho nespokojných občanov. Samosprávy v tomto volebnom období zaťažil aj prechod
kompetencií zo štátu na obce.
Primátor mesta z titulu svojej funkcie mal každodenne množstvo úradných
a reprezentačných povinností a úloh. Popri tom si našiel čas aj na občanov. Už v roku
2003 zaviedol „Stredy s primátorom“, t.j. každú stredu popoludní prijíma občanov, ktorí
sa naňho obracajú s rôznymi problémami. Mnohým pomohol alebo poradil, v niektorých
prípadoch to však nešlo, lebo to nedovoľovala legislatíva, prípadne to patrilo do
kompetencie MsZ (napr. odpustenie mestskej dane alebo poplatku). Niektorí občania sa
tiež nazdávali, že návštevou u primátora si zlepšia zlú bytovú alebo finančnú situáciu,
do ktorej sa dostali zväčša vlastným pričinením, alebo sa naňho obracali s drobnými
záležitosťami, ktoré rieši MsÚ v Piešťanoch alebo iné organizácie (napr. odvoz smetia,
pokazené verejné osvetlenie, hluk pri oslave sviatku a pod.).
Počas zatiaľ dvojročného pôsobenia primátora mesta Ing. Rema Cicutta bol vypracovaný
Strategický plán rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. do roku 2020. Pre
mesto sa podarilo vybaviť prísľub na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie, predovšetkým na vybudovanie a rekonštrukciu kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd.
Realizovalo sa viacero investičných akcií mesta, pre niektoré sa získali i granty. Bolo
doriešené využitie lokality Nitrianska ul.
V oblasti cestovného ruchu sa zrealizovalo niekoľko významných projektov. Mesto vydalo
niekoľko propagačných materiálov, časopis Revue Piešťany začal vychádzať v novej
reprezentačnej forme. Mesto Piešťany sa prezentovalo v Slovenskom inštitúte v Prahe
(spolu so SLK Piešťany, a.s.) a na medzinárodných výstavách v Prahe a v Bratislave.
V roku 2004 mesto Piešťany patrilo na Slovensku k mestám s najnižším percentom
nezamestnanosti, ktorá klesla na hodnotu len niečo vyše 7 %.
Na letných Olympijských hrách a Paralympijských hrách 2004 v Aténach mali Piešťany
najväčšie zastúpenie športovcov v rámci Slovenska.
V roku 2004 sa zlepšili vzťahy a spolupráca Mesta Piešťany a SLK Piešťany, a.s. (Mesto
Piešťany je jedným z akcionárov SLK Piešťany) a to aj osobnou zásluhou primátora mesta
Piešťany a generálneho riaditeľa SLK Piešťany PhDr. Milana Kramárika. Mesto Piešťany
a SLK Piešťany, a.s. sa spoločne podieľali na svojej prezentácii doma i v zahraničí (na
výstavách, v maďarskej i nemeckej televízii a pod.), organizačne a finančne spolupracovali
na významných podujatiach mesta (vstup SR do EÚ, otvorenie LKS v Piešťanoch,
Piešťanský festival a pod.), kúpele poskytli mestu priestor na konanie svadobných obradov
v Kúpeľnej dvorane.
Mesto Piešťany spolupracovalo aj s ďalšími subjektami, občanmi a podnikateľskými
firmami (napr. pri rôznych podujatiach, pri spracovaní stratégie mesta a pod. Viaceré
podnikateľské subjekty na území mesta Piešťany pomáhali mestu, školám, sociálnym

zariadeniam i občanom rôznymi spôsobmi (materiálne, finančne i organizačne) a to najmä
Chirana Progres, Chirana Dental, Veľkopek, Lybar, Raving, ON Semiconductor, Casinos
Slovakia, Avent Slovakia, EKOM, Coffea, Tissing Piešťany, hotely Satelit, Magnólia
i ďalší.
Ratingové hodnotenie mesta Piešťany – pozri kap. 3 Politický a verejný život.
6. Organizačná štruktúra Mesta Piešťany
V roku 2003 bola uznesením MsZ MP č.142/2003/B zo dňa 4.7.2003 schválená
Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch. Tvorila prílohu Organizačného
poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany, ktorý poslanci MsZ uzn. č.142/2003/C
zobrali na vedomie.
Na základe výkladu Ministerstva vnútra SR - sekcie verejnej správy, ktorý znie „mestské
zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného úradu“, bola v roku 2004 vypracovaná
nová organizačná štruktúra MsÚ (následne i organizačný poriadok ako interný predpis
na schválenie primátorom mesta a je to výklad činností podľa organizačnej štruktúry
schválenej mestským zastupiteľstvom).
Uznesením MsZ č.174/2004 zo dňa 3.sept. 2004 bola schválená Organizačná
štruktúra Mesta Piešťany s novou organizačnou štruktúrou MsÚ. Tým stratil účinnosť
predchádzajúci Organizačný poriadok výkonných orgánov mesta Piešťany, ktorého prílohu
tvorila doterajšia Organizačná štruktúra MsÚ v Piešťanoch. V novej organizačnej štruktúre
Mesta Piešťany sú 4 odbory MsÚ:
- odbor správy (34 zamestnancov), vedúci odboru Ing. Miroslav Šaulík. Odbor správy má
3 referáty – referát životného prostredia (8), referát majetku mesta (12), referát územnej
správy (13);
- odbor služieb (162) – vedúca odboru PhDr. Silvia Mezovská. Odbor služieb má 4
referáty – referát sociálnych vecí (153), referát podnikania, služieb a CR (2), referát
školstva (4), referát kultúry, športu a mládeže (2);
- odbor ekonomický 19) – vedúca odboru Ing. Emília Konečná. Odbor ekonomický má 3
referáty – referát financií (9), referát daní a poplatkov (6), referát personálny a mzdový (3);
- odbor organizačno-právny (24) – vedúca odboru JUDr. Lívia Damboráková. Odbor
má 3 referáty – referát matriky a evidencie obyvateľstva (6), referát právny (5), referát
organizačný (12).
V novej organizačnej štruktúre MsÚ vznikol ďalší organizačno-právny odbor. Voči
predchádzajúcej organizačnej štruktúre MsÚ došlo k zmenám v právnom referáte, referáte
majetku, referáte vnútornej prevádzky. Zanikol pôvodný referát školstva, športu a mládeže.
Nemenili sa referáty životného prostredia, územnej správy, sociálnych vecí, financií, daní
a poplatkov, matriky a evidencie obyvateľstva.
Počet zamestnancov MsÚ stúpol o 9, z 243 na 252. Z toho je 106 úradníkov, 56
zamestnancov zariadení sociálnych služieb a mestských jaslí a 90 zamestnancov
opatrovateľskej služby s rôznymi pracovnými úväzkami.
Klientske centrum v Piešťanoch – bolo slávnostne otvorené 8. nov. 2004 v priestoroch
MsÚ – zabezpečuje prvý kontakt medzi klientom (občanom) a samosprávou, poskytuje
informácie a pod.

7. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2004
Počet zamestnancov MsP v roku 2004 bol 41 (z toho 39 s odbornou spôsobilosťou
obecného policajta). Náčelníkom MsP bol Marcel Mihálik. Zástupcom náčelníka bol do
1.6.2004 Pavol Melicher, po ňom nastúpil Peter Gogol. V oddelení strážnej služby bolo 32
policajtov, ktorí vykonávali dennú a nočnú službu a boli rozdelení do štyroch pracovných
smien po 8 zamestnancoch. Priestupkové oddelenie pozostávalo z 3-och členov a riešilo
priestupky. Na úseku prevencie kriminality pracoval 1 zamestnanec, ktorý mal na starosti
prednáškovú činnosti v rámci projektu „Spoločne proti kriminalite“. Na samostatnom
oddelení dohliadacieho a monitorovacieho strediska pracovali 2 zamestnanci.
V roku 2004 MsP obnovila hliadkovú činnosť na bicykloch, tzv. cyklohliadky. Na základe
dohody medzi primátorom mesta a generálnym riaditeľom SLK začali mestskí policajti
vykonávať hliadkovú činnosť aj na Kúpeľnom ostrove.
V roku 2004 mestská polícia vykonala 104 kontrol v reštauráciách a baroch na podávanie
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov a zároveň
i na záškoláctvo.
Do programov prevenčného projektu „Spoločne proti kriminalite“ sa v roku 2004 zapojilo
13 materských škôl, 12 základných škôl, 2 SOU a 8 stredných škôl z Piešťan a blízkeho
okolia. V roku 2004 piešťanská MsP opäť zorganizovala detský tábor v školiacom
zariadení MV SR v Lúke n/V.
Mestská polícia v Piešťanoch spolupracovala s Obvodným oddelením Policajného zboru
v Piešťanoch, s Ochranou kúpeľov SLK Piešťany, tzv. kúpeľní policajti (pri priestupkoch
páchaných cyklistami na Kolonádovom moste a na Kúpeľnom ostrove, odchyt
zatúlaných zvierat v danej lokalite a pod.), mestskou SBS COOP a Mestom Piešťany.
MsP tiež spolupracovala aj s ďalšími orgánmi štátnej správy a samosprávy (asistencia
pri deložáciách, exekúciách, pri doručovaní rozhodnutí Okresného súdu v Piešťanoch,
otváraní bytov a pod.).
a) Činnosť oddelenia strážnej služby (hliadky)
Doprava VZN MP
Iné
Spolu
Počet riešených priestupkov - 2003
9 070
4 022
2 128
15 220
Počet riešených priestupkov - 2004
6 993
5 355
1 896
14 244
Celkove v roku 2004 MsP uložila 4 410 blokových pokút v celkovej sume 785 350,- Sk,
z toho v doprave 3 208 (2 430 bolo uložených na mieste, 859 za blok. zar., 19 uložené
priest. odd.).
Zároveň MsP (stála služba a hliadky) v roku 2004 udelila 2 624 pokarhaní v doprave,
3 480 pokarhaní pri iných priestupkoch v zmysle zák. 372/1990 Zb., tiež 977-krát
upozornila na spáchanie dopravného priestupku.
Blokovacie zariadenie bolo použité v 1 215 prípadoch (bolo udelených 859 pokút
v celkovej sume 167 150,- Sk).
b) Monitorovacie a dohliadacie stredisko MsP – v roku 2004 zistilo 3 521 priestupkov,
z toho bolo 2 593 dopravných, 52 iných v zmysle zák. 372/1990, 38 porušení VZN MP,
266 priestupkov monitorovaných závadových osôb, 38 priestupkov monitorovaných
podozrivých vozidiel, 534 iných priestupkov.
c) Priestupkové oddelenie MsP – v roku 2004 oddelenie riešilo spolu 2 303 priestupkov
v zmysle zák. 372/1990 Zb. (proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti

majetku, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, na úseku ochrany
pred alkoholom a toxikomániou, proti záškoláctvu, pre porušenie VZN MP).
8. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany – stav v roku 2004
a) Príspevkové organizácie – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (MsKS), Mestská
knižnica mesta Piešťany (MsK), Služby mesta Piešťany SMP).
b) Rozpočtové organizácie – Školské zariadenia mesta Piešťany (ŠZMP – materské školy),
ZŠ M.R. Štefánika Vajanského ul. Piešťany, ZŠ Holubyho ul. Piešťany, ZŠ Mojmírova ul.
Piešťany, ZŠ Brezová ul. Piešťany, ZŠ F.E. Scherera Piešťany, Základná umelecká škola
Piešťany (ZUŠ), Centrum voľného času AHOJ Piešťany (CVČ AHOJ).
K 30.6.2004 boli zrušené 2 základné školy – ZŠ Rázusova ul. Piešťany a ZŠ Ul. A. Trajana
Piešťany.
c) Podnikateľské organizácie – Bytový podnik Piešťany, s.r.o. (výška vkladu mesta bola
200 tis. Sk – zákl. imanie), CBS COOP, s.r.o. Piešťany (výška vkladu mesta bola 1 010 tis.
Sk – zákl. imanie).
9. Hasiči v Piešťanoch
a) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch (štátni hasiči) –
vzniklo 1. apríla 2002 odčlenením od Okresného úradu v Piešťanoch (dovtedy to bol
odbor požiarnej ochrany Okresného úradu v Piešťanoch).
Sídlo OR HaZZ je v budove bývalého OÚ v Piešťanoch na Krajinskej ceste 13.
Riaditeľom OR HaZZ v Piešťanoch je kpt. Ing. Peter Galbo.
Hasičská jednotka OR HaZZ má sídlo na Staničnej ul.
b) Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Piešťanoch – má kanceláriu v objekte
Služieb mesta Piešťany na Valovej ul. Je to zásahová jednotka z dobrovoľných hasičov.
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Piešťanoch bolo založené 15. augusta
1882.
c) Závodný hasičský zbor pri SLK Piešťany, a.s. – má tiež svoju hasičskú jednotku. Chráni
pred požiarmi kúpeľné objekty.
d) Mestský hasičský zbor mesta Piešťany – prostredníctvom MHZ mesta Piešťany
vykonáva mesto Piešťany preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnických
osôb a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých nevykonáva štátny dozor Okresné
riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch. MHZ mesta Piešťany vykonáva kontroly aj v rodinných
domoch okrem bytov, v obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve
alebo v užívaní fyzických osôb.
Na 1. riadnom zasadnutí MsZ 30. januára 2004 bolo uzn. MsZ č.5/2004 schválené VZN
mesta Piešťany o vydaní Požiarneho poriadku mesta Piešťany, zároveň boli schválené –
veliteľ MHZ mesta Piešťany, preventivár požiarnej ochrany a vedúci kontrolných skupín
a tiež bola schválená dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
medzi Mestom Piešťany a Závodným hasičským zborom pri SLK Piešťany, a.s. Na
základe tejto dohody sa zabezpečujú úlohy mesta na úseku ochrany pred požiarmi a tiež
na jej základe bola v spolupráci s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Piešťanoch vytvorená zásahová jednotka z dobrovoľných hasičov (dobrovoľný hasičský
zbor).

Požiarny poriadok mesta Piešťany – bol spracovaný na základe vzoru Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch. Jeho prílohou je zoznam
objektov a organizácií, v ktorých mesto Piešťany vykonáva preventívne protipožiarne
kontroly. Boli vytvorené 4 kontrolné skupiny, koordinátorom ich kontrolnej činnosti je
preventivár mesta Piešťany. Členovia kontrolných skupín boli vybraní tak, že vedúcim
skupiny je osoba s odbornou spôsobilosťou, členom je zástupca Dobrovoľného hasičského
zboru v Piešťanoch a tiež službukonajúci príslušník Mestskej polície v Piešťanoch.
10. Úrady miestnej štátnej správy v Piešťanoch v roku 2004
Dňom 1. januára 2004 vstúpil do platnosti zákon č.515/2003 Z.z. o krajských a obvodných
úradoch a ktorý zároveň zrušil okresné úrady. Okresný úrad v Piešťanoch bol zrušený
k 31.12.2003 (naposledy vznikol v roku 1996). Územnoprávne členenie okresu Piešťany
však zostalo.
Od 1. januára 2004 sa v budove bývalého Okresného úradu v Piešťanoch, Krajinská cesta
13, usídlili nasledovné úrady štátnej správy:
- Obvodný úrad v Piešťanoch;
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch;
- Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch;
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Piešťanoch.
V budove bývalého OÚ v Piešťanoch sídlia aj ďalšie štátne inštitúcie:
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch;
- Katastrálny úrad Trnava - Správa katastra Piešťany;
- Štátna školská inšpekcia;
- Regionálna expozitúra Trnavského samosprávneho kraja - detašované
pracovisko TTSK – začala pôsobiť od augusta 2003. Slúži ako prvý
kontakt a na stretnutia poslancov zastupiteľstva TTSK s verejnosťou
(záujem občanov regiónu Piešťan však bol malý).
11. Obvodný úrad v Piešťanoch
ObÚ v Piešťanoch vznikol 1.1.2004 po zrušení OÚ v Piešťanoch. Sídli v budove bývalého
OÚ v Piešťanoch na Krajinskej ceste 13.
ObÚ v Piešťanoch nemá právnu subjektivitu, patrí pod Krajský úrad v Trnave. Prednostkou
ObÚ v Piešťanoch je Mgr. Mária Gašparíková (predtým bola prednostkou OÚ v Piešťanoch).
Organizačná štruktúra ObÚ v Piešťanoch – úrad má 4 odbory:
- odbor všeobecnej vnútornej správy (vedúci Ing. Ľubomír Pastucha) - obsahuje: úsek štátneho
občianstva a matrík, ďalšia činnosť mimo úseku matrík, úsek priestupkový, úsek územného
a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, úsek
volieb a referenda, úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, úsek registrácie;
- odbor živnostenského podnikania (vedúci Ing. Ján Zaťko) - odbor obsahuje: úsek
živnostenskej registrácie, úsek vedenia živnostenského registra, úsek živnostenskej kontroly;
- odbor krízového riadenia (vedúci Ing. Igor Košík) - predtým to bol odbor civilnej ochrany
a obrany obyvateľstva OÚ v Piešťanoch. Odbor obsahuje: úsek krízového plánovania, úsek
hospodárskej mobilizácie, úsek ochrany utajovaných skutočností, úsek civilnej ochrany
obyvateľstva;
- odbor odvetvových činností a vnútornej prevádzky (spočiatku to bol odbor vnútorných

vecí) - (vedúca Ing. Oľga Solmošiová). Odbor obsahuje: úsek organizačný vo vzťahu
k miestnej samospráve, úsek organizačný vo vzťahu k prednostovi, úsek ekonomický, úsek
personálny, úsek informatiky, úsek správy registratúry, podateľňu obvodného úradu, úsek
vnútornej prevádzky.
12. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch (aj evidencia nezamestnanosti)
Vznikol dňom 1.1.2004 zlúčením bývalého odboru sociálnych vecí OÚ v Piešťanoch
a zrušeného Okresného úradu práce v Piešťanoch. Úrad PSVaR sídli v budove bývalého OÚ
v Piešťanoch na Krajinskej ceste 13. V 1. polovici roka 2004 bola vedením úradu poverená
Ing. Danišková (po odchode Ing. T. Matejovičovej), po nej do funkcie riaditeľa úradu
nastúpil Ing. Michal Javor z Hlohovca. Úrad má detašované pracovisko v Hlohovci.
a) Náplň práce Úradu PSVaR v Piešťanoch: štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa,
príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb a pod.),
sociálna pomoc (napr. tzv. kompenzačné príspevky pre zdravotne postihnutých), evidencia
nezamestnaných(hľadajúcich si zamestnanie) a voľných pracovných miest, sprostredkúvanie
vhodného zamestnania nezamestnaným, vzdelávanie a príprava nezamestnaných na trh
práce, príspevok pre nezamestnaných a zamestnávateľov v rámci aktívnej politiky trhu
práce.
b) Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2004 – mesačný priemer miery nezamestnanosti
za celý rok v okrese Piešťany bol 8,17 % (2 568 evidovaných nezamestnaných), najvyššia
bola v januári – 9,85 % (3 600 evidovaných) a najnižšia v auguste – 7,44 % (2 338 evid.
nezamest.).
Voľných pracovných miest evidovaných na Úrade PSVaR v Piešťanoch bolo v roku 2004
približne 200, čo však už nie je presný údaj. Zamestnávatelia už nie sú povinní oznamovať
úradom PSVaR ponuky voľných miest, pretože pôvodný zákon o nezamestnanosti platil
iba do 31. januára 2004. Od 1.febr. 2004 platí nový zákon, na základe ktorého príspevky
do fondu nezamestnanosti od zamestnávateľov už nevyberajú úrady práce, ale Sociálna
poisťovňa.
13. Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch
Úrad vznikol 1.1.2004 z bývalého odboru životného prostredia OÚ v Piešťanoch. Sídli
v budove na Krajinskej ceste 13. Prednostkou ObÚŽP v Piešťanoch je RNDr. Viera
Hrebíčková.
Náplňou práce úradu je: štátna správa starostlivosti o životné prostredie na úsekoch ochrany
prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vodnej správy, upozorňovaní
obce na chyby (ktorých sa pri výkone právomoci dopúšťa), povoľovanie vypúšťania
priemyselných odpadových vôd, rozhodovanie o umiestnení veľkých a stredných zdrojov
znečistenia ovzdušia.
14. Obvodný úrad pre cestnú komunikáciu a pozemné komunikácie v Piešťanoch
Úrad vznikol 1.1.2004 z bývalého odboru dopravy a cestného hospodárstva OÚ v Piešťanoch.
Sídli v budove na Krajinskej ceste 13. Riaditeľom úradu je
Ing. Ján Tatara.
Náplňou činnosti úradu je: povoľovanie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy, ich
uzávierok a obchádzok, povoľovanie jednotlivej výroby a prestavby motorového vozidla,
schvaľovanie technickej spôsobilosti takéhoto vozidla, rozhodovanie o vyradení vozidla

z cestnej premávky, evidovanie výcvikových zariadení (v ktorých sa vykonáva výcvik
vodičov).
15. Katastrálny úrad Trnava - Správa katastra Piešťany
Správa vznikla v roku 2002 odčlenením od OÚ v Piešťanoch (dovtedy to bol odbor katastrálny
OÚ v Piešťanoch). Sídlo správy katastra je v budove na Krajinskej ceste 13.
16. Štátna polícia v Piešťanoch
V rámci reorganizácie Policajného zboru SR došlo k zrušeniu okresného riadiaceho článku
na území okresu Piešťany. To znamená, že k 1. jan. 2004 zaniklo Okresné riaditeľstvo PZ
v Piešťanoch a riadenie policajných zložiek na tomto území prevzalo Okresné riaditeľstvo
PZ v Trnave.
Sídla obvodných oddelení PZ SR v Piešťanskom okrese zostali nezmenené, naďalej zostali
OO PZ Piešťany, OO PZ Piešťany - okolie a OO PZ Vrbové.
Naďalej zostal pracovať Okresný dopravný inšpektorát v Piešťanoch – na prihlásenie
a odhlásenie motorových vozidiel, agendu vodičských preukazov, tiež na prejednávanie
dopravných priestupkov. Naďalej funguje skupina dopravných nehôd, tzv. „nehodovkári“.
Na polícii zostalo funkčné aj oddelenie správnych služieb, kde si občania môžu vybaviť
preukazy totožnosti (občianske preukazy) a záležitosti týkajúce sa zbrojných preukazov.
Od 1. jan. 2004 vznikol v SR Úrad justičnej a kriminálnej polície (zlúčením tzv. „vyšetrovačky“
a „kriminálky“) – úrad má v Piešťanoch svoje detašované pracovisko. Úrad má oddelenie
vyšetrovania, oddelenie skráteného vyšetrovania a oddelenie operatívnych činností (bývalá
kriminálna služba).

2. Počasie a príroda v roku 2004
Január – začiatkom mesiaca nastala zmena počasia, ochladilo sa. Koncom decembra totiž
prúdil od juhu teplejší vzduch s občasným dažďom, od 1. januára však začal fúkať chladnejší
severný vietor. Od 2. januára nastali celodenné mrazy, cez deň cca -2° až -3°C, v noci cca
-10°C. Od 4. januára bolo zamračené, 5.jan. napadlo trochu snehu (bol to prvý trvalý sneh
v Piešťanoch v tejto zime, na okolitých horách bol už skôr), snežilo tiež dopoludnia 7.
januára.
V dňoch 10. – 17. jan. sa oteplilo, najprv prúdil juhovýchodný a potom západný teplejší
a vlhkejší vzduch, v dňoch 12. a 13. jan. pršalo, sneh sa postupne roztopil. Po uliciach
a chodníkoch boli kaluže vody. Následkom nočných mrazov primrzlo a niekoľko dní sa
šmýkali vodiči, cyklisti i chodci.
Od 18. januára sa začalo postupne ochladzovať, 20.jan. napadlo cca 10 cm snehu. V dňoch
22. až 26. januára bolo studené, slnečné, vcelku pravé zimné počasie, od 23. do 26.jan. boli
celodenné mrazy. Váh bol za Krajinským mostom zamrznutý. Hlavné cesty už boli čisté, na
vedľajších bola stále poľadovica.
Koncom januára sa oteplilo, od západu prúdil vlhký a teplý vzduch i s oblačnosťou.
Priemerná teplota vzduchu v januári bola 3,3°C (o 1,3°C chladnejšie než normál). Najvyššia
teplota 8,2°C bola 14.jan. a najnižšia, takmer -18°C bola 27. januára. Mesačný úhrn zrážok

bol 47 mm (o 15 mm viac než normál). Snehová pokrývka bola v januári 21 dní.
Február – počasie sa v priebehu mesiaca menilo, bolo skôr „aprílové“.
Začiatkom februára pokračovalo teplé počasie, od západu prechádzala oblačnosť s občasným
dažďom. Veľmi teplo (akoby už jarné počasie) bolo 5. a 6. februára, teploty vystúpili na 15°
až 16°C, 8. febr. poobede pršalo.
Od 9.febr. sa postupne ochladilo, fúkal nárazový severozápadný vietor. V dňoch 12. – 13.
febr. boli celodenné mrazy, vzduch prúdil od severu, napadlo 5 cm snehu. Od 13. do 18. febr.
sa oteplilo, vietor i oblačnosť od západu. Od 19. do 21. febr. bolo jasno až polojasno, pekné
zimné počasie, cez deň bolo niekoľko stupňov nad nulou, v noci mráz.
Od 22. febr. sa opäť oteplilo, oblačnosť od juhu, mrholenie. 23. febr. padal dážď so snehom,
opäť bola poľadovica. Večer a v noci 26. febr. napadlo asi 10 cm snehu, občas snežilo
i v nasledujúcich dňoch.
Marec – v priebehu mesiaca boli veľké teplotné výkyvy. Najchladnejšie bolo 2. marca,
keď v noci bolo -11,4°C. Najteplejšie bolo 19. marca, keď teplota vystúpila na 20,8°C.
Začiatkom marca sa ochladilo (nočné mrazy boli až do 11. marca), vzduch prúdil od
severozápadu. Od 7. marca začal fúkať južný vietor, prišla oblačnosť a občas snežilo alebo
padal dážď so snehom. Od 11. marca sa začalo otepľovať, fúkal juhovýchodný vietor a sneh
sa roztopil. Od 15. do 19. marca bolo teplé, slnečné, akoby už jarné počasie.
Od 21. do 24. marca bolo zamračené, občasný dážď, denné teploty poklesli na 11°C až
12°C. Od 25. do 28. marca prúdil chladnejší vzduch od severozápadu, bolo zamračené,
občasný dážď. Koncom mesiaca sa začalo otepľovať.
Sneh sa v marci udržal 9 dní. Slnečný svit trval 103 hodín, čo bolo o 28 hod. menej než je
normál.
Apríl – v priebehu mesiaca bolo pomerne teplé počasie, ba koncom mesiaca až veľmi
teplo, avšak bolo sucho.
Začiatkom apríla fúkal južný vietor, bolo polooblačno a pomerne teplo. Od
4. apríla
prechádzala oblačnosť od západu, občasný dážď. Ochladilo sa, pri vyjasnení bol i mráz,
v noci 9. apríla bola teplota vzduchu -2,3°C.
11. apríla cez deň niekoľkokrát krátko pršalo. Od 12. do 15. apríla už bolo pekné
jarné počasie, cez deň 17° až 18°C, jasno alebo polooblačno. Od 16. apríla bol vietor
a prechádzala oblačnosť od juhozápadu, iba v noci 19. apríla pršalo.
Od 20. do 22. apríla bolo teplejšie, teploty cez deň dosahovali 21° až 22°C.
Od 23.apríla sa trochu ochladilo, od severu fúkal vietor a prechádzala oblačnosť, teploty
cez deň dosahovali 15° až 16°C. Od 28. apríla fúkal juhovýchodný vietor, teploty cez
deň boli až 25° – 26°C. 30. apríla bola podvečer slabšia búrka s polhodinovým dažďom.
Mesačný úhrn zrážok bol len 18 mm (aprílový normál je 40 mm), boli 2 búrky.
Máj – bol teplotne priemerný, zrážok bolo opäť málo, iba 29 mm (mesačný normál je 66
mm), boli 2 búrky.
Začiatkom mesiaca bolo polooblačno až oblačno, teploty max. 24° až 25°C.
1.
mája bola slabšia búrka, zaujímavosťou boli dve dúhy, ktoré súčasne prechádzali od
Moravian po Banku. Silnejšia búrka bola 2. mája už s riadnym lejakom. 7. – 8. mája bolo
chladnejšie, od západu prechádzal chladnejší front, teploty max. 14° až 15°C. Od 9. do
12. mája prúdil vzduch od juhovýchodu, oteplilo sa, bolo polooblačno. Od 13. mája fúkal
nepríjemný severný vietor, prúdenie vzduchu i oblačnosť od severu, ochladilo sa. 16. mája
v noci pršalo.

Od 18. mája sa trochu oteplilo, aj keď stále fúkal severný vietor, bolo polooblačno. Od 21.
mája sa opäť ochladilo, 23. mája bolo cez deň max. iba 13,5°C. Pršalo v noci 21. mája
a nadránom 24. mája.
V dňoch 25. až 27. mája sa trochu oteplilo. Avšak 28. a 29. mája bol opäť vietor
a oblačnosť od severu, bolo chladnejšie. 28.mája v noci pršalo. Koncom mesiaca sa opäť
oteplilo, teploty boli max. 25°C.
Jún – bol teplotne priemerný. Mesačný úhrn zrážok bol 101 mm (o 29 mm viac než je
mesačný normál). V júni bolo 5 búrok, letných dní bolo 9 (s maxim. dennou teplotou
vzduchu 25°C a viac).
Prvá búrka bola 1. júna. Potom sa trochu ochladilo, v dňoch 2. až 5. júna bolo daždivé
počasie. 4. júna bola poobede dokonca prietrž mračien (celú hodinu trval prudký lejak),
v ten deň napršalo až 30,6 mm zrážok. Pršalo i 5. júna dopoludnia, popoludní už bolo
pekne (v ten deň bolo otvorenie LKS).
Od 7. do 9. júna bolo teplo a dusno. 9. júna teplota dosiahla 28,8°C (najvyššia teplota
v mesiaci), večer bola silná búrka, sprevádzaná silným vetrom, ktorý lámal konáre
(na Vážskej ul. dokonca vyvrátil veľký strom, ktorý so sebou strhol i betónový stĺp
s elektrickým vedením).
19. júna bola silná búrka s prudkým lejakom (opäť prietrž mračien), padali i krúpy.
Veterná smršť sprevádzaná záplavovým dažďom sa začala 19. júna o 18.00 hod. a trvala
asi hodinu. V regióne Piešťan polámala konáre, niekoľko stromov spadlo. Od 25. júna
fúkal severný vietor, ochladenie.
Júl – spočiatku nebol obzvlášť teplý. Priemerná mesačná teplota v Piešťanoch bola
19,6°C.
Chladnejšie bolo v 1. polovici mesiaca, od 9. do 14. júla vôbec nebolo letné počasie, bolo
chladno, oblačno a občasný dážď. Najnižšia teplota bola v noci 12. júla, keď klesla na
7,7°C. 14. júla bola nameraná najnižšia denná teplota v mesiaci a to 18°C. V 2.polovici
mesiaca sa oteplilo, v období od 17. do 22.júla bolo zaznamenaných 6 tropických dní
s maximálnou dennou teplotou nad 30°C. Najteplejšie, 33,8°C bolo 22. júla, keď bola aj
búrka. V noci 25. júla bolo 19°C.
Počas mesiaca bolo 17 letných dní s dennou teplotou vzduchu nad 25°C.
Mesačný úhrn atmosferických zrážok v júli bol nízky, iba 31 mm. Najvyšší denný úhrn
zrážok 15,6 mm bol nameraný 22. júla, keď bola búrka a víchrica (polámané konáre, veľká
voda v potokoch). V júli boli 3 búrkové dni (3. a 5.júla, keď pršalo, avšak blesky obišli
mesto a 22. júla, keď bola silná búrka).
Slnečný svit v Piešťanoch trval 247 hodín, čo bolo o málo viac než normál.
August – priemerná mesačná teplota bola 20°C, bol teda o niečo teplejší než júl. Mesačný
úhrn atmosferických zrážok dosiahol 33 mm. Najviac napršalo
9.augusta – 8,1 mm.
Vyskytli sa 3 búrkové dni. V auguste bolo 7 tropických dní a 25 letných dní. Slnečný svit
trval 262 hodín, čo bolo o 29 hod. viac než normál.
Až do 12. augusta bolo pekné, letné počasie. 7.aug. bola poobede búrka a silný lejak, silný
lejak bol aj 8. augusta. Ďalšia búrka bola 12. augusta okolo polnoci.
V dňoch 13. a 14.aug. prešiel od západu chladnejší front i s dažďom.
V dňoch 15. – 19.aug. bolo veľmi teplo. V noci zo 17. na 18. augusta bola tropická noc
s minimálnou teplotou vzduchu 20,7°C (neklesla pod 20°C). Najteplejšie v priebehu
mesiaca bolo 19. augusta, keď teplota vystúpila na 32,1°C. 20. augusta večer a v noci
pršalo.

V dňoch 21. a 22. augusta sa ochladilo, fúkal severný vietor.
V dňoch 24. – 25. augusta sa trochu oteplilo, avšak 26. a 27. augusta prešiel chladnejší
front s občasným dažďom.
Koncom augusta sa oteplilo, 29. aug. v noci bola búrka.
September – priemerná mesačná teplota vzduchu bola 15,3°C. V septembri bolo 8 letných
dní. Mesačný úhrn atmosferických zrážok bol 41 mm. Najvyšší denný úhrn zrážok bol
nameraný 23.sept. Počas mesiaca sa nevyskytla ani jedna búrka. Slnečný svit trval 210
hodín, čo bolo o 33 hodín viac ako normál (najviac slnko svietilo 2. sept. – 11,7 hod.).
Začiatkom septembra bolo ešte pekné, suché, letné počasie s teplotami 27° až 28°C, 7.
sept. bola nameraná najvyššia teplota v mesiaci 27,5°C. 8. a 9. sept. sa trochu ochladilo,
fúkal severný vietor. Od 11.sept. fúkal južný vietor, trochu sa oteplilo, občasný dážď. Od
22. sept. sa trochu ochladilo, väčšinou bolo oblačno alebo polooblačno s teplotami max.
15° až 16°C, koncom mesiaca 17° až 18°C. 23. sept. pršalo celý deň, tiež v noci 27. sept.
a v noci 29. sept.
Október – bol výnimočne teplý mesiac. Teplý bol nielen prvý týždeň, ale aj posledný
týždeň v mesiaci. Pozoruhodné bolo, že teplé hodnoty vzduchu trvali niekoľko dní.
Mesačný úhrn atmosferických zrážok dosiahol 55 mm, čo bolo o 15 mm viac než je
normál. Najviac – 25,7 mm napršalo 16. októbra. Slnečný svit trval 104 hodín, čo bolo
o 30 hodín menej ako je normál.
Začiatkom októbra bolo teplé, slnečné počasie, „babie leto“, s teplotami 21° až 22°C, 6.
okt. namerali 22,5°C. V dňoch 9. – 10. okt. sa ochladilo na 15° – 16°C, bolo zamračené
a dážď. V dňoch 11. – 13. okt. bolo síce slnečné počasie, max. teploty však klesli na 10° až
12°C. V dňoch 14. – 16. okt. bolo zamračené, celé 3 dni pršalo, najviac 16. okt. Občasný
dážď bol aj 18. okt., denné teploty 9° až 10°C. V dňoch 19. – 20. okt. bolo pekné slnečné
počasie. V dňoch 21. – 22. okt. bolo opäť zamračené, nízka oblačnosť a ráno hmla, bolo
sychravo, mrholilo.
Od 23. okt. sa začalo otepľovať, bolo oblačno alebo polooblačno, od 26. okt. slnečno
až polooblačno s teplotami 20° až 21°C, 30. okt. namerali až 21,8°C. 31. okt. bolo
zamračené a večer dážď.
November – na začiatku mesiaca bolo ešte teplé počasie, teploty dosahovali 17° až 18°C,
v noci 10° až 11°C. Od 5. nov. sa ochladilo, denné teploty boli max. 9° až 10°C, v noci
nadránom 8. nov. sa objavil prvý prízemný mráz. Od 9. do
12. nov. sa oteplilo, max.
teploty boli 12° až 13°C, 9. nov. pršalo.
Od 13. nov. sa opäť ochladilo, fúkal nepríjemný severný vietor, teploty cez deň boli max.
6° až 7°C.
19. novembra sa ochladilo, v priebehu dňa začal fúkať silný, chladný, severozápadný
vietor. V popoludňajších hodinách sa Slovenskom prehnala silná víchrica so silou orkánu,
najviac bolo postihnuté severné a stredné Slovensko. Spôsobila obrovské materiálne
škody, prevracala stromy, stŕhala strechy a elektrické vedenie, o život prišiel jeden človek,
keď na jeho auto na ceste v Hornom Smokovci padol strom, viacerí ľudia boli zranení.
Zdevastované zostali najmä Vysoké Tatry (tiež i lesy v ďalších oblastiach Tatier a Oravy).
Víchrica so silou orkánu (130 až 150 km/hod.) vyvrátila stromy i s koreňmi na úseku
dlhom takmer 50 km a širokom 4 km. To, čo sa stalo vo Vysokých Tatrách, možno nazvať
ekologickou katastrofou.
Víchrica i keď v menšej miere, spôsobila škody i v regióne Piešťan. Polámala konáre

stromov, niekoľko stromov i spadlo, odniesla strešnú krytinu hangára letiska a pod.
V nasledujúcich dvoch dňoch po víchrici bolo v Piešťanoch chladno, teploty cez deň boli
max. 1° až 2°C, v noci mráz cca -5°C. 20. nov. poletoval cez deň prvý sneh, v noci bolo
niekoľko krátkych fujavíc, ktoré nafúkali cca 1 cm snehu. 21. nov. už bolo ticho, slnečno,
chladno.
V dňoch 22. a 23. nov. sa trochu oteplilo, pršalo, cez deň bolo 3° až 4°C, v noci 0°C až
+1°C. V dňoch 24. a 25. nov. bolo polooblačno, prúdil chladnejší vzduch od severu, cez
deň bolo +1° až +2°C, v noci mráz cca -5°C.
Koncom novembra sa opäť trochu oteplilo, bolo zamračené alebo oblačno,
27. nov.
pršalo, teploty cez deň 5° až 6°C, v noci bez mrazu cca +1°C.
December – začiatkom mesiaca bolo ešte pomerne teplo, zamračené, cez deň 7° až 8°C,
v noci cca +2°C. Od 4. dec. bolo jasno alebo malá oblačnosť, cez deň 5° až 6°C, v noci
mráz cca -3°C. Od 8. do 16.dec. bola nízka oblačnosť, cez deň 2° až 3°C, v noci 0° až
+1°C, teploty sa v priebehu dňa skoro vôbec nemenili.
16.dec. mrholilo alebo slabo pršalo, ráno 17.dec. bola poľadovica. 18.dec. prišla oblačnosť
od juhu, trochu sa oteplilo a poľadovica sa rozpustila. V dňoch 19. – 21.dec. bolo jasno,
cez deň cca +2°C, v noci mráz cca -5°C.
Pred Vianocami 23.dec. napadlo cca 3 cm snehu, ktorý sa však nasledujúci deň roztopil,
Vianoce boli „na blate“, 24. a 25.dec. prúdil teplejší vzduch od západu. 25.dec. fúkal silný
južný vietor, 26. a 27.dec. bolo oblačno a pršalo.
28. a 29.dec. bol síce v noci mráz, sneh a poľadovica však až do konca decembra neboli.
2. Európske chránené územie Sĺňava
Slovensko malo záväzne vypracovať tzv. národný program, čo vyplýva zo smerníc
Európskej únie o biotopoch a ochrane vtáctva.
1. časť záväzku – Národný zoznam chránených vtáčích území schválila Vláda SR už
v roku 2003, do ktorého bol zaradený aj Chránený areál Sĺňava v Piešťanoch. V marci
2004 schválila Vláda SR aj 2. časť záväzku – Národný zoznam navrhovaných území na
Slovensku európskeho významu NATURA 2000.
Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu musí ešte schváliť komisia
EÚ, kým národný program chránených vtáčích území berie únia iba na vedomie.
Celková rozloha územia Sĺňavy, zaradeného do zoznamu chránených vtáčích území, je
691 ha. Zahŕňa lokality v okolí celej vodnej nádrže, Vtáčí ostrov, areál Výsadby a tiež
i biotopy pod priehradným múrom nádrže. Kritériovými druhmi vtáctva pre zaradenie
Sĺňavy do zoznamu boli čajka čiernohlavá, rybár riečny a čajka sivá (čajka čiernohlavá
hniezdi na Slovensku iba v troch lokalitách a jednou z nich je aj Sĺňava).
3. Lesopark Červená veža v Banke pri Piešťanoch – hubové ochorenie borovicového lesa
Borovice čierne v lesoparku Červená veža sú postihnuté hubovým ochorením, ktoré
zasiahlo viaceré lokality na celom Slovensku. Huby spôsobujú vysychanie stromov
a opadávanie ihličia.
Vek borovíc čiernych na Červenej veži je 80 až 90 rokov. Preventívny ochranný účinok
možno dosiahnuť odstraňovaním opadaného ihličia a šišiek. Stromy postihnuté hubovým
ochorením možno ošetriť prípravkami na báze medi. Dôvodom vysychania stromov
a napadnutia hubou sú podľa odborníkov hlavne zmenené tepelné klimatické podmienky.

3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 2004
1. Novoročný koncert v Piešťanoch
Uskutočnil sa 1. januára 2004 v kostole sv. Cyrila a Metoda. Pripravili ho pracovníci MsÚ
v Piešťanoch. Vystúpil poľský spevácky zbor Czantoria z partnerského mesta Ustroň.
V programe odzneli náboženské spevy, ľudové piesne a koledy. S príhovormi vystúpili
zástupcovia rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi a.v., tiež odznel novoročný pozdrav
primátora mesta.
2. Budova MsÚ v Piešťanoch – 75. výročie výstavby
Objekt stavala v roku 1928 firma Vilém Korbelka a spol. Max. Wasservogel. Stavebný
plán vypracoval architekt J. Merganc a O. Klimeš.
Nová budova bola daná do užívania 2. jan. 1930, pracovníci Obecného úradu v Piešťanoch
začali v nových priestoroch oficiálne pracovať 19. januára 1929.
3. Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave
V januári 2004 sa v bratislavskej Inchebe uskutočnil 10. ročník veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour, na ktorom sa predstavilo 400 vystavovateľov z rôznych krajín sveta.
Mesto Piešťany nemalo samostatný reprezentačný stánok, ale sa uviedlo niekoľkými
propagačnými materiálmi ako súčasť stánku VÚC Trnavského samosprávneho kraja
(chýbali peniaze na kvalitnejšiu prezentáciu).
SLK Piešťany sa prezentovali vo vlastnom stánku.
4. Návšteva delegácie Cyperskej republiky
Koncom februára 2004 zavítal na Slovensko minister spravodlivosti a verejného poriadku
Cyperskej republiky Doros Theodorou. 27. februára v sprievode veľvyslanca Cyperskej
republiky v SR Stavrosa A. Epaminondasa navštívil Piešťany. Na pôde MsÚ ho privítal
primátor mesta Ing. R. Cicutto a ďalší predstavitelia mestskej samosprávy. Návšteva
ministra pokračovala na pôde kúpeľov, kde sa na slávnostnom obede v hoteli Balnea
Esplanade stretol s gener. riaditeľom SLK Piešťany PhDr. M. Kramárikom.
Mesto Piešťany nadviazalo kontakt s Cyprom už v roku 2003 prostredníctvom kultúrneho
podujatia Mosty. 25. febr. 2004 vystúpil v Piešťanoch cyperský súbor Rymvos.
5. Prezident SR R. Schuster na návšteve v Piešťanoch
2. marca 2004 navštívil Piešťany prezident SR Rudolf Schuster. Na pôde MsÚ ho privítal
primátor mesta Ing. R. Cicutto spolu s vedúcimi pracovníkmi mesta a poslancami MsZ.
Po priateľskom rozhovore daroval primátor prezidentovi monografiu o meste Piešťany,
ťažidlo s logom kúpeľného mesta, obraz od piešťanského maliara Karola Kuníka
a pamätnú medailu mesta Piešťany.
Potom sa v priestoroch KSC Fontána uskutočnila vernisáž výstavy fotografií R.
Schustera „Z mojich najmilších“. Knihu fotografií s rovnakým názvom „pokrstili“
piešťanskou liečivou vodou Katarína Kolníková, William Schiffer, Tibor Bártfay a Karol
Kállay. Podujatia sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Michal Kováč s manželkou. Výstavu
zorganizoval Srečko Mustagrudič.

6. Návštevy kandidátov na post prezidenta SR
3. marca 2004 v rámci predvolebnej prezidentskej kampane navštívil Piešťany minister
zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
4. marca 2004 zavítal do Piešťan predseda HZD Ivan Gašparovič.
7. Návšteva z Thajska
Začiatkom marca 2004 navštívila Slovensko delegácia Thajského kráľovstva, v ktorej boli
zástupcovia vlády, medicínskej oblasti a popredných podnikateľov. Cieľom návštevy bolo
oživenie ekonomickej spolupráce medzi Thajskom a Slovenskom.
3. marca delegácia z Thajska navštívila Piešťany, viedol ju zvláštny splnomocnenec
predsedu vlády pre podporu a rozvoj investícií v Európe a Amerike Dr. Kantathi
Suphamongkhon. Na pôde MsÚ delegáciu prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto, ktorý
ju oboznámil s históriou a súčasnosťou mesta a jeho rozvojovými zámermi. O našich
kúpeľoch informoval hostí gen. riaditeľ SLK PhDr. M. Kramárik.
Návšteva pokračovala obedom v kúpeľnom hoteli Thermia Palace a prehliadkou kúpeľov.
Popoludní sa vedúci delegácie stretol s ministrom zahr. vecí SR
E. Kukanom.
8. Voľba prezidenta SR a referendum o skrátení volebného obdobia poslancov NR SR
a) Voľba prezidenta SR – 1. kolo volieb sa uskutočnilo 3. apríla 2004, účasť voličov bola
pomerne nízka.
V Piešťanskom okrese mohlo hlasovať 51 569 oprávnených voličov, volebné lístky si
z nich prevzalo 50,89 %. V našom okrese najviac hlasov získal Vladimír Mečiar (8 969),
druhý skončil Eduard Kukan (6 085) a tretie miesto obsadil Ivan Gašparovič (5 769).
V celoslovenskom meradle sa volieb zúčastnilo 47,9 % oprávnených voličov. Najviac
hlasov získal V. Mečiar, nasledoval I. Gašparovič a tesne za ním
E. Kukan. Keďže
ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených
voličov, muselo sa pristúpiť k 2. kolu volieb.
2. kolo volieb prezidenta SR sa konalo 17. apríla 2004 (do 2. kola postúpili prví dvaja z 1.
kola volieb).
V Piešťanskom okrese spomedzi 51 566 oprávnených voličov si volebné lístky prevzalo
25 374 voličov, t.j. 49,2 %. Voliči nášho okresu dali viacej hlasov
I. Gašparovičovi
(14 788) než V. Mečiarovi (10 185).
V rámci Slovenska sa volieb zúčastnilo 43,5 % oprávnených voličov. Za prezidenta SR bol
zvolený Ivan Gašparovič, ktorý získal takmer 60 % hlasov oprávnených voličov.
b) Referendum o skrátení volebného obdobia poslancov Národnej rady SR – uskutočnilo
sa súčasne s 1. kolom volieb prezidenta SR. Občania sa mali vyjadriť k otázke „Ste za to,
aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení 3. volebného obdobia Národnej rady
SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004 ?“.
Referendum o vypísaní predčasných volieb do NR SR však bolo neplatné, pretože sa ho
nezúčastnilo viac ako 50 % všetkých oprávnených voličov.
V Piešťanskom okrese si hlasovacie lístky prevzalo 38,08 % oprávnených voličov. Za
predčasné voľby hlasovalo 16 980 občanov.
V celoslovenskom meradle prišlo k urnám necelých 36 % voličov, z toho ešte takmer 12 %
hlasovalo proti predčasným voľbám.
V histórii samostatného Slovenska (od 1.1.1993) bolo zatiaľ na Slovensku iba jedno platné

referendum (keď sa hlasovalo za vstup SR do Európskej únie).
9. Návšteva z veľvyslanectva USA v SR
7. apríla 2004 prišla na 1-dňovú návštevu Piešťan prvá tajomníčka veľvyslanectva USA
na Slovensku Debra Hevia. Prezrela si kúpele a potom zavítala na MsÚ, kde sa stretla
s primátorom mesta, zástupcami samosprávy, zdravotníctva, sociálnej oblasti, kultúry,
ochrany prírody a podnikateľov. Okrem iného povedala, že vstupom Slovenska do EÚ
zastavujú USA podporné granty, ktoré Slovensku už bude poskytovať únia.
10. Návšteva prednostov miest z USA
Na Slovensko v rámci výmenného programu s študijnej cesty po krajinách východnej
Európy zavítalo 18 prednostov miest USA, ktorí mali 19. apríla 2004 spoločné rokovanie
v Bratislave.
20. apríla dvaja z nich (sú zároveň členmi Medzinárodnej asociácie prednostov miest
ICMA) navštívili Piešťany – Gregory J. Bielawski (Carol Stream, štát Illinois) a Mark M.
Levin (Maryland Heigts, štát Missouri).
Na pôde MsÚ ich prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto, potom sa stretli s pracovníkmi
úradu. Hostia sa zaujímali o činnosť a kompetencie MsÚ, komunikáciu s verejnosťou,
o sociálnu oblasť, životné prostredie, školstvo a kultúru.
Po rokovaní na MsÚ a po spoločnom obede v Thermia Palace si prezreli mesto a kúpele,
navštívili aj monitorovacie stredisko mestskej polície.
11. Podujatia pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie
Slovenská republika sa stala členským štátom EÚ dňom 1. mája 2004. Pri tejto príležitosti
sa na Slovensku uskutočnilo viacero podujatí.
Mesto Piešťany a SLK Piešťany, a.s. pripravili v dňoch 25. apríla až 12. mája rad
kultúrnych a spoločenských podujatí (viď. 8. kapitola Kultúra).
1. mája bol o 22. hod. ohňostroj na nábreží Váhu.
12. Návšteva členov Lions Clubu z USA
3. mája 2004 privítal primátor mesta Ing. R. Cicutto na pôde MsÚ skupinu členov
a priateľov Lions Clubu Faribault z Minnesoty v USA, ktorú viedol predseda klubu Otto
Luknic (rodák z Trnavy).
Večer sa hostia zúčastnili v hoteli Eden slávnostného zasadnutia Lions Clubu Piešťany,
s ktorým v roku 2003 nadviazali partnerskú spoluprácu.
13. Návšteva poslancov Európskeho parlamentu
6. mája 2004 zavítala do Piešťan delegácia Európskeho parlamentu, ktorá na Slovensko
pricestovala 30. apríla.
V rámci programu „Všetci sme Európania“ ich na MsÚ privítal primátor mesta Ing.
R. Cicutto, viceprimátorka Ing. E. Pobjecká a prednostka MsÚ RNDr. D. Bartošová.
Následne europoslanci absolvovali prehliadku SLK, v hoteli Balnea Esplanade ich prijal
gener. riad. SLK PhDr. M. Kramárik.
O mesiac neskôr, 13. júna, sa na Slovensku uskutočnili voľby poslancov do Európskeho
parlamentu.

14. Návšteva z Fínska
6. mája 2004 navštívili Piešťany členovia Regionálnej rozvojovej agentúry JYKES
z Fínska.
15. Oslavy 59. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP pred MsÚ
sa v Piešťanoch uskutočnil 8. mája 2004. Uskutočnilo sa aj kladenie vencov k Pamätníku
piešťanských letcov v mestskom parku a k Pamätníku Rumunskej armády na Žilinskej
ceste pri letisku.
Pietneho aktu sa zúčastnili aj účastníci Ľavicového dňa v Piešťanoch.
16. Ľavicový deň v Piešťanoch
Celoslovenské podujatie sa uskutočnilo 8. mája 2004 v Piešťanoch. Už
7.
Ľavicový deň zorganizovala politická strana SDĽ. Do nášho mesta prišli prívrženci
ľavicovej politiky, okrem predstaviteľov SDĽ aj hostia z ostatných slovenských
a zahraničných ľavicových politických strán. S občanmi diskutoval predseda Smeru
Róbert Fico (opozičná strana Smer má v súčasnosti najväčšie volebné preferencie na
Slovensku), tiež diskutovali ďalší slovenskí politici – Milan Ftáčnik, Jaroslav Volf, Jozef
Kalman i ďalší. Prišli aj odborárski predáci Ivan Saktor a Eugen Škultéty, tiež zástupcovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Program prebiehal paralelne na viacerých miestach. Občania diskutovali s politikmi, pred
Domom umenia sa konali prezentácie krajov Slovenska, v Hudobnom pavilóne prebiehal
kultúrny program pre divákov (viď. 8. kapitola Kultúra). Podujatia sa zúčastnilo cca 4
tis. ľudí. Ľavicoví politici sa vyjadrili, že pravicová politika súčasnej slovenskej vlády je
prospešná iba pre skupiny biznismenov, kým väčšine obyvateľstva ide o prežitie.
17. Oslavy Dňa matiek v Piešťanoch
Pri tejto príležitosti sa 7. mája 2004 v mestskej knižnici uskutočnila slávnostná členská
schôdza miestnej pobočky Ligy proti rakovine. Slávnostný príhovor ku Dňu matiek
predniesla predsedníčka pobočky Anna Lýgia Pučeková, prítomná bola vedúca referátu
sociálnych vecí MsÚ PhDr. Ema Žáčková a ďalší hostia.
V rámci bohatého kultúrneho programu vystúpila aj piešťanská recitátorka Anna Plecitá.
Pri príležitosti Dňa matiek vystúpili so svojím programom deti z Materskej školy Ul. 8.
mája 4 v zariadení sociálnej starostlivosti LUMEN na Staničnej ul.
18. Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v Piešťanoch
Uskutočnilo sa 30. mája v areáli futbalového štadióna PFK Piešťany. Okrem zdravých detí
súťažili aj mentálne postihnuté deti. Podujatie pripravil piešťanský Slovenský zväz telesne
postihnutých a Integrovaný klub dôchodcov Svornosť. Otvoril ho predseda klubu a SZTP
Ján Lehuta. Za MsÚ sa podujatia zúčastnil referent sociálnych vecí MsÚ Martin Cifra.
Deti súťažili v behu, skákaní vo vreci, streľbe zo vzduchovky, speve a recitácii.
19. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2004 v Piešťanoch – 13. ročník
Podujatie pripravilo Mesto Piešťany a SLK Piešťany, a.s. v dňoch 4. – 6. júna 2004.
Spočiatku bolo nepriaznivé počasie (pršalo v piatok 4. júna a v sobotu 5. júna

predpoludním).
V sobotu 5. júna predpoludním prešiel sprievod po trase Spoločenské centrum SLK na
Kúpeľnom ostrove - Kolonádový most - Winterova ul. (okolo Edenu) - KSC Fontána
(kvôli nepriaznivému počasiu nešiel až k Domu umenia). Pred začiatkom sprievodu
vykonal piešťanský dekan Jozef Vlasák pri hlavnom prameni A. Trajan požehnanie
prameňov za prítomnosti viacerých hostí, medzi nimi i bývalého prezidenta SR Michala
Kováča s manželkou.
Pred KSC Fontána sa uskutočnilo slávnostné otvorenie LKS v Piešťanoch, odzneli
príhovory predstaviteľov mesta, SLK a pozvaných hostí a následne ukážky vystúpení
jednotlivých súborov a skupín sprievodu. Slávnostné otvorenie LKS a zároveň i hlavného
celodenného programu vykonali primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto a generálny
riaditeľ SLK Piešťany, a.s. PhDr. Milan Kramárik.
Prvé kultúrne podujatia sa konali už v piatok 4. júna, zväčša v KSC Fontána. V sobotu
5. júna sa konali kultúrne a zábavné podujatia v Hudobnom pavilóne v parku, na nábreží
Váhu pri hoteli Magnólia, na Námestí slobody, na Kolonádovom moste, v hudobnom
pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove, pri Dome umenia (podujatia pre deti), za
Domom umenia (skautský tábor, ukážky a hry). V nedeľu 6. júna sa konali ďalšie
sprievodné podujatia otvorenia LKS.
20. Veľvyslanec Angoly v SR na návšteve v Piešťanoch
5. júna 2004 navštívil na pozvanie Piešťany veľvyslanec Angolskej republiky na
Slovensku Domingos Culolo. Zúčastnil sa Otvorenia LKS v Piešťanoch.
21. Primátor Monaka na návšteve v Piešťanoch
Primátor Monaka Georges Marsan navštívil Piešťany pri príležitosti 6. konferencie
Stredoeurópskych a východoeurópskych krajín, ktorú v Piešťanoch v dňoch 2. až 6. júna
2004 zorganizovala International Police Associaton (IPA). Primátor Monaka je zároveň
prezidentom sekcie IPA Monaco.
IPA je najväčšou medzinárodnou organizáciou policajných pracovníkov na svete (300 tis.
členov zo 60 štátov). Slovenská sekcia IPA pôsobí na Slovensku od roku 1993 a združuje 3
tis. policajtov a bývalých policajtov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
a Železničnej polície.
Hosťa prijal 3. júna 2004 na pôde MsÚ primátor Piešťan Ing. R. Cicutto, prítomní boli aj
gener. riad. SLK PhDr. M. Kramárik, náčelník MsP M. Mihálik i ďalší. Primátor Monaka
sa zaujímal o to, či je v Piešťanoch väznica, či pestujeme víno, prečo majú Piešťany
v symbole barlolámača, informoval sa tiež o ozbrojenosti mestských policajtov, koľko
máme kasín a kto zabezpečuje ich bezpečnosť a pod. Zúčastnil sa tiež Otvorenia LKS
2004 v Piešťanoch.
22. Voľby poslancov do Európskeho parlamentu na Slovensku
Uskutočnili sa 13. júna 2004. Záujem občanov bol malý, v rámci Slovenska dosiahla
volebná účasť 16,96 %. V okrese Piešťany k urnám prišlo 17,7 % z oprávnených 51 487
voličov.
Slovensko bude v 732-člennom Európskom parlamente reprezentovať 14 poslancov
z piatich politických strán (SDKÚ, HZDS, SMER, KDH a SMK). Z okresu Piešťany nebol
zvolený žiaden kandidát na europoslanca.

23. Výjazdové zasadnutie poslancov Trnavského samosprávneho kraja do Piešťan
20. riadne zasadnutie zastupiteľstva TSK bolo prvým výjazdovým zasadnutím
zastupiteľstva a konalo sa 24. júna 2004 v Piešťanoch. Poslanci pod vedením predsedu
TSK Ing. P. Tomečka prerokovali Záverečný účet TSK za rok 2003. Ďalej schválili návrh
na úpravu rozpočtu TSK na rok 2004, ktorý zahrňoval použitie rezervného fondu, zvýšenie
financií pre niektoré stredné školy v Trnave, Seredi a Piešťanoch (pre Strednú záhradnícku
školu v Piešťanoch vo výške 300 tis. Sk), dary stredným školám (školské rozpočtové
organizácie prijímajú na základe darovacích zmlúv uzatvorených s darcami dobrovoľné
dary, SZŠ v Piešťanoch prijala dar 40 tis. Sk a SPŠE Piešťany dar vo výške 164 tis. Sk na
nákup siedmych počítačových zostáv).
Trnavský samosprávny kraj má pôsobnosť pre okresy Senica, Skalica, Piešťany, Trnava,
Hlohovec, Galanta a Dunajská Streda. Predsedom TSK je Ing. Peter Tomeček. TSK má
40 poslancov. Za okres Piešťany sú poslancami TSK Martin Adamča (HZDS) z Ratnoviec
a Mgr. Ján Giacko (HZD), Ing. Peter Konečný (SMER), Ing. Marián Ručkay (HZDS)
a Martin Valo (SMER) z Piešťan, ktorí majú návštevné dni v kancelárii expozitúry TSK
v priestoroch Daňového úradu v Piešťanoch vždy prvú stredu v mesiaci.
V rámci VÚC - Trnavský samosprávny kraj pôsobí okrem zastupiteľstva TSK aj Úrad
TSK. Riaditeľkou Úradu TSK je poslankyňa NR SR Renáta Zmajkovičová.
Na Valnom zhromaždení Združenia európskych regiónov (AER) v poľskej Poznani sa
stal členom združenia aj Trnavský samosprávny kraj spolu s regiónmi Chorvátska, Veľkej
Británie a Ruska. Okrem VÚC Trnava boli za členov združenia prijaté aj VÚC Trenčín
a VÚC Banská Bystrica.
24. Zvýšenie ratingu Mesta Piešťany
Ratingový výbor Slovenskej ratingovej agentúry na svojom zasadnutí 29. júna 2004 zvýšil
ratingové hodnotenie Mesta Piešťany.
Nové dlhodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany v kategórii transakcií v slovenských
korunách je BB+ (stabilný výhľad), predtým bolo BB. V kategórii transakcií v cudzích
menách (devízach) bolo Mestu Piešťany priradené dlhodobé ratingové hodnotenie BB
(stabilný výhľad), predtým bolo BB-.
Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé
ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB+.
Jedným z dôvodov pre zvýšenie ratingu bola práca na strategickom pláne mesta. Agentúra
kladne hodnotila vytýčenie základnej orientácie rozvoja mesta do oblasti rozvoja
cestovného ruchu, ktorej budú následne podriadené aj investičné priority. Ďalším dôvodom
bol pomerne stabilný vývoj finančnej situácie mesta.
25. Stretnutie predstaviteľov mesta Piešťany a člena vlády SR Ivana Mikloša so
zástupcami podnikateľských subjektov a verejného sektoru – prezentácia strategického
plánu mikroregiónu Piešťany
30. júna 2004 sa v KSC Fontána v Piešťanoch uskutočnilo predmetné pracovnospoločenské stretnutie. Jedným z hostí bol podpredseda vlády SR a minister financií SR
Ing. Ivan Mikloš, ktorý hovoril na tému „Stratégia Slovenskej republiky v zjednotenej
Európe“. Potom vystúpil koordinátor tvorby strategického plánu mesta Ing. Viktor
Nižňanský, ktorý prezentoval „Stratégiu rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany
n/V. do roku 2020“.

26. Ďalšia rímskokatolícka farnosť v Piešťanoch
Od 15. júla 2004 z rozhodnutia arcibiskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Jána
Sokola sú v Piešťanoch 2 rímskokatolícke farnosti.
V novej farnosti sv. Cyrila a Metoda v južnej časti mesta sa stal farárom piešťanský farár
a dekan vdp. Jozef Vlasák. V starej farnosti sv. Štefana kráľa v severnej časti mesta začal
pôsobiť 48-ročný nový farár vdp. Jozef Bohunický, ktorý bol dvadsať rokov farárom vo
Svätom Jure.
Do novej farnosti sv. Cyrila a Metoda sú začlenené aj filiálky Banka a m.č. Kocurice.
Farnosť sv. Štefana kráľa má naďalej filiálku vo Veľkom Orvišti. Hranica medzi severnou
a južnou farnosťou prechádza ulicami Staničná, Teplická, Kollárova, Kukučínova,
Winterova – pešia zóna a Sadom A. Kmeťa. Do farnosti sv. Cyrila a Metoda patrí tiež
Kúpeľný ostrov a mestská časť „Kanada“ za železničnou traťou.
27. „Benátska noc“ na kúpalisku Eva v Piešťanoch
V sobotu 14. augusta 2004 pri príležitosti 70. výročia otvorenia kúpaliska Eva sa
uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie „Benátska noc na Eve“, ktoré sa v minulosti
na kúpalisku poriadalo. Organizátori podujatia – ŠK vodného póla Kúpele Piešťany a SLK
Piešťany, a.s. sa rozhodli obnoviť jeho tradíciu a pripravili bohatý program (viď. kapitola
8. Kultúra).
28. Návšteva regionálnych poslancov z Veľkej Británie
16. augusta 2004 navštívila Piešťany delegácia poslancov regiónu Gloucestershire
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Po prijatí na pôde MsÚ
nasledovala prehliadka kúpeľov. Cieľom návštevy bolo nadviazanie ekonomického
partnerstva medzi oboma regiónmi s dôrazom na financovanie projektov z fondov EÚ
a financovanie samosprávy.
29. Návšteva z Tadžikistanu
17. augusta 2004 navštívili Piešťany účastníci študijnej cesty z Tadžikistanu, ktorí sa na
MsÚ stretli s reprezentantmi mestskej samosprávy. Témou rozhovorov bol rozvoj mesta,
jeho financovanie a stratégia. Popoludní si návštevníci prezreli mesto a kúpele.
30. Delegácia zástupcov podnikateľov z Fínska na návšteve v Piešťanoch
18. augusta 2004 sa v Malej sále Spoločenského centra SLK v Piešťanoch konalo
stretnutie predstaviteľov SLK Piešťany so zástupcami centier na pomoc podnikateľom
a úradu práce z Fínska. Popoludní si návšteva z Fínska prezrela Napoleonské kúpele, Irmu,
Pro Patriu a Thermiu Palace.
31. Veľvyslanec Indie na návšteve v Piešťanoch
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indickej republiky Mysore Kapanaiah Lokesh
s manželkou navštívili 20.augusta 2004 Piešťany. Manželka veľvyslanca Radhika Lokesh
spolu s primátorom mesta Ing. R. Cicuttom otvorili v KSC Fontána 11. ročník festivalu
India plná farieb (viď. kapitola 8. Kultúra).

32. Otvorenie golfového ihriska v Piešťanoch za účasti prezidenta SR I. Gašparoviča
Prvé golfové ihrisko na území Slovenska bolo otvorené na Kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch pred 90-timi rokmi, t.j. v roku 1914 a bolo v prevádzke v období 1. ČSR za
éry Winterovcov.
V súčasnosti ho SLK Piešťany obnovili. 21. augusta 2004 sa na Kúpeľnom ostrove
uskutočnilo slávnostné otvorenie znovuvybudovaného golfového ihriska. Hostí privítal
generálny riaditeľ SLK PhDr. M. Kramárik, príhovory mali prezident Slovenskej golfovej
asociácie Miroslav Rapšík a prezident novozaloženého klubu Spa Golf Club Piešťany
Róbert Ihring. Pásku na otvorení prestrihli prezident SR Ivan Gašparovič, hokejista
Miroslav Šatan a predstaviteľ spoločnosti CP Holding Ltd. John Smith. Nasledovalo
navŕtanie jamiek a prvý odpal. Uskutočnil sa slávnostný otvárací turnaj. Na turnaji hrala
golfová vicemajsterka Slovenska Zuzana Kamasová, herec, humorista a moderátor Milan
Lasica, gener. riaditeľ rádia Okey Michal Arpáš i ďalší.
Patovanie si vyskúšali tí, čo golf zatiaľ nehrali. Víťazom sa stal prezident SR I.
Gašparovič, na 3. mieste skončil primátor mesta Ing. R. Cicutto.
33. Oslavy 60. výročia SNP
Vo štvrtok 26. aug. 2004 sa stretli v mestskej knižnici na spoločnej slávnostnej schôdzi
členovia 3-och základných mestských organizácií Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (SZPB). Pri tejto príležitosti bolo odovzdaných 96 pamätných medailí v rámci
okresu Piešťany, ktoré udelila Ústredná rada SZPB.
V Piešťanoch na Nám. SNP sa v piatok 27. aug. za prítomnosti predstaviteľov
a obyvateľov mesta uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka
osloboditeľom. V sobotu 28. aug. sa konali krajské oslavy SNP na Prašníku - Pustej Vsi.
Celoslovenské oslavy 60. výročia SNP vyvrcholili v nedeľu 29. aug. 2004 v Banskej
Bystrici.
34. Návšteva veľvyslanca Indonézie v Piešťanoch
10. sept. 2004 navštívil Piešťany veľvyslanec Indonézskej republiky na Slovensku
Bintang Parlindungan Simorangkir s manželkou. V Spoločenskom centre SLK sa stretol
s primátorom mesta Ing. R. Cicuttom a gen. riaditeľom SLK PhDr. M. Kramárikom.
Súčasťou slávnostného programu bolo vystúpenie tanečných a speváckych súborov
z Indonézskej republiky.
35. Prijatie piešťanských olympionikov primátorom mesta Piešťany
Slovensko na Letných olympijských hrách 2004 v Aténach reprezentovalo aj 5
športovcov z Piešťan, ďalší 4 Piešťanci boli členmi oficiálnej slovenskej výpravy. Po
návrate do vlasti ich prijal na MsÚ primátor mesta Ing. R. Cicutto, poďakoval im za
reprezentáciu mesta a odovzdal finančné a vecné ceny. Prítomní boli športovci – Martina
Moravcová, súrodenci Marcela a Róbert Erbanovci, Lukáš Babač a Jaroslav Žitňanský
a členovia slovenskej výpravy – manažérka Darina Moravcová, lekár výpravy MUDr.
Roman Fano a zástupca mládeže Pavol Maťaš. Chýbal pre pracovné povinnosti prezident
Slovenského tenisového zväzu dr. Tibor Macko. Na OH v Aténach súťažil aj ďalší
piešťanský rodák, volejbalista Andrej Kravárik, ktorý na olympiáde reprezentoval Grécko,
kde aj žije.

Po oficiálnom prijatí u primátora sa naši športovci stretli so študentami piešťanských škôl
na autogramiáde pred budovou MsÚ.
36. Národná súťaž Victoria Regia v Piešťanoch – 11. ročník
Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetín s medzinárodnou účasťou Victoria Regia
2004 sa konala v Piešťanoch v dňoch 16. – 18. sept. 2004.
Súťaž sa konala v areáli Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch a Spoločenského
centra SLK na Kúpeľnom ostrove. Súťažilo sa v 4-och kategóriách – kategória zákl.
škôl, kategória študentov záhradníckych škôl, kategória profesionálov A a kategória
profesionálov B.
Súčasťou podujatia bolo aj Kvetinové korzo – alegorický kvetinový sprievod (Kúpeľným
ostrovom a centrom mesta po pešej zóne), ktoré sa považuje za neoficiálne ukončenie LKS
v Piešťanoch. Účastníci kvetinového korza (záhradnícke podniky, súkromní podnikatelia,
skupiny a jednotlivci) súťažili v sobotu 18.sept. v 2-och kategóriách – kategória alegorické
vozy a kategória skupinové a individuálne alegórie. Súťažilo celkove 16 skupinových
alegórií a alegorických vozov, ktoré boli dielom študentov SZáŠ. Víťazov ocenil primátor
mesta Ing. R. Cicutto.
37. Deň zdravia v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 2. októbra 2004. Podujatie pripravilo MsKS v Piešťanoch,
spoluorganizátormi boli MsÚ v Piešťanoch, SLK Piešťany, a.s., MsK Piešťany,
Nemocnica A. Wintera, n.o., Národný ústav reumatických chorôb, Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany a Slovenský Červený kríž, miestny spolok
Piešťany 2. Na Deň zdravia prispeli viacerí sponzori.
Deň zdravia v Piešťanoch slávnostne otvorili v KSC Fontána. Príhovory mali primátor
mesta Ing. R. Cicutto, riaditeľka nemocnice Ing. Zita Bruncková, gen. riaditeľ SLK
PhDr. M. Kramárik, riaditeľ NÚRCHu Prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., zástupcovia
Ministerstva zdravotníctva SR, zástupca UNICEF i ďalší hostia. Slávnostný prípitok sa
vykonal s pohárom mlieka.
Následne v KSC Fontána odznela zdravotná prednáška MUDr. Jozefa Beňačku spojená
s diskusiou s občanmi. V detskej liečebni Zelený strom odznela zdravotná prednáška
pre deti MUDr. Oľgy Boldišovej. V priestore pod stĺporadím KSC Fontána sa merali
hodnoty cholesterolu a tlaku v krvi. Na Nám. slobody sa tiež konali zdravotné úkony,
meral sa krvný tlak, uskutočnili sa ukážky 1. pomoci, kontrola autolekárničiek, zisťovala
sa kvalita vody zo vzoriek prinesených občanmi a pod. Piešťanské informačné centrum
pripravilo zdravotnícke materiály. V Sade A. Kmeťa (pred bývalým mliečnym barom)
sa prezentovali vozidlá požiarnej ochrany a sanitné vozidlo RLP. Na Winterovej ul. boli
rozmiestnené predajno-prezentačné stánky s produktami a potravinami pre zdravie.
V Hudobnom pavilóne v parku sa uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí. V priebehu dňa
sa konalo aj viacero sprievodných podujatí (prezentácia občianskych združení a firiem vo
foyeri KSC Fontána, prezentácia lekárne v klubovni KSC Fontána i ďalšie).
38. Otvorenie expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch
25.sept. 2004 bola v časti areálu letiska sprístupnená stála expozícia VHM v Piešťanoch.
Za účasti viacerých hostí ju slávnostne otvoril riaditeľ Vojenského historického ústavu

v Bratislave Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (expozitúra v Piešťanoch je súčasťou
ústavu). Zatiaľ je vystavených 90 kusov predovšetkým obrannej, bojovej a leteckej
techniky.
39. Oslava Svetového dňa zvierat v Piešťanoch
Svetový deň zvierat a deň patróna zvierat sv. Františka z Assisi – 4. október oslávili
priatelia zvierat v Piešťanoch symbolickým odhalením Kameňa súcitu v parku. Kameň
bol dopravený z Červenej veže a umiestnený za Domom umenia. Má pripomínať smutné
osudy zvierat. Myšlienku slobody symbolizovalo vypustenie 120 holubov miestneho
chovateľa.
40. Návšteva zástupcu veľvyslanectva Izraela v Piešťanoch
8. októbra 2004 prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto na MsÚ radcu a riaditeľa
ekonomického oddelenia veľvyslanectva štátu Izrael so sídlom vo Viedni Josepha Peri.
Izrael prejavil záujem o vytvorenie podnikateľského priestoru v našom meste na výrobu
subdodávok pre automobilový priemysel. Zároveň prezentoval zámer investovať do
rozvoja zdravotníctva a to v rámci Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch.
41. Návšteva ministra a veľvyslankyne Veľkej Británie
V dňoch 13. a 14.okt. 2004 počas návštevy Slovenska zavítali do Piešťan minister športu
a cestovného ruchu VB Richard Caborn a veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva VB
a Severného Írska Judith Anne Mac Gregor.
Okrem prehliadky SLK navštívili aj zimný štadión, kde sledovali tréning žiakov 6. ročníka
ZŠ v ľadovom hokeji. Minister športu a CR VB ocenil väčšiu fyzickú aktivitu mladých
ľudí na Slovensku voči Západu, kde deti málo športujú.
42. Stretnutie jubilujúcich občanov Piešťan s primátorom mesta
14. októbra 2004 sa v Dome umenia uskutočnil 12. ročník Slávnostného stretnutia
jubilantov mesta Piešťany, na ktoré ich pozval primátor mesta. Podujatie organizačne
zabezpečil Referát sociálnych vecí MsÚ v Piešťanoch.
Pozvaných bolo 626 obyvateľov mesta, ktorí v roku 2004 oslávili 75, 80, 85 a viac rokov
ako aj klienti zo sociálnych zariadení ÚZ LUMEN, ÚZ Penzión Vila Julianna, zariadenia
opatrovateľskej služby – v pôsobnosti MsÚ.
Podujatia sa zúčastnilo vyše 250 občanov. Viacerí sa osobne pozhovárali s primátorom
mesta. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ v Piešťanoch.
43. Delegácia z USA na poznávacej návšteve v Piešťanoch
Delegácia z USA prišla na poznávací pobyt na Slovensko v rámci programu German
Marshall Fund. Do Piešťan zavítala 16. októbra 2004. Na MsÚ delegáciu prijal primátor,
viceprimátor a hlavný kontrolór mesta.
44. Prijatie piešťanských paralympionikov primátorom mesta
21. októbra 2004 primátor mesta Ing. R. Cicutto prijal na MsÚ dvoch piešťanských telesne
postihnutých športovcov, účastníkov Paralympiády 2004 v Aténach. S primátorom sa

stretli stolný tenista Ján Riapoš (získal zlatú a striebornú olympijskú medailu) a stolná
tenistka Mária Pillárová.
45. Návšteva veľvyslankyne Rumunska v Piešťanoch
27. októbra 2004 sa primátor mesta Ing. R. Cicutto spolu s veľvyslankyňou Rumunska na
Slovensku poklonil pamiatke rumunských vojakov pri Pamätníku rumunskej armády pri
príležitosti Dňa Rumunskej armády.
46. 100. výročie vzniku Rotary International – zasadenie pamätnej lipy
28. októbra 2004 pri príležitosti 100. výročia vzniku hnutia Rotary daroval piešťanský
Rotary klub mestu lipu. Lipu zasadili zástupcovia klubu v Sade A. Kmeťa (pri
kníhkupectve oproti bývalému mliečnemu baru). Pri lipe bol uložený pamätný kameň,
ktorý slávnostne odhalili primátor mesta Ing. R. Cicutto a prezident miestneho Rotary
klubu Ing. Miloš Fekete. Zasadenie pamätnej lipy na pešej zóne bolo zároveň príspevkom
k pripravovanej rozsiahlej 2. etapy rekonštrukcie pešej zóny v roku 2005.
Hnutie Rotary vzniklo 23. februára 1905 v Chicagu v USA ako organizácia zameraná na
poskytovanie služieb a pomoci.
47. Medzinárodné majstrovstvá železničiarov v šachu v Piešťanoch
2. nov. 2004 navštívili primátora mesta zástupcovia Železníc SR, ktorí ho informovali
o 16. medzinárodných majstrovstvách železničiarov v šachu šesťčlenných družstiev, ktoré
sa následne konali v dňoch 8. – 14. novembra 2004 v Piešťanoch.
11. nov. primátor mesta prijal na pôde MsÚ zástupcov zúčastnených družstiev z 22 krajín
sveta.
48. Otvorenie Klientskeho centra na MsÚ v Piešťanoch - 1. časť (kancelária prvého
kontaktu)
5. novembra 2004 bolo slávnostne otvorené Klientske centrum v Piešťanoch - 1. časť po
rekonštrukcii pravej časti prízemia MsÚ v Piešťanoch (v krajskom meste Trnava pôsobí už
rok pod názvom Miestnosť prvého kontaktu).
V piešťanskom Klientskom centre bude občanom (klientom) denne k dispozícii 9
pracovníkov z odborov MsÚ. Prvý kontakt klientovi poskytne informátor, ktorý ho
usmerní k potrebnému úseku klientskeho centra.
Klientske centrum zabezpečuje priamy kontakt medzi klientom a samosprávou, poskytuje
informácie o samospráve mesta, podáva informácie o legislatívnych a úradných
dokumentoch mesta, informácie o ostatných orgánoch štátnej správy na území mesta,
poskytuje úradné tlačivá, vzory žiadostí a iných podaní, zabezpečuje sprístupnenie
informácií, preberá písomné i ústne podania a sťažnosti, zaznamenáva a postupuje
na riešenie akékoľvek námety, pripomienky, podnety, kritiku a pochvaly na činnosť
samosprávy, vydáva rybárske lístky, zabezpečuje kopírovanie tlačovín za úhradu
a poskytuje informačné letáky a brožúry.
49. Návrh na zmenu Štatútu kúpeľného miesta Piešťany a zasadnutia fóra kúpeľných miest
a obcí Slovenska
Koncom októbra 2004 Vláda SR rokovala o návrhu Ministerstva zdravotníctva SR na

zmenu Štatútu kúpeľného miesta Piešťany. Podnet dali mesto Piešťany a obce Banka
a Moravany n/V. V návrhu sa žiadala „úprava hraníc vnútorného kúpeľného územia
kúpeľného mesta takým spôsobom, že sa rozloha vnútorného kúpeľného územia celkovo
zredukuje“. V porovnaní s pôvodnou hranicou sa malo zmenšiť vnútorné kúpeľné územie
najmä v centrálnej mestskej zóne. Prostredie prírodných liečebných kúpeľov by sa tým
nenarušilo, mesto Piešťany i obce Banka a Moravany n/V. by potom mohli realizovať
plánované zámery funkčného využitia územia s cieľom ich ďalšieho rozvoja. Vláda SR
však návrh na zmenu štatútu neschválila.
Následne 5. novembra 2004 sa na pozvanie primátora Piešťan Ing. R. Cicutta
a splnomocnenca Vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy Ing. Viktora Nižňanského
konalo v Piešťanoch 1. Fórum kúpeľných miest a obcí Slovenska. Zúčastnilo sa ho 14
primátorov a starostov kúpeľných miest a obcí. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločný
tlak na Vládu SR, aby zohľadňovala špecifiká kúpeľných miest a tiež aby brala do úvahy
postoje kúpeľných miest k súčasným a pripravovaným normám, najmä čo sa týka štatútu
kúpeľného miesta a nového spôsobu financovania územnej samosprávy.
Výsledkom rokovania primátorov a starostov kúpeľných miest a obcí bola deklarácia,
ktorá bola zaslaná ministrovi financií SR a ministrovi zdravotníctva SR.
50. Štátna návšteva z Číny
11. novembra 2004 navštívila Piešťany 8-členná delegácia Čínskej ľudovej republiky.
Viedol ju viceminister zdravotníctva (štátny tajomník ministerstva zdravotníctva) ČĽR
Zhu Qingsheng, ktorého sprevádzal veľvyslanec ČĽR na Slovensku Huang Zhongspo.
V Thermii Palace delegáciu prijal gen. riaditeľ SLK spoločne s primátorom mesta.
Predpoludním si návšteva prezrela kúpele a popoludní mesto. Na Slovensko zavítali
s cieľom oboznámiť sa so situáciou v slovenskom kúpeľníctve, vymeniť si vzájomné
skúsenosti a nájsť cestu na spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti zdravotníctva.
51. Návšteva nemeckých novinárov v Piešťanoch
25. novembra 2004 navštívili Piešťany nemeckí novinári v sprievode spisovateľa Romana
Bednára. Prijal ich primátor mesta, ktorý im odpovedal na otázky o meste a zmenách vo
financovaní samosprávy i o živote obyvateľov Piešťan.
52. Stretnutie prednostov mestských úradov Slovenska
Celoslovenské stretnutie prednostov mestských úradov sa uskutočnilo
25.
novembra 2004 v Piešťanoch. Otvoril ho primátor mesta Piešťany, ktorý na podujatí
vystúpil 25. nov. s informáciou o stratégii rozvoja mesta Piešťany.
53. Stretnutie primátora mesta a generálneho riaditeľa kúpeľov s občanmi mesta
Uskutočnilo sa 15. decembra 2004 v kinosále KSC Fontána. Zúčastnilo sa ho približne
sto občanov, ktorí kládli rôzne otázky alebo mali pripomienky. Primátor mesta a riaditeľ
kúpeľov im odpovedali a poskytli i ďalšie informácie.
54. Podujatie Vianočný čaj primátora
Podujatie sa uskutočnilo v decembri 2004 na pešej zóne v Piešťanoch počas dvoch
predvianočných víkendov. Bola to charitatívna akcia na podporu činnosti OZ Materské

centrum ÚSMEV. Mesto Piešťany sa zúčastňuje projektu „Mesto priateľské deťom“
a rozhodlo sa podporiť práve toto združenie.
Čaj podával osobne primátor mesta Ing. R. Cicutto. Vyzbieralo sa 6 200,- Sk, ktoré
primátor v polovici januára 2005 odovzdal zástupkyniam združenia, predsedníčke Ing.
Dagmar Bitarovskej a Zuzane Ďuračkovej.
55. Adventné (predvianočné) obdobie v Piešťanoch v roku 2004
V sobotu 27.novembra 2004 popoludní sa na Winterovej ul. rozsvietila vianočná jedlička.
Na adventnom venci bola v nedeľu 28. nov. zapálená 1. adventná svieca, ďalšie počas
nasledujúcich nedieľ.
V nedeľu 19. dec. o 16.00 hod. bola zapálená 4. adventná svieca. Zároveň sa na
Winterovej ul. uskutočnila vianočná slávnosť. Počas nej tunajší skauti odovzdali
primátorovi mesta Betlehemské svetlo, ktoré priviezli ranným rýchlikom z Bratislavy.
Vianočné stromčeky boli ozdobené a vysvietené aj pred mestským úradom a na Kúpeľnom
ostrove pri Napoleonských kúpeľoch (opäť sa však zanedbala vianočná výzdoba sídliska
A. Trajan, kde síce bol postavený vianočný stromček, ale po začatí adventu nebol
vyzdobený ani osvetlený).
V priebehu decembra sa uskutočnilo viacero predvianočných kultúrnych podujatí pod
názvom Vianoce 2004 (viď. kapitola 8. Kultúra).
4. Poľnohospodárstvo
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2004
V roku 2004 predsedom PD v Piešťanoch bol Ing. Miroslav Haring. Priemerný počet
zamestnancov družstva bol 52, priemerný hrubý plat 12 284,- Sk.
V roku 2004 malo PD celkové výnosy 44,64 mil. Sk, celkové náklady boli 42,66 mil. Sk
a účtovný zisk 1,982 mil. Sk.
V roku 2004 si PD Piešťany podalo žiadosť do štrukturálnych fondov SOP Európskej únie
o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 4 mil. na modernizáciu strojového parku.
Rastlinná výroba – v roku 2004 bola veľmi dobrá úroda obilnín, ceny síce išli dole, ale
predalo sa. Pšenica bola zasiata na 205 ha (výnos až 6,3 t/ha), jačmeň jarný na 220 ha (5,6
t/ha), tritikale – kríženec pšenice s ražou na 30 ha (6,3 t/ha), hrach na 28 ha (4,6 t/ha),
kukurica na zrno a osivo na 92 ha (3,9 t/ha), kukurica na siláž – krmivo na 63,9 ha (30,6
t/ha), slnečnica na 65 ha (2,5 t/ha), cukrová repa na 101 ha (50,3 t/ha, mala veľmi dobrú
cukornatosť 17,7 %), zemiaky 5,9 ha (13,6 t/ha).
Živočíšna výroba – celkový stav hovädzieho dobytka bol 320 ks, z toho dojníc 125 ks.
V roku 2004 sa vyprodukovalo 714 000 l mlieka, t.j. 6 190 l/ks. Celkový stav ošípaných
bol 1 545 ks, z toho bolo 145 prasníc a cca 1 400 jatočných ošípaných.
5. Priemysel, obchod a služby v Piešťanoch v roku 2004
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2004
a) Základné informácie o spoločnosti:
1. Spoločníci akciovej spoločnosti SLK Piešťany
spoločník
podiel na základnom imanii hlasovacie práva

(tis. Sk)
(%)
(%)
Danubius Hotel Management Co.Ltd. 691 966
45,84
45,84
Léčebné lázně Mariánske Lázně
362 284
24,00
24,00
Danubius Hotels Rt., Maďarská rep. 277 383
18,38
18,38
Skupina Danubius Hotels Group má 88,22 % (väčšinový akcionár).
Mesto Piešťany
151 102
10,01
10,01
Obec Smrdáky
26 428
1,75
1,75
Fond národného majetku SR, a.s.
355
0,02
0,02
Spolu: 1 509 518 tis. 100 %
100 %
2. Priemerný počet zamestnancov SLK – v roku 2004 bol 1 564, z toho bolo 12
vedúcich zamestnancov (v roku 2003 bol 1 736, z toho 15 vedúcich zamestnancov).
Ku koncu roka 2004 mali SLK už iba 1 451 zamestnancov (z toho 1 342 v Piešťanoch
a 109 v Smrdákoch), ku koncu roka 2003 ich bolo 1 655 (1 493 v Piešťanoch a 162
v Smrdákoch).
3. Vedenie a štatutárne orgány SLK Piešťany, a.s.:
- generálny riaditeľ kúpeľov – PhDr. Milan Kramárik;
- predstavenstvo spoločnosti – predseda Ing. Lev Novobilský, podpredseda PhDr. Milan
Kramárik, Ing. František Macháč, Dr. Imre Deák, Ing. Emanuel Paulech, John Ernest
Smith;
- dozorná rada spoločnosti – predseda Sándor Betégh, Ing. Jarmila Répássyová, František
Nortík, MUDr. Pavol Zatkalík, Ing. Pavel Říha, János Tóbiás.
4. Vedúci liečebných domov a stredísk – Thermia Palace – Ing. Peter Mičuda, Pro
Patria – Ing. Roman Bogár a od 1.6.2004 Ing. Alexandra Lisá, Jalta – Ing. Peter Kolóny,
Ing. Rudolf Horváth a od 1.7.2004 Jana Muraňská, Balnea Grand Splendid – Ing.
Alexandra Lisá a od 1.7.2004 Ing. František Macháč, Balnea Esplanade Palace – Ing.
Jurina Halmayová a od 6.11.2004 Ing. Peter Mičuda, Park – poverený Ján Štefko a od
1.6.2004 Ing. Roman Bogár, Spoločenské centrum SLK – Ing. Mária Godálová, Kúpele
Smrdáky(PLK Smrdáky) – riaditeľ Ing. Emil Drlička, Balneoterapia I a II (kúpeľná
poliklinika v hotelovom komplexe Balnea) – MUDr. Jaroslav Mikula, CSc.
b) Počet klientov – v roku 2004 mali SLK 47 104 klientov (kúpeľných hostí), z toho bolo
domácich 21 256 a 25 848 (54,87 %) zahraničných klientov (pacientov a pasantov).
Domácich pacientov bolo 16 461, z toho bolo 10 204 samoplatcov (62 %), cez Všeobecnú
zdravotnú poisťovňu bolo v SLK 3 714 (22,5 %) a cez ostatné zdravotné poisťovne 2 543
pacientov (15,5 %). Sprievodných osôb a pasantov bolo 4 795 zo SR. Spolu bolo zo
Slovenska 21 256 klientov.
Zo zahraničia bolo v SLK v roku 2004 21 471 pacientov a 4 377 pasantov, spolu 25 848
klientov. Najviac zahraničných klientov prišlo z Nemecka (47,37 %), Čiech (22,95 %),
ďalej nasledovali Izrael (6,53 %), Rakúsko (5,49 %), Kuwait (2,26 %), Poľsko (2,23
%), USA (1,83 %), Maďarsko (1,32 %), Cyprus
(0,98 %), Libanon (0,93 %), Veľká
Británia (0,72 %), Kanada (0,71 %), Rusko (0,70 %), Holandsko (0,70 %), Švajčiarsko
(0,55 %), Taliansko (0,50 %), Saudská Arábia (0,41 %), ostatných 53 štátov (3,80 %).
Z Európy prišlo 21 899 zahraničných klientov (18 130 pacientov a 3 769 pasantov
a doprevádzajúcich osôb), podľa štátov – Nemecko 12 245 (11 290 a 955), Čechy 5 933
(4 748 a 1 185), Rakúsko 1 418 (1 099 a 319), Poľsko 577 (194 a 383), Maďarsko 341

(304 a 37), Veľká Británia 185 (98 a 87), Rusko 182 (109 a 73), Holandsko 181 (141 a 40),
Švajčiarsko 143 (84 a 59), Taliansko 130 (67 a 63), Nórsko 97 (55 a 42), Francúzsko 80
(41 a 39), Švédsko 72 (61 a 11), Ukrajina 42 (16 a 26), Belgicko 37 (15 a 22), Slovinsko
34 (5 a 29), Fínsko 27 (6 a 21), Rumunsko 22 (3 a 19), Írsko 20 (16 a 4), Grécko 17
(11 a 6), Chorvátsko 16 (6 a 10), Dánsko 15 (12 a 3), Portugalsko 14 (2 a 12), Bosna
a Hercegovina 11 (0 a 11), Bulharsko 10 (4 a 6), Litva 10 (0 a 10), Bielorusko 9 (4 a 5),
Španielsko 9 (5 a 4), Juhoslávia 7 (1 a 6), Monaco 6 (0 a 6), Lotyšsko 4 (0 a 4), Srbsko 3
(0 a 3), ostatné európske štáty 2 (0 a 2).
Z Ameriky prišlo 674 klientov (564 a 110), podľa krajín – USA 474 (402 a 72), Kanada
183 (148 a 35), Brazília 8 (8 a 0), Argentína 4 (4 a 0), Chile 3 (1 a 2), Mexiko 1 (0 a 1),
Uruguay 1 (1 a 0).
Z Ázie prišlo 3 139 klientov (2 674 a 465), podľa štátov – Izrael 1 689 (1 606 a 83),
Kuwait 584 (371 a 213), Cyprus 254 (220 a 34), Libanon 241 (235 a 6), Saudská Arábia
107 (67 a 40), Jordánsko 91 (82 a 9), Spojené arabské emiráty 48 (34 a 14), Irak 25 (5
a 20), Sýria 19 (19 a 0), Bahrain 17 (12 a 5), Irán 17 (3 a 14), Katar 9 (9 a 0), Oman 7 (4
a 3), Čína 6 (0 a 6), Kórea 5 (3 a 2), Turecko 5 (0 a 5), Palestína 4 (2 a 2), Japonsko 3 (1
a 2), Filipíny 2 (0 a 2), India 2 (0 a 2), Jemen 2 (1 a 1), Indonézia 1 (0 a 1), Srí Lanka 1 (0
a 1).
Z Afriky prišlo 59 klientov (43 a 16), podľa štátov – Lýbia 27 (17 a 10), Egypt 23 (22 a 1),
Alžírsko 4 (3 a 1), Južná Afrika 4 (1 a 3), Keňa 1 (0 a 1).
Z Austrálie prišlo 77 klientov (60 a 17), podľa krajín – Austrália 73 (60 a 13), Nový
Zéland 4 (0 a 4).
c) Hospodárenie SLK - hlavným predmetom činnosti SLK Piešťany, a.s. bolo
poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti pre domácich a zahraničných klientov,
zároveň s poskytovaním ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb.
Celkové príjmy (výkony) SLK – v roku 2004 boli 1 069 384 tis. Sk (v roku 2003 boli
1 243 419 tis. Sk). Prevádzkové príjmy boli 1 034 395 tis. Sk, z toho tržby zo služieb boli
923 139 tis. Sk, t.j.89,53 %, tržby za predaj tovaru(MOB) 2,77 % a ostatné tržby 7,70 %.
Tržby od cudzincov v roku 2004 boli 795 890 tis. Sk, t.j. 74,42 % (v roku 2003 934 590
tis. Sk, t.j. 75,16 %).
Celkové náklady – v roku 2004 boli 1 054 122 tis. Sk (v roku 2003 1 235 476 tis. Sk).
Z toho výrobná spotreba bola 346 934 tis. Sk, osobné náklady 407 184 tis. Sk, finančné
náklady 38 950 tis. Sk, ostatné náklady 261 054 tis. Sk.
Zisk pred zdanením – v roku 2004 bol 15 262 tis. Sk (v roku 2003 20 580
tis. Sk).
Zisk po zdanení – 10 688 tis. Sk. Zároveň boli akcionárom vyplatené dividendy za rok
2004 vo výške vyše 10 mil. Sk (po schválení na Valnom zhromaždení SLK v máji 2005).
Na investičnú činnosť sa v roku 2004 vynaložilo 281 mil. Sk (v roku 2003 to bolo
53 mil. Sk). Najviac sa investovalo do rekonštrukcie Balnea Palace 145,7 mil. Sk, na
rekonštrukciu kupoly a bahenného bazéna objekt bahniska Balneoterapie Irma 30,5
mil. Sk (celková rekonštrukcia Irmy aj s rokom 2003 stála 45 mil. Sk), na obstaranie
informačných technológií 40 mil. Sk, na rekonštrukčné práce v Balnea Esplanade Palace
22 mil. Sk (z toho na rekonštrukciu vnútorného bazéna 9,3 mil. Sk), atď.
d) Prezentácia kúpeľov – v roku 2004 sa SLK Piešťany prezentovali na 35-tich výstavách.
Najvýznamnejšie boli Reseliv - Oslo (január, Nórsko), ITF Slovakiatour – Bratislava
(január), Holiday World – Praha (február), ITB Berlin – Berlín (marec), Arabian Travel

Market – Dubai (Spojené arabské emiráty, máj), 04 WTM London – Londýn (november),
atď.
e) Významné podujatia v kúpeľoch
- Lekárska konferencia Danubius Medical Conference – uskutočnila sa koncom
februára 2004 v Spoločenskom centre SLK. Bola zameraná na balneologický výskum
v kúpeľníctve. Zúčastnili sa jej lekári medzinárodnej skupiny kúpeľov a hoteľov Danubius
Hotels Group (DHG), ktorej súčasťou sú SLK Piešťany, maďarské kúpele Hévíz, Sárvár,
Bük, kúpele Mariánske Lázně a rumunské kúpele DHG. Podujatie zorganizoval a viedol
kúpeľný riaditeľ SLK
MUDr. Jaroslav Mikula.
- Kongres ESPA (European Spas Association) – sa uskutočnil koncom mája 2004.
Pod hlavičkou Združenia kúpeľov na Slovensku sa konal v Trenčianskych Tepliciach
a v Piešťanoch, zúčastnilo sa ho 19 štátov z 23 členov európskeho zväzu. Témou
rokovania bolo smerovanie a rozvoj kúpeľníctva, štandardizácia a kúpeľné normy v EÚ.
ESPA združuje v Európe viac ako 1 200 kúpeľov.
f) Organizačná štruktúra vedenia SLK – na čele je generálny riaditeľ, za ním nasleduje
ďalších 6 vedúcich pracovníkov - finančný riaditeľ, obchodný riaditeľ, technický riaditeľ,
lekársky riaditeľ, manažér pre ľudské zdroje a prevádzkový riaditeľ. Zástupcom generál.
riaditeľa je finančný riaditeľ SLK.
g) Kúpeľná ambulantná liečba – SLK okrem pobytovej kúpeľnej liečby s ubytovaním
poskytuje aj kúpeľnú ambulantnú liečbu spojenú s relaxáciou. Ambulantná liečba je
vhodná najmä pre rekreantov a ich rodiny (rôzne procedúry využívajúce účinky liečivej
sádrovosírovej vody a liečivého bahna, masáže a pod.)
h) Bezpečnosť klientov na Kúpeľnom ostrove – zabezpečuje ju Ochrana kúpeľov SLK
Piešťany, tzv. kúpeľní policajti, ktorým pomáhajú mestskí policajti. Napriek tomu sa
občas vyskytli prepadnutia alebo obťažovania kúpeľných hostí. Problémy robia aj
nedisciplinovaní cyklisti, ktorí napriek zákazu jazdia po pešej zóne na Kúpeľnom ostrove.
i) Novovybudovaný golfový areál na Kúpeľnom ostrove – golfové ihrisko má 9 jamiek
s dĺžkou 2 055 m a par 33 (pôvodné ihrisko malo 9 jamiek s dĺžkou 2 652 m, par 37).
Vila v časti Vrbinky bola prebudovaná na golfové klubové zariadenie, k dispozícii je club
house, kaviareň, golf shop, golfová akadémia, driving range.
j) Nová sobášna sieň mesta Piešťany – sobáše sa konali v Sobášnej sieni MsÚ,
v poslednom období približne jeden a pol roka v zasadačke mestskej knižnice. Po dohode
mesta s kúpeľmi sa od konca mája 2004 začali uskutočňovať sobášne obrady v Kúpeľnej
dvorane (Kursalóne). Prvý sobáš v novej sobášnej sieni sa konal 29. mája 2004.
k) Nová informačná kancelária kúpeľov – 20. júla 2004 bola v budove riaditeľstva SLK
na Winterovej ul. otvorená pre verejnosť kancelária „Centrálne rezervácie a informačná
kancelária“ (prvé miesto kontaktu kúpeľov s klientom). Návštevník tu dostane všetky
informácie o možnostiach pohybov na jednom mieste až po rezerváciu vo vybranom
kúpeľnom hoteli, tiež informácie o kúpeľnej liečbe a pod.
l) Vjazd motorových vozidiel na Kúpeľný ostrov – od 1. okt. 2004 sa za vjazd do kúpeľov
platí poplatok.
m) Významní klienti v kúpeľoch – zo zahraničia sa v kúpeľoch liečil minister dopravy,
výstavby a bytovej výstavby Nemecka Dr. Manfred Stolpe, športový a olympijský
funkcionár z VB Donald Anthony (predtým 16. dec. 2003 sa zúčastnil slávnostného
menovania tunajšieho gymnázia na Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch),

novinárka Lili Eylon z Izraela, novinárka Eilham Vazen z Libanonu i ďalší.
n) Významné návštevy v kúpeľoch – významní návštevníci zvyčajne navštívili najprv
primátora Piešťan na MsÚ a potom zavítali do kúpeľov (viď. kapitola 3. Politický
a verejný život).
2. Chirana-Dental, s.r.o. Piešťany v roku 2004
Začiatkom 60-tych rokov 20. stor. bol v Piešťanoch na Vrbovskej ceste vybudovaný
strojárenský závod Chirana, ktorý sa špecializoval na výrobu zdravotníckej techniky
(operačné stoly, zubolekárske kreslá a súpravy a pod.). Závod Chirana Piešťany sa v roku
1964 stal súčasťou koncernu Chirana Stará Turá.
V roku 1990 sa Chirana Piešťany osamostatnila. V roku 1996 vstúpila do Chirany
Piešťany ako investor spoločnosť EUR-MED, a.s., Stará Turá. V rámci zoskupenia firmy
EUR-MED sa Chirana-Dental, s.r.o., Piešťany stala jedinou organizáciou, ktorá bola
poverená vývojom a výrobou stomatologickej techniky. Zubolekárske súpravy, kreslá
a stoličky značky Diplomat vyrábané v Chirana-Dental, s.r.o. sa exportujú do krajín
Európskej únie, východnej Európy a Ázie. Konateľom spoločnosti je Ing. Miroslav
Nerád. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 250 ľudí, ktorí majú nadštandardné sociálne
a pracovné podmienky (ich hrubý mesačný plat je 21 tis. Sk).
Chirana-Dental, s.r.o., Piešťany sa ročne zúčastňuje asi na 40-tich medzinárodných
výstavách, kde okrem seba prezentuje aj región Piešťan. V roku 2002 v Piešťanoch
bola Chirana-Dental organizátorom a generálnym sponzorom Kongresu európskych
stomatológov, členov Európskej komisie pre ergonómiu v stomatológii.
V roku 2004 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia (rekonštrukcia prebiehala od februára do
septembra 2004, preinvestovalo sa 60 mil. Sk) administratívneho centra Chirany, ktorú
realizovala firma Rekosta, s.r.o. Architektonisticky rekonštrukciu budovy navrhol architekt
Branislav Somora, prezident Slovenskej komory architektov.
3. Nová banka v Piešťanoch – HVB Banka Slovakia, a.s.
Za posledné obdobie niektoré banky v Piešťanoch zanikli, iné pribudli.
23. sept.2004 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie pobočky HVB Banka Slovakia, a.s. Jej
sídlo je v centre mesta na Nitrianskej ul. 5. HVB Banka patrí do jedného z najväčších
európskych koncernov HVB Group. Podľa bilančnej sumy patrí medzi štyri najsilnejšie
univerzálne banky na slovenskom trhu.
V roku 2004 malo v Piešťanoch svoje pobočky, filiálky, expozitúry a pod.
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peňažných ústavov. Najviac ich je v centre mesta, kde okrem spomínanej HVB Banka
Slovakia, a.s. je Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitrianska ul.1, Československá obchodná
banka, a.s., Nám. slobody 17, Ľudová banka, a.s., Nám. slobody 13, Všeobecná úverová
banka, a.s., Nám. slobody 11 a Dexia banka Slovensko, a.s., Winterova ul.8 (na rohu, kde
začína Nám. slobody).
Ďalej majú v Piešťanoch svoje sídlo OTP Banka Slovensko, a.s., Krajinská cesta 2929
(na prízemí budovy TSÚ), Tatra Banka Slovensko, a.s., Ul. A. Hlinku 46 (na prízemí OD
Prior), Uni Banka, a.s., Ul.A.Hlinku 60 (na prízemí OD Kocka), Istrobanka, a.s. Winterova
7 (oproti býv. hotelu Lipa) a Poštová banka, a.s.
Najväčšou komerčnou bankou na Slovensku je Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá má 2,5
mil. klientov. V roku 2001 sa stala členom stredoeurópskej skupiny Erste Bank.

4. Advokáti v Piešťanoch v roku 2004
V roku 2004 pôsobili v Piešťanoch nasledovní advokáti: JUDr. Ján Baláž, Hlboká 18,
JUDr. Štefan Bartovic, Nám. slobody 10, JUDr. Vladimír Beňačka, Royova 9, JUDr. Jozef
Bolješik, Radlinského 50, JUDr. Katarína Cibulková, Winterova 38, Mgr. Marián Eliáš,
Winterova 24, JUDr. Anton Gardon,
A. Hlinku 20, JUDr. Vladimír Gembický,
Mlynská 10, JUDr. Ján Chmelo, Royova 9, JUDr. Tatiana Chrenková, Komenského 12,
Mgr. Ľudovít Jendrál, Bernolákova 9, JUDr. Juraj Jurovský, Winterova 62, JUDr. Alena
Kaplanová, Nám. 1. mája 14, JUDr. Helena Kiššová, Ul. sv. Cyrila a Metoda, JUDr. Tomáš
Klieštenec, Kukučínova 17, JUDr. Alena Korpášová, Rázusova 11, JUDr. Alexander
Kostolanský - JUDr. Ivan Nevolný a partneri, Štúrova 4, JUDr. Dušan Kubáni, Vrbovská
cesta 102, Mgr. Magdaléna Kuciaňová, A. Trajana 2, JUDr. Pavol Kvak, Winterova 38,
JUDr. Roman Kvasnica, Teplická 12, Mgr. Martina Masárová, Krajinská 3, JUDr. Daniela
Mašánová, Nám. slobody 16, JUDr. Jana Mečiarová, Kollárova 15, JUDr. Jozef Melicháč,
Moyzesova 18, JUDr. Miloš Papcun, Nám. J. Murgaša 3, JUDr. Anna Slimáková, Staničná
41, JUDr. Daniela Suchánková, Kukučínova 17, Mgr. František Šimon, Žilinská 84, JUDr.
Jozef Šubrt, Považská 7, JUDr. Jozef Urban, Komenského 24,
JUDr. Ernest Valko,
Winterova 18, Dr. Volár and partners, Kukučínova 11, JUDr. Helena Tomášová, Winterova
62.
5. Služby mesta Piešťany v roku 2004
Začiatkom roka 2004 bol za nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany menovaný Ing.
Milan Michalko.
Rozpočet Služieb mesta Piešťany bol schválený uzn. MsZ č.240/2003 zo dňa 12.12.2003
a v roku 2004 uzn. MsZ č.167/2004/písm. C bol upravený na príjmy, resp. výdaje vo
výške vyše 65 mil. Sk (príspevkové organizácie podľa zákona hospodária tak, že v závere
účtovného roka má byť vyrovnaný rozpočet, t.j. príjmy sa rovnajú výdavkom).
Príjmy SMP v roku 2004 pozostávali z dotácie Mesta Piešťany vo výške
41 mil. Sk
a z príjmov podnikania SMP, ktoré mali podľa rozpočtu dosiahnuť 24 mil. Sk, čo sa však
v priebehu roka ukázalo byť nereálne. Plnenie verejnoprospešných úloh si vyžiadalo už
v 1. polroku roka vyššie náklady, než stanovil platný rozpočet. Na 9. zasadnutí MsZ dňa
12. nov. 2004 nebola schválená zmena rozpočtu mesta na rok 2004, aby bola navýšená
41-miliónová dotácia mesta pre SMP, ale bolo Službám MP uložené dodržať pôvodný
rozpočet a to šetrením do konca roka 2004.
Služby MP v priebehu roka 2004 zabezpečovali verejnoprospešné práce v meste, ich
činnosť bola pozorne a kriticky sledovaná obyvateľmi a samosprávou mesta. Problémy už
tradične nastali počas zimy. Zimnú údržbu komunikácií opäť sťažovalo nevyspytateľné
počasie. Napr. v januári vodičom, cyklistom a chodcom zavadzal napadaný sneh, po
oteplení z roztopeného snehu vznikli na uliciach a chodníkoch kaluže vody, ktoré sa potom
v dôsledku nočných mrazov zmenili na klziská.
Po zime v rámci údržby komunikácií realizovali Služby MP v apríli opravy výtlkov (dier)
na uliciach. V centre mesta sa výtlky vypĺňali liatym asfaltom, na okrajových častiach
mesta lacnejšou zmesou asfaltu a štrku. Vyčlenené finančné prostriedky však nepostačovali
(1 m2 liateho asfaltu stál 828,- Sk).
V rámci údržby sa realizovali aj opravy podľa požiadaviek obyvateľov mesta. Opravili
sa zastávkové miesta na stanovištiach taxíkov na Nálepkovej ul. a pred železničnou

stanicou (použila sa nová technológia, zvlnený asfalt bol vymenený rezaným betónom),
rekonštruovali sa niektoré chodníky (prepadnuté úseky alebo poškodené koreňmi
stromov), upravila sa prechodná komunikácia od zimného štadióna k sídlisku A. Trajan,
obnovilo sa vodorovné značenie komunikácií, rozšírilo sa verejné osvetlenie, výmena
tabúľ popisných čísiel domov, názvoslovných tabúľ ulíc a pod.
Začiatkom septembra 2004 pracovníci Služieb MP osadili v 9-tich lokalitách určených na
venčenie psov kontajnery na psie exkrementy (ich súčasťou sú zásobníky so sáčkami). Na
neporiadok a špinu spôsobenú psami sa totiž sťažovalo veľa Piešťancov.
6. Firma Mobilier v roku 2004
Firma sa zaoberala výrobou nábytku a dodávkou interiérov na kľúč.
Pôvodný Mobilier, s.r.o. Piešťany mal dva výrobné priestory v Banke a v Maduniciach,
vedenie spoločnosti malo sídlo na Winterovej ul. 24. Majiteľom firmy boli 2 spoločníci
Ing. Dušan Vido a JUDr. Jana Mancelová, ktorí sa v auguste 2001 dohodli na jej rozdelení.
Firma sa rozdelila na 3 samostatné spoločnosti – Mobilier AAH v Maduniciach, Mobilier
Design v Banke a Mobilier M v Piešťanoch. Najvyššie tržby mala spoločnosť Mobilier
AAH, ktorá vyrábala a inštalovala nábytok pre hotely a banky. Spoločnosť svoje výrobky
predávala väčšinou mimo Slovenska, mala zákazky po celej Európe.
Začiatkom roka 2002 do Mobilieru AAH, s.r.o. Madunice, ktorej majiteľom bol Ing.
Dušan Vido, vstúpila medzinárodná akciová spoločnosť Lindner AG, ktorá je veľkým
nemeckým koncernom. V roku 2004 majiteľ spoločnosti Mobilier AAH ju predal
spoločnosti Lindner AG, ktorá začala pôsobiť pod názvom Lindner Mobilier, s.r.o.,
Madunice. Firma naďalej pokračuje vo výrobe nábytku.
Od augusta 2001 začala pôsobiť aj spoločnosť Mobilier Design, s.r.o., Banka, ktorej
majiteľom je JUDr. J. Mancelová. Firma pokračovala vo výrobe nábytku, v roku 2004
nenastali žiadne zmeny.
Po rozdelení vznikla aj tretia spoločnosť Mobilier M, s.r.o. Piešťany, Winterova 24,
nemala však vlastnú výrobu a v roku 2002 zanikla.
V roku 2004 vznikla spoločnosť Mobilier VIP, s.r.o., Piešťany. Jej sídlo je v budove
Kúpeľnej dvorany (Kurasalónu) na Beethovenovej ul., výrobné priestory má v Nových
Zámkoch.
7. Poisťovacia spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., v roku 2004
V súvislosti so zmenou majoritného vlastníka Slovenskej poisťovne, a.s., došlo v roku
2003 k zlúčeniu Allianz poisťovne, a.s. a Slovenskej poisťovne, a.s. a na Slovensku začala
pôsobiť poisťovacia spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu SR, ktorým bolo uvedené zlúčenie
schválené, bola Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. povinná predať časť svojho poistného
kmeňa (poistných zmlúv) Českej poisťovni - Slovensko, a.s. s účinnosťou od 1.1.2004.
V praxi do znamenalo, že vlastníci resp. držitelia motorového vozidla, a sú klientmi
Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. a cez ňu realizovali jednak každoročné povinné
zmluvné poistenie motorového vozidla a tiež aj dlhodobé nepovinné havarijné poistenie
motorového vozidla, tak od roku 2004 bolo havarijné poistenie presunuté do Českej
poisťovne - Slovensko, a.s. Niektorí poistenci s tým vyjadrili nespokojnosť, pretože ich
poistné zmluvy boli predané bez konzultácie s nimi a im to bolo iba oznámené ako hotová

vec (zákon o poisťovníctve však poisťovniam neukladá povinnosť oznámiť to klientom).
V Piešťanoch pôsobí Česká poisťovňa - Slovensko, a.s., agentúra Trnava, pracovisko
Piešťany od 1.1.2001. Sídlo pracoviska je na prízemí polyfunkčného domu na Teplickej
ul. 144.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2004
1. Výstavba sídliska Piešťany - Sever (sídlisko Bodona)
V rámci 1. etapy výstavby sídliska boli v lokalite Bodona už dané do užívania dva bytové
domy (1. bytovka v dec.2002 – 41 bytov a 2. bytovka v júni 2003 – 27 nájomných bytov).
Zároveň pokračovala výstavba – dostavba 43 rodinných domov (z nich 17 v radovej
zástavbe).
Uznesením MsZ č.23/2004 zo dňa 27. febr. 2004 bola schválená „Urbanistická štúdia
obytnej zóny Piešťany - Sever – 2.etapa“. Mesto plánuje postaviť ďalších 80 bytov
v 3-och bytovkách a má sa vybudovať aj občianska vybavenosť. Zároveň 27. februára
2004 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované Občianske združenie Bodona, ktoré
združuje vlastníkov stavebných parciel v lokalite obyt. zóny Piešťany - Sever – 2.etapa,
za účelom ich zastupovania pred orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, správcami
inžinierskych sietí a pod.
10. dec.2004 bol uzn. MsZ č.249/2004 schválený rozpočet Mesta Piešťany na rok 2005.
V jeho rámci bola schválená investičná akcia Mesta Piešťany – výstavba ďalšej bytovky
(23 byt. jednotiek) v lokalite Bodona v hodnote
24 mil. Sk, ktorá sa má stavať v roku
2005. V roku 2004 prebehol obstarávací proces tejto investičnej akcie mesta.
Projektová dokumentácia – jej obstarávanie bolo zabezpečené verejnou súťažou, do ktorej
prihlásilo svoje návrhy 8 uchádzačov (z nich bol 1 z Piešťan – Mediprojekt, s.r.o., Staničná
ul.). Mestská komisia na čele s JUDr. Jánom Chmelom, odporučila v januári 2004
primátorovi mesta uzavrieť zmluvu o dielo s podnikom Hydroconsult, š.p., Bratislava.
Realizácia stavby – jej obstarávanie bolo zabezpečené verejnou súťažou, do ktorej sa
prihlásili 2 uchádzači (obaja z Piešťan – Stavebná spoločnosť Raving, a.s., Vrbovská cesta
a Stavoúdržba, a.s., Priemyselná ul.). Mestská komisia na čele s Ing. Evou Kollárikovou
odporučila primátorovi mesta uzavrieť zmluvu o dielo so Stavebnou spoločnosťou Raving,
a.s., Piešťany.
Strednodobý úver na obdobie 2 - 5 rokov poskytne mestu Dexia banka Slovensko, a.s. (na
obdobie, dokedy budú jednotlivé byty odpredané do osobného vlastníctva).
2. Rekonštrukcia pešej zóny v Piešťanoch – II. etapa
10. dec. 2004 bol uzn. MsZ č.249/2004 schválený rozpočet Mesta Piešťany na rok 2005.
V jeho rámci bola schválená najväčšia investičná akcia Mesta Piešťany na rok 2005 –
rekonštrukcia pešej zóny - II.etapa v hodnote 58 mil. Sk.
Dlhodobý úver na dobu 15 – 20 rokov mestu poskytne Dexia banka Slovensko. Prípadné
pohľadávky voči mestu bude môcť Dexia banka uspokojiť aj iným spôsobom, pretože
väčšia časť finančných tokov mesta, t.j. jeho podielové dane idú cez Dexia banku.
Realizácia stavby – obstarávanie realizácie stavby bolo zabezpečené verejnou súťažou, do
ktorej sa prihlásilo 5 uchádzačov (z toho 2 z regiónu Piešťan – firmy VIS, s.r.o., Piešťany

a Zempres, s.r.o., Bašovce). Komisia zriadená obstarávateľom (t.j. Mestom Piešťany) na
čele s primátorom mesta Piešťany Ing. Remom Cicuttom odporučila začiatkom januára
2005 obstarávateľovi uzavrieť zmluvu o dielo so spoločnosťou SATES Morava, s.r.o.
Valašské Meziříčí.
Rekonštrukcia pešej zóny - II. etapa sa uskutoční podľa projektu pre stavebné povolenie,
ktorý vypracoval Architektonický ateliér BP Piešťany, hlavným inžinierom projektu bol
Ing. arch. Bohuslav Pernecký. Podľa projektu je rekonštrukcia pešej zóny rozdelená do
4-och častí (pôjde centrom mesta zhruba od budovy Slovenskej sporiteľne - okolo budovy
riaditeľstva kúpeľov na Winterovej ul. – cez „korzo“ - ku Kolonádovému mostu).
V prvej časti je to úsek od Námestia slobody, ktoré bude slúžiť ako zhromažďovacie
námestie (mítingy, hudobné produkcie, vianočné trhy a pod.), po Winterovu ulicu smerom
k budove riaditeľstva kúpeľov a tiež je to priľahlá plocha pred budovou Slovenskej
sporiteľne. Zo severu bude Námestie slobody uzavreté fontánou s názvom „Príbeh Váhu“,
doplnenou pódiom a zeleňou s lavičkami.
V druhej časti projekt rieši priestor od rohu budovy riaditeľstva kúpeľov na Winterovej
ulici a objektom bývalého „Bezovca“, zahrňujúci celý priestor od budovy riaditeľstva
kúpeľov okolo objektu „Kniha“ až po Villu Berlin. Námestie pri objekte „Kniha“ bude sa
využívať ako priestor pre rozptyl, kľud, posedenie v reštauráciách a pod. a tiež tam bude
umiestnená fontána „Príbeh prameňov“, z časti prístupná ako brodivá plocha s vodnými
efektmi (skákajúca voda, pramienky a pod.). To všetko bude vsadené do prostredia
s vysokou a nízkou zeleňou v priamom kontakte s parkom. V Sade A. Kmeťa bude
polkruhovo osadená lavička s chodníkom okolo Masarykovej lipy, nachádzajúcej sa vedľa
chodníka – „korza“, prechádzajúceho od objektu bývalého „mliečneho baru“ okrajom
parku až po Kolonádový most. Do tejto časti je zahrnutá aj rekonštrukcia Pribinovej ulice.
V tretej časti, ktorá je úsekom terajšej pešej zóny na Winterovej ulici pred budovou
riaditeľstva kúpeľov, sú navrhnuté určité zmeny. Odstráni sa zeleň, ktorá leží v trase
intenzívneho pešieho pohybu a kresbou v dlažbe sa zvýrazní prirodzené námestie.
V štvrtej časti je riešený úsek predpolia Kolonádového mosta, ktorý nadväzuje na „korzo“
– komunikáciu okrajom parku, okolo zaujímavých architektonických objektov a prvkov
drobnej architektúry (meteorologický stĺp) ku Kolonádovému mostu a ďalej na Kúpeľný
ostrov.
3. Výstavba obytnej zóny Heinola - Piešťany v roku 2004
Výstavba 180 rodinných domov na juhu mesta pokračovala aj v roku 2004. Uzn. MsZ
č.194/2004 bola schválená zmena ÚPN zóny Heinola, pretože došlo k niektorým zmenám
v projektovej dokumentácii obytnej zóny.
Kým výstavba rodinných domov v zóne v roku 2004 pokračovala (niektoré domy už boli
postavené), tak budovanie technickej infraštruktúry (komunikácie, verejné osvetlenie
a pod.) zaostalo a bývanie za týchto podmienok, najmä za zlého počasia, by bolo ťažko
realizovateľné.
Mesto Piešťany finančné prostriedky vyčlenené na budovanie technickej infraštruktúry
(či už vlastné alebo získané zo Štátneho fondu rozvoja bývania) použilo predovšetkým
na budovanie technickej infraštruktúry v lokalite Bodona. Bolo to z toho dôvodu, že
podľa zmluvy o budovaní technickej infraštruktúry v lokalite Heinola z 18. dec.2000
sa Občianske združenie Heinola zaviazalo, že finančný rozdiel, ktorý prevýši štátny

príspevok (tým bol vklad mesta vo výške 10 mil. Sk) uhradí OZ zo svojich prostriedkov
(t.j. dobuduje aj komunikácie a verejné osvetlenie).
4. Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. do roku 2020
K realizácii projektu stratégie rozvoja pristúpilo mesto Piešťany jednak z dôvodu
plánovitého a nie nepremysleného budovania mesta a tiež aj na základe požiadavky
Európskej únie, pretože podmienkou na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ je,
aby každý predkladaný projekt bol v súlade so strategickým plánom a jeho predkladateľ
zaručil jeho trvalú udržateľnosť.
Práce na vypracovaní návrhu stratégie rozvoja nášho mikroregiónu prebiehali od mája
2003 do júna 2004 a potom bol návrh stratégie daný verejnosti na posúdenie. V máji
2003 primátor mesta Ing. R. Cicutto oslovil listom viaceré zainteresované subjekty,
v ktorom ich oboznámil so zámerom predstaviteľov mesta vypracovať stratégiu rozvoja
mikroregiónu - mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. presahujúce jedno volebné
obdobie. V júni 2003 vznikla tzv. partnerská komisia na vypracovanie návrhu stratégie,
jej koordinátorom sa stal člen komisie rozvoja mesta pri MsZ Ing. Viktor Nižňanský (je
vládnym splnomocnencom pre decentralizáciu verejnej správy v SR). Členovia partnerskej
komisie boli rozdelení do 7-ich pracovných skupín. Konzultantmi partnerskej komisie sa
stali členovia OZ M.E.S.A. 10.
Na spracovaní návrhu stratégie sa podieľali (sú uvedení podľa abecedy a bez titulov):
Peter Antal, Ján Baranovič, Denisa Bartošová, Anton Bolješik, Igor Bučenec, Jaroslav
Duda, Miloš Drgoň, Ján Forgáč, Margita Galová, Imrich Gál, Ján Giacko, Peter Hruška,
Martin Herceg, Karol Hluch, Dušan Chlapík, Jozef Jambor, Jakub Bruna, Vojtech Kabát,
Marián Kališ, Roland Kánik, Igor Kováč, Vladimír Krupa, Ivan Kubán, Ladislav Kubo,
Martin Marek, Martin Melicháč, Silvia Mezovská, Ladislav Mihalčík, Pavlína Mišíková,
Timotej Miština, Jozef Moravčík, Drahomíra Moretová, Marta Mráziková, Miroslav
Nerád, Viktor Nižňanský, Jana Obertová, Helena Oprenčáková, Beáta Palkechová,
Bohuslav Pernecký, Ján Plánovský, Eva Pobjecká, Dáša Reháková, Marián Ručkay, Milan
Sivák, Gabriela Stanková, Milan Tóth, Peter Tremboš, Petra Valachovičová, Martin Valo,
Viliam Vavro, Jana Vitková, Eva Wernerová, Ema Žáčková. Na projekte spolupracovali aj
členovia občianskeho združenia M.E.S.A. 10: Jaroslav Kling, Simona Ondriášová, Peter
Pažitný, Jaroslav Pilát, Oľga Reptová, Martin Valentovič.
Ako prvý dokument bol spracovaný súbor štatistických údajov o meste Piešťany a obciach
Banka a Moravany n/V. „Piešťany v číslach“ a bol umiestnený na internetovej webovej
stránke mesta www.piestany.sk. Potom sa uskutočnilo a spracovalo niekoľko prieskumov
(prieskum verejnej mienky bol spracovaný už v roku 2002 neziskovou organizáciou
Pro Polis), Mesto Piešťany uskutočnilo prieskum podnikateľského prostredia v meste
a spoločnosť M.E.S.A.10 prieskum trhu práce, výsledky prieskumov tiež boli umiestnené
na webovej stránke mesta.
Následne bol vypracovaný „Profil mesta“ (dáta, informácie o obyvateľstve, miestnej
ekonomike, zamestnanosti, technickej infraštruktúre, životnom prostredí, bývaní, sociálnej
infraštruktúre a pod.). Ďalšia fáza projektu stratégie sa týkala definovania kritických
oblastí v každom prvku stratégie a vypracovania SWOT analýz pre každú kritickú oblasť
(t.j. jej slabých a silných stránok), ktoré tiež boli umiestnené na internetovej stránke mesta.
Súčasne s prácami na SWOT analýzach vypracovali členovia spoločnosti M.E.S.A. 10

návrh vízie mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. v roku 2020 (predstava života
v roku 2020).
V ďalšej fáze prípravy stratégie vypracovali komisie akčné plány, ich súhrn vytvoril nosnú
časť stratégie rozvoja mesta.
Po ukončení prác partnerská komisia 21. júna 2004 prerokovala celkový strategický
plán rozvoja mikroregiónu Piešťany - Banka - Moravany n/V. a postúpila jeho výsledné
znenie predstaviteľom mestskej samosprávy na jeho prerokovanie s občanmi a v orgánoch
mesta. MsZ uznesením č.105/2004 zo dňa 25. júna 2004 zobralo na vedomie informáciu
o spracovaní Stratégie rozvoja mikroregiónu Piešťany - Banka - Moravany n/V.
Text návrhu stratégie bol potom daný verejnosti na diskusiu. Bol uverejnený
prostredníctvom internetu (na internetových stránkach www.piestany.sk). Informácie
o stratégii sa uverejnili aj vo viacerých číslach miestnych novín Piešťanský týždeň. 30.
júna 2004 sa uskutočnila prezentácia strategického plánu v KSC Fontána, informoval
o ňom Ing. Viktor Nižňanský, prezentácie sa zúčastnil aj minister financií SR Ivan Mikloš.
Mesto Piešťany v mestskom spravodaji Radnica informuje (júl 2004, ročník V.) uverejnilo
návrh Stratégie rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. do roku 2020,
v ktorom bol ako príloha založený „dotazník na určenie priorít opatrení strategického
plánu“. Dotazník sa mal vyplniť do 30. septembra 2004. Vyplnený dotazník mohli
poslať alebo priniesť na MsÚ v Piešťanoch – referát stratégie mesta alebo Obecné úrady
Banka a Moravany n/V., tiež sa mohol odovzdať na miestach – mestská knižnica, PIC na
Pribinovej ul., kino Fontána, supermarket Univerzal PT na sídlisku A. Trajan, hypermarket
TESCO, OD Kocka - potraviny a Farský rímskokatolícky úrad na Štefánikovej ul.
Návrh stratégie mikroregiónu Piešťany - Banka - Moravany n/V. pozostával zo 6-tich
strategických plánov, ktoré mali spolu 31 kritických oblastí a tie boli rozčlenené do 87
zámerov s 250 opatreniami. Pre každú kritickú oblasť, zámer a opatrenie sa mala stanoviť
priorita (poradie dôležitosti). V návrhu stratégie zatiaľ neboli stanovené termíny plnenia
jednotlivých zámerov a opatrení. Keďže ide o stratégiu na dlhé časové obdobie (do roku
2020), bude treba riešenie navrhovaných opatrení rozložiť do niekoľkých plánovacích
období – 1.obdobie 2004-2006, 2.obdobie 2007-2012, 3.obdobie od roku 2013.
Návrh stratégie obsahoval nasledujúce strategické plány a kritické oblasti:
Strategický plán
A. Atraktivita mesta
(Atraktivita)
B. Životné prostredie
(Kvalita životného
prostredia)

Kritická oblasť
A.1. Atraktivita priestoru, A.2. Atraktivita funkcií a
diania
B.1. Environmentálny managment, B.2. Krajina,
B.3. Biota (fauna, flóra, mikroorganizmy), B.4. Voda
B.5. Pôda, B.6. Ovzdušie, B.7. Hospodárenie s
odpadom, B.8. Hluk, vibrácie, žiarenie
C. Hospodárstvo mesta
C.1. Podpora a rozvoj priemyslu, C.2. Podmienky
(Hospodársky rozvoj) pre investície, C.3. Podpora a rozvoj cestovného
ruchu, C.4. Ľudské zdroje, C.5. Centrum mesta
D. Technická
D.1. Informácia v meste a multimediálne informačné
infraštruktúra (Rozvoj technológie, D.2. Obnova a rozvoj cestnej siete a
techn. infraštruktúry) vzťah k nadradeným dopravným systémom, D.3.
Vodohospodárska politika, D.4. Energetická politika

E. Manažment
samosprávy
(Zvyšovanie kvality
manažmentu)
F. Imidž mesta
(Imidž)

E.1. Organizácia mestskej správy, E.2. Školstvo,
E.3. Sociálne veci, E.4. Kultúra, E.5. Zdravotníctvo,
E.6. Šport, E.7. Bývanie, E.8. Daňová a poplatková
politika, E.9. Pozemková politika, E.10. Komunikácia
s občanmi, E.11. Bezpečnosť
F.1. Systematické budovanie imidžu mesta

Po ukončení verejnej diskusie k návrhu stratégie mikroregiónu Piešťany - Banka Moravany n/V. sa 26. okt. 2004 uskutočnilo na MsÚ stretnutie primátora mesta Ing. R.
Cicutta s novinármi, na ktorom o výsledkoch prieskumu verejnej mienky k strategickému
plánu mikroregiónu informoval koordinátor prác partnerskej komisie Ing. Viktor
Nižňanský.
Obyvatelia dotazníky uprednostnili pred internetom. Dotazník na určenie priorít
v strategickom pláne vypracovala partnerská komisia, počet jej členov vzrástol na 76
odborníkov z rôznych odvetví. Z 10-tisíc rozdistribuovaných výtlačkov dotazníka ich
bolo vyplnených a vrátených iba 370. Najväčší záujem prejavili piešťanskí plavci (163
respondentov). Občania v dotazníku určovali priority navrhovaných kritických oblastí
zámerov a opatrení a zároveň ho doplnili o svoje názory na rozvoj mesta a mikroregiónu.
Výsledky verejného prieskumu boli nasledovné:
A. Atraktivita mesta – v kritickej oblasti atraktivita priestoru občania preferovali zámer
skvalitňovania urbanistického priestoru (najmä opatrenia – vypracovanie a uplatňovanie
regulatívov priestorového rozvoja mesta a mikroregiónu, úprava nábrežia Váhu, úprava
nábrežia potoka Dubová, podpora Europarku zo strany mesta a pod.) a zámer starostlivosti
o obnovu a udržanie kultúrneho dedičstva (opatrenia – realizácia chodníka osobností
na pešej zóne, označenie a popis významných objektov a zelene v meste a okolí).
V kritickej oblasti atraktivita funkcií a diania bol preferovaný zámer obnovenia tradičných
a vytvorenia nových hodnôt v kultúrnom, spoločenskom a športovom dianí v meste
a mikroregióne (obnovenie výstavy Socha piešťanských parkov, pravidelné akcie na pešej
zóne, obnovenie a pritiahnutie významných športových a iných podujatí a pod.).
B. Životné prostredie – spomedzi ôsmich kritických oblastí občania preferovali
hospodárenie s odpadom, v ktorom prioritne odporučili riešiť zámer zabezpečiť
separovaný zber na území celého regiónu.
C. Hospodárstvo mesta – občania preferovali kritickú oblasť podpory a rozvoja cestovného
ruchu, v v rámci ktorej mal prioritu zámer rozšíriť a skvalitniť sieť športových zariadení.
D. Technická infraštruktúra – občania si z 11-tich kritických oblastí za prioritu vybrali
obnovu a rozvoj cestnej siete a vzťah k nadradeným dopravným systémom, v rámci
ktorej mal prioritu zámer zamedzenia vjazdu kamiónov do mesta pri ich tranzite (riešenie
preložky štátnej cesty I/61).
E. Manažment mesta – prioritu získala kritická oblasť týkajúca sa športu a v nej zámer
efektívne fungujúcej siete kvalitných športových zariadení (opatrenia – efektívne
využívanie existujúcich športových zariadení, doplnenie chýbajúcich športových
zariadení).
Uznesením MsZ č.266/2004 zo dňa 10.dec. 2004 zobralo MsZ na vedomie informáciu
o Stratégii rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. do roku 2020. Zároveň

odporučilo primátorovi mesta krátkodobý „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany na roky 2005-2006“ predložiť na prerokovanie MsZ v roku 2005.
5. Lokalita na Nitrianskej ul. – schválenie odpredaja pozemkov spoločnosti AUPARK VIII
Bratislava, s.r.o.
Oznam o odpredaji pozemkov v lokalite Nitrianska ul. bol uverejnený v novinách
s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou (Pravda, Hospodárske noviny, SME, The
Slovak Spektator, Národná obroda a regionálny Piešťanský týždeň a A.B. Piešťany).
V termíne do 15. marca 2004 sa písomne v zalepených obálkach prihlásilo 16 záujemcov
z celého Slovenska. 26. marca mestská komisia (Ing. R. Cicutto, Ing. E. Pobjecká, Ing. I.
Gál, RNDr. D. Bartošová, Ing. arch. J. Vitková) otvorila obálky uchádzačov a potvrdila im
registráciu. V ten istý deň MsZ uzn. č.36/2004 schválilo požiadavky na predloženie návrhu
developera na využitie lokality Nitrianska ul., zároveň primátor mesta vymenoval komisiu
na vypracovanie podmienok na výber developera na odpredaj pozemkov a ich využitie
za účelom zástavy. 12. júla boli uchádzačom zaslané „Požiadavky na predloženie návrhu
developera na využitie lokality na Nitrianskej ul. v Piešťanoch“.
Primátor mesta stanovil 7-člennú výberovú komisiu (primátor mesta, zástupkyňa
primátora Ing. E. Pobjecká, poslanci MsZ Ing. E. Kolláriková, JUDr. K. Cibulková,
Ing. T. Miština, CSc., riaditeľ Firemného centra Trnava Volksbank Ing. Stanislav Mikuš
a prezident Slovenskej komory architektov Ing. arch. Peter Bouda). V termíne do 16.
augusta bol doručený jeden návrh a to ponuka spoločnosti AUPARK VIII Bratislava, s.r.o.
Ponuka síce neobsahovala niektoré požadované dokumenty, keďže však išlo iba o jedného
uchádzača, tak výberová komisia povolila doložiť chýbajúce dokumenty.
Po doplnení chýbajúcich údajov sa 17. septembra 2004 uskutočnilo stretnutie členov
komisie na výber developera na využitie lokality na Nitrianskej ul. a zástupcov spoločnosti
AUPARK, s.r.o., na ktorom spracovatelia štúdie zastúpení Ing. arch. Jančinom predstavili
celkové architektonické riešenie lokality (vychádzali tiež z koncepcie riešenia pešej zóny
a zhromažďovacieho priestoru na Nám. slobody).
29. septembra 2004 sa v priestoroch KSC Fontána uskutočnila prezentácia spoločnosti
AUPARK a jej zámeru na území mesta Piešťany.
Na zasadnutí MsZ dňa 13. nov. uznesením č.218/2004 väčšina poslancov schválila
výsledok výberového konania na využitie lokality na Nitrianskej ul. s tým, že ponuka
spoločnosti AUPARK VIII, s.r.o., Bratislava pod názvom AUPARK Piešťany - Vita
Balnearum spĺňa požiadavky Mesta Piešťany.
To znamená, že bol daný súhlas k tomu, aby sa v lokalite na Nitrianskej ul. v rámci
súkromného sektoru realizovala veľká investičná akcia – výstavba polyfunkčného objektu
AUPARK. Zároveň sa prikročilo k príprave zmlúv, ktoré sa uzavrú medzi Mestom
Piešťany a spoločnosťou AUPARK – kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva pozemkov
v lokalite Nitrianska ul., zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvy o spolupráci. Po
zakúpení pozemkov plánuje AUPARK investovať nielen do výstavby polyfunkčného
objektu, ale aj na rozšírenie pešej zóny, na úpravu Nitrianskej ul. a pod.
6. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2004
Vyasfaltovalo sa niekoľko ulíc, vybudovalo sa predpolie cintorína na Bratislavskej ceste,
vybudovala sa časť vodovodu a kanalizácie na Mojmírovej ul., začalo sa s budovaním

cyklistického chodníka Mikrorajón - Potočná ul., prebiehali rekonštrukčné práce na
Rodinnom detskom domove v m.č. Kocurice, vylepšil sa vykurovací systém škôl, atď.
(viď. Záverečný účet Mesta Piešťany).
7. Komunálny odpad v Piešťanoch
Na zasadnutí MsZ dňa 10. decembra 2004 bolo schválené nové VZN MP o odpadoch.
Z neho vyplýva, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi zodpovedá Mesto Piešťany. Za
zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO (drobného stavebného odpadu) sa mestu platí
poplatok. Suma poplatku za rok 2004 pre fyzické osoby bola zvýšená na 500 Sk za jednu
osobu (predtým bol ročný poplatok za odpad 380,- Sk). Suma poplatku bola zvýšená preto,
lebo v roku 2003 narástlo množstvo odpadu v meste o 767 ton, čím sa celkové náklady
na zabezpečenie odpadového hospodárstva zvýšili o takmer 5 mil. Sk, na čiastku vyše 27
mil. Sk, mesto malo z neho stratu 6,8 mil. Sk, ktorá sa doplácala z jeho rozpočtu. Zvýšenie
poplatku vyvolalo nespokojnosť medzi občanmi s nízkymi príjmami.
Zber a odvoz odpadu vykonáva v Piešťanoch od roku 1995 firma Petmas Onyx, s.r.o.
(zmluvu s mestom má uzavretú do roku 2010). Odpad sa ukladá na skládke v Rakoviciach.
Ako príklad možno uviesť zber KO na sídlisku A. Trajan (1 908 bytov). Na odvoz KO
sa v roku 2004 používali 1 100 l nádoby (maloobjemové kontajnery) alebo tzv. zvony
rôznych farieb (77 ks nádob na netriedený KO a na triedený odpad 16 ks nádob na sklo,
27 ks nádob na papier a 13 ks zvonov prípadne nádob na plasty). Odvoz sa uskutočňoval
3-krát alebo 1-krát za týždeň.
V meste, kde sú rodinné domy a pod. sa na zber komunálneho odpadu používali aj nádoby
240 l, 120 l a 110 l odvozom 1-krát alebo 2-krát za týždeň (nemal by zahŕňať odpad zo
záhrad, zo zelene, stavebný odpad a pod.).
Komunálny odpad (netriedený i separovaný) odváža týždenne firma Petmas Onyx. Je to
komunálny odpad z domácností, komunálny odpad z činnosti prevádzok a stavebný odpad
zo stavebných firiem.
Ďalší odpad sa ukladá do Zberného strediska v Piešťanoch na ul. Pod Párovcami (pri
letisku), nie je možné tam ukladať komunálny odpad (netriedený) okrem vyseparovaných
(vytriedených) zložiek odpadu. Do zberného strediska možno ukladať veľkoobjemový
odpad (starý nábytok, koberce a pod.), drobný stavebný odpad, drevo, pneumatiky,
vyradené elektronické a elektrické zariadenia (chladničky, práčky, televízory, mobilné
telefóny, mikrovlnné rúry, kávovary, počítače, tlačiarne a pod.), kovový šrot, železný
šrot, vyseparované zložky odpadu (papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad (odpadové
oleje, farby, lepidlá, tlačiarenské farby, batérie, akumulátory, žiarivky), odpad zo zelene
(pohrabané lístie, skosená tráva, orezávky stromov – konáre), viacvrstvové obaly.
Bioodpad (z údržby verejnej zelene alebo z údržby záhrad – lístie, tráva, konáre) je
potrebné kompostovať na vyhradenom mieste a to na kompostovisku prevádzkovanom
Službami mesta Piešťany na prenajatej ploche v areáli Agrobio, s.r.o. Občania môžu voziť
biologický odpad aj do areálu zberného strediska, tiež na základe nového VZN MP môžu
občania bývajúci v rodinných domoch požiadať o pridelenie nádoby na bioodpad.
Priebežne sa dopĺňa technické vybavenie zberného strediska, ktoré je v prevádzke od
roku 2002. V roku 2004 bola zakúpená váha, v roku 2005 sa má zakúpiť veľkoobjemový
kontajner na papier.

8. Separovaný zber odpadu v Piešťanoch
Separovaný (triedený) zber komunálneho odpadu sa v Piešťanoch začal realizovať od
roku 1992, kedy boli na sídlisku A. Trajan rozmiestnené farebne rozlíšené sklolaminátové
„zvony“ na separovanie papiera, plastov, kovov, bieleho a farebného skla. V roku 1993
a 1995 boli rozmiestnené aj na sídlisku JUH a na uliciach Vážska, A. Dubčeka, Ružová
a Vajanského. Organizačné a technické zabezpečenie netriedeného i separovaného
zberu tuhého komunálneho odpadu vykonávali vtedy Technické služby mesta Piešťany.
Vyseparované zložky sa odovzdávali jednotlivým spracovateľom.
Od októbra 1995 zabezpečuje v Piešťanoch zber a odvoz netriedeného a separovaného
komunálneho odpadu firma Petmas-Gerber, s.r.o. Pezinok, neskôr Petmas-Onyx, s.r.o.
Piešťany. Spoločnosť rozmiestnila popri „zvonoch“ aj 1 100 l nádoby na separovaný zber
odpadu, občanom boli ponúknuté 240 l plastové nádoby na zber papiera. Vyseparované
plasty sa spočiatku z dôvodu, že nebol zabezpečený odberateľ, vyvážali na skládku
odpadov a zber kovov do „zvonov“ bol zrušený, pretože sa separovali konzervy, pre ktoré
sa tiež nenašiel odberateľ. Kovy sa potom začali zbierať 2-krát ročne na základe oznamov
v miestnej tlači.
V roku 1999 Mesto Piešťany schválilo VZN MP o separovanom zbere odpadu a zároveň
uzn. MsZ č.72/1999 a č.73/1999 aj Koncepciu separovaného zberu komunálneho odpadu
v Piešťanoch. Na jej základe spoločnosť Petmas Onyx rozmiestnila nádoby a „zvony“
na separovaný zber papiera, skla a plastov po celom meste a zabezpečila ich pravidelný
odvoz a spracovanie na triediacej linke v Pezinku.
V súčasnosti firma Petmas Onyx, s.r.o., Pezinok, ktorá je členom skupiny MariusPedersen, naďalej zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu v Piešťanoch. Na
zber netriedeného odpadu sa používajú staré kovové 1 100 l nádoby a 110 l, 120 l a 240 l
kovové alebo čierne plastové nádoby. Na zber separovaného odpadu sú rozmiestnené na
zber skla zelené 1 100 l nádoby, na zber papiera modré 1 100 l nádoby alebo pre občanov
v rodinných domoch plastové 240 l červené nádoby a na zber plastov (najmä plastových
fliaš) žlté 1 100 l nádoby alebo nádoby tvaru zvona modrej, zelenej, bielej, oranžovej
a žltej farby, pre rodinné domy aj 240 l nádoby.
MsÚ v spolupráci s firmou Petmas Onyx zabezpečil ochranu separovaného odpadu na
území mesta. Vyberaniu separovaného odpadu z nádob sa zabezpečí ich uzamknutím.
Uznesením MsZ č.123/2004 zo dňa 25.6.2004 bolo schválené založenie Združenia
miest a obcí piešťanského regiónu pre separovaný zber odpadov, pretože množstvo
vyseparovaného odpadu je oproti komunálnemu netriedenému odpadu stále nízke.
9. Nový systém mestskej hromadnej dopravy v Piešťanoch
V roku 2001 bolo uznesením MsZ č.207/2001 schválené zabezpečenie vypracovania
projektu optimalizácie MHD v meste Piešťany. MsÚ Piešťany na základe vyhodnotenia
verejnej súťaže zadal riešenie predmetného projektu spracovateľovi – Výskumnému
ústavu dopravnému, a.s., Žilina.
V roku 2003 návrh projektu optimalizácie MHD bol pripomienkovaný MsÚ v Piešťanoch
a SAD, a.s., Trnava, OZ Piešťany a tiež i cestujúcou verejnosťou. Požiadavky, ktorým bolo
možné vyhovieť, boli zapracované do návrhu optimalizácie MHD.
V júli 2003 bol návrh optimalizácie MHD preložený na schválenie MsZ. Do návrhu boli
zapracované aj čiastkové uznesenia MsZ. Uznesením MsZ č. 128/2003/D bol schválený

harmonogram postupnosti zavádzania navrhovaných zmien:
- august a september 2003 – uskutočnila sa skúšobná prevádzka podľa odsúhlaseného
návrhu optimalizácie MHD v Piešťanoch, počas ktorej opäť prebiehalo pripomienkovanie
návrhu užívateľmi MHD;
- október 2003 – sa uskutočnilo vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a zapracovanie zmien
do konečného návrhu systému MHD;
- august - november 2003 – sa uskutočnilo ekonomické vyhodnotenie návrhu nového
systému, ktoré spoločnosť SAD Trnava, a.s., odšt. závod Piešťany predložila na
decembrové zasadnutie MsZ;
- na zasadnutí MsZ v decembri 2003 bola uzn. MsZ č. 243/2003/C prijatá zmena termínu
predloženia konečného návrhu systému MHD v Piešťanoch za účelom rozhodnutia o jeho
použití a prijatí do praxe na zasadnutie MsZ v roku 2004;
- v január 2004 MsÚ v Piešťanoch v spolupráci so SAD, a.s., Trnava, stredisko Piešťany
ukončili prehodnotenie všetkých pripomienok a do nového systému MHD boli zavedené
niektoré zmeny. Na januárovom zasadnutí MsZ bol uznesením MsZ č. 11/2004 schválený
konečný návrh nového systému autobusovej MHD v Piešťanoch. Platnosť nového systému
i so zmenami MHD je od 15.2.2004.
Linky MHD v Piešťanoch (zastávky), celkove 11 liniek (pondelok – piatok):
Linka 1: Poliklinika – Adam Trajan II – Adam Trajan I – Sídlisko Sihoť, VÚRV/SZáŠ –
Mlyny – Chirana, a.s. – Dopravná ul., SAD Piešťany – Autobusová stanica (železničná
stanica) – Ul. A. Hlinku, Semafor – Ul. A. Hlinku, OD Kocka – Detský domov – Teplická
ul., VKÚ – Nitrianska ul., Centrum – Banka, rázcestie – Kúpeľný ostrov, Pro Patria –
Kúpeľný ostrov, Balnea Palace – Kúpeľný ostrov, Balnea Splendid – Kúpeľný ostrov,
Balnea Grand (tam a späť).
Linka 18: Poliklinika – Zimný štadión, odbor. hotel Sĺňava – Veľký Floreát, Rybná
ul., - V. Floreát, MsKS – Nitrianska ul., centrum – Winterova ul., Kolonáda – ul. Pod
Párovcami, Hotel. akadémia Ľ. Wintera – Sídlisko pri Váhu, Ul. E. Belluša – Povodie
Váhu – Valová ul., Služby MP – ul. Pod Párovcami, Bodona – Jánošíkova ul., hostinec
– Jánošíkova ul., stred – Jánošíkova ul., letisko – Kláštorná ul., Orviský kút – Kláštorná
ul., Vŕšok – Ul. A. Hlinku, OD Kocka – Ul. A. Hlinku, Semafor – autobusová stanica
(železn. stanica). Autobus premáva iba dopoludnia (2-krát z autobusovej stanice a raz
z polikliniky).
Linka 11: Vrbovská ul., sídl. N. Teslu (1-krát ráno a 1-krát večer) – Dopravná ul., SAD
Piešťany (1-krát ráno a 1-krát večer) – autobusová stanica – Ul. A. Hlinku, Semafor – Ul.
A. Hlinku, OD Kocka – Detský domov, Sasinkova ul. – Teplická ul., VKÚ, Nitrianska ul.,
centrum – Banka, rázcestie – Kúp. ostrov, Pro Patria – Kúp. ostrov, Balnea Palace – Kúp.
ostrov, Balnea Splendid – Kúp. ostrov, Balnea Grand (tam a späť).
Linka 2: Adam Trajan II – Adam Trajan I – Sídlisko Sihoť, VÚRV/SZáŠ – Okresný úrad
resp. Obvodný úrad, Krajinská cesta – Nitrianska ul., centrum – Teplická ul., VKÚ –
Teplická ul. – Ul. A. Hlinku, OD Kocka – Ul. A. Hlinku, Semafor – autobusová zastávka
(tam a späť).
Linka 12: Poliklinika – Adam Trajan II – Adam Trajan I – Sídlisko Sihoť, VÚRV/SZáŠ –
Okresný úrad resp. Obvodný úrad, Krajinská cesta – Nitrianska ul., centrum – Teplická ul.,
VKÚ – Teplická ul. – Ul. A. Hlinku, OD Kocka – Ul. A. Hlinku, Semafor – autobusová
stanica (tam a späť). Autobus premáva iba do 13.20 hod.

Linka 3: Poliklinika (ráno 1-krát odbočenie – Sĺňava, školský majetok – Sĺňava, RS
Javor – Sĺňava, Lodenica) – zimný štadión, odb. hotel Sĺňava – Komenského ul., ZŠ –
Komenského ul., Ul. 8.mája (popoludní 1-krát odbočenie – V. Floreát, Rybná ul. – V.
Floreát, Rybná ul./prístav) – V. Floreát, Kúpeľná ul. – V. Floreát, MsKS – Nitrianska ul.,
centrum – Teplická ul., VKÚ – Sasinkova ul., Detský domov – Ul. A. Hlinku, OD Kocka
– Ul. A. Hlinku, Semafor – autobusová stanica – Dopravná ul., SAD Piešťany – Krajinská
cesta, Tesla – Vrbovská cesta, sídl. N. Teslu – sídl. N. Teslu, SOU – sídl. Sihoť, VÚRV/
SZáŠ – sídl. A. Trajan I – sídl. A. Trajan II – poliklinika (tam – späť, je to okruh).
Linka 13: sídl. A, Trajan II – sídl. A. Trajan I – sídl. Sihoť, VÚRV/SZŠ – Okresný úrad
resp. Obvodný úrad, Krajinská cesta – Komenského ul., Ul. 8.mája – Komenského ul.,
ZŠ – V. Floreát, Kúpeľná ul. – V. Floreát, MsKS – Nitrianska ul., centrum – Teplická
ul., VKÚ – Sasinkova ul., Detský domov – Ul. A. Hlinku, OD Kocka – Ul. A. Hlinku,
Semafor – autobusová stanica – Dopravná ul., SAD Piešťany – Krajinská cesta, Tesla –
Vrbovská ul./N. Teslu – sídl. Sihoť, VÚRV/SZŠ – sídl. A. Trajan I – sídl. A. Trajan II (tam
– späť, okruh).
Linka 4: Poliklinika – sídl. A. Trajan II – sídl. A. Trajan I – sídlisko Sihoť, VÚRV/SZŠ
– Krajinská cesta, Tesla – Vrbovská ul./N. Teslu – sídl. N. Teslu, SOU – Dopravná ul.,
SAD Piešťany – autobusová stanica – Ul. A. Hlinku, Semafor – Ul. A. Hlinku, OD Kocka
– Sasinkova ul., detský domov – Winterova ul., kolonáda – Nitrianska ul., centrum – V.
Floreát, MsKS – V. Floreát, Kúpeľná ul. – Komenského ul., Ul. 8. mája – Komenského ul.,
ZŠ – zimný štadión, odb. hotel Sĺňava – Sĺňava I, Doprastav (popoludní 1-krát odbočenie
– Sĺňava, školský majetok – Sĺňava, RS Javor – Sĺňava, Lodenica) – poliklinika (tam –
späť, okruh).
Linka 14: Sídl. A. Trajan II – sídl. A. Trajan I – sídlisko Sihoť, VÚRV/SZŠ – Krajinská
cesta, Tesla – Vrbovská ul./N. Teslu – Dopravná ul., SAD Piešťany – autobusová stanica
– Ul. A. Hlinku, Semafor – Ul. A. Hlinku, OD Kocka – Sasinkova ul., Detský domov
– Winterova ul., kolonáda – Nitrianska ul., centrum – V. Floreát, MsKS – V. Floreát,
Kúpeľná ul. – V. Floreát, Rybná ul./prístav – V. Floreát, Rybná ul. – Komenského ul., Ul.
8. mája – Komenského ul., ZŠ – sídl. A. Trajan I – sídl. A. Trajan II (tam – späť, okruh).
Autobus premáva iba večer (3-krát).
Linka 8: Kocurice, PD – Kocurice, stred – tepláreň – Vrbovská ul., N. Teslu – Okresný
úrad, resp. Obvodný úrad, Krajinská cesta – Nitrianska ul., centrum – kino Fontána –
Námestie 1. mája – Štefánikova ul., Hoštáky – Štefánikova ul., Cirkevná ZŠ – Ul. Pod
Párovcami, Bodona – Valová ul., Služby MP – Povodie Váhu – NÚRCH – sídlisko
Pri Váhu, Ul. E. Belluša – Ul. Pod Párovcami, Hot. akadémia Ľ.W. – Nám. 1. mája –
Winterova ul., kolonáda – Nitrianska ul., centrum – Okresný úrad, resp. Obvodný úrad,
Krajinská cesta – Vrbovská ul., N. Teslu – tepláreň – Kocurice, stred – Kocurice, PD (tam
– späť, okruh).
Linka 20: Kocurice, PD – Kocurice, stred – Vrbovská ul., N. Teslu – autobusová stanica
– Ul. A. Hlinku, Semafor – Ul. A. Hlinku, OD Kocka – sídl. A. Trajan II – sídl. A. Trajan
I – sídl. Sihoť, VÚRV/SZáŠ – Okresný úrad, resp. Obvodný úrad, Krajinská cesta –
Komenského ul., Ul. 8. mája – Komenského ul., ZŠ – V. Floreát, Kúpeľná ul. – V. Floreát,
MsKS – Nitrianska ul., centrum – kino Fontána – ul. Pod Párovcami, Hot. akadémia
Ľ.W. – Valová ul., Služby MP – Ul. Pod Párovcami, Bodona – Štefánikova ul., Cirkevná
ZŠ – Kláštorná ul., Vŕšok – Kláštorná ul., Orviský kút – Detvianska ul., MŠ – Dubová

ul. – poliklinika (tam a späť). Autobus však premáva iba dopoludnia (1-krát z Kocuríc na
polikliniku) a popoludní (1-krát z polikliniky do Kocuríc).
V sobotu - nedeľu premávajú autobusy iba na linkách 14, 11, 2, 13 a 8.
Cez oblasť Starých Piešťan vedú síce 2 linky MHD (Jánošíkova ul., Kláštorná ul., Vŕšok),
linka 18 a linka 20, avšak autobusy MHD na nich premávajú iba 1-krát, resp. 2-krát denne.
10. Stanovištia TAXI na území mesta Piešťany
Do polovice roka 2004 bolo mestom Piešťany pre osobné vozidlá taxikárov stanovených
26 miest na parkovanie: Nálepkova ul. (vedľa hotela Eden) – 4 parkovacie miesta,
Nálepkova ul. (pred stánkom KIOS Perla) – 9, Winterova ul. (pri bývalom hoteli Lipa) –
2, pred železničnou stanicou – 8, Teplická ul. (pred Guinnes pub) – 1, Teplická ul. (pred
Indians pub) – 1, Vajanského ul. – 1.
Uznesením MsZ č.121/2004 zo dňa 25.6.2004 boli schválené ďalšie stanovištia TAXI na
území mesta: Winterova ul. (pri KSC Fontána) – 1, pred OD Kocka – Ulica E. Belluša (pri
objekte Delfín) – 1, parkovisko pri poliklinike – 5, parkovisko pri zimnom štadióne – 5.
Celkový počet parkovacích miest TAXI sa tak zvýšil na 40.
MsÚ v Piešťanoch síce v roku 2004 evidoval až 89 taxikárov, avšak paušálny poplatok za
užívanie stanovíšť TAXI zaplatila iba časť z nich.
11. Organizácie zabezpečujúce správu a údržbu ciest v Piešťanoch
K 1.1.2004 došlo k zmenám v správe ciest (štátnych, ktorými boli dovtedy cesty 1., 2. a 3.
triedy).
Cesty 1. triedy zostali v starostlivosti štátu, t.j. Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava,
ktorá vznikla po transformácii pôvodnej Slovenskej správy ciest. Takouto komunikáciou
v Piešťanoch je cesta č. I/61 (hlavný ťah Žilina - Horná Streda - Piešťany - Madunice Bratislava), ktorá pozostáva zo Žilinskej cesty a na ňu nadväzujúcej Bratislavskej cesty.
Ciest 2. a 3. triedy je v okrese Piešťany cca 150 km. Stará sa o ne Cechmajsterstvo
Piešťany, ktoré patrí do Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC
TTSK), ktorá vznikla transformáciou bývalej Slovenskej správy ciest v zmysle zákona
o prechode niektorých pôsobností a organizácií štátnej správy na obce a vyššie územné
celky.
Priamo v Piešťanoch sa Cechmajsterstvo Piešťany stará o cestu 2.triedy č.II/499, ktorou
je Krajinská cesta a na ňu nadväzujúci úsek po diaľnicu a o cestu 3. triedy, ktorou je
Kláštorská cesta (od Vŕšku smerom k Veľkému Orvišťu). Podľa zmluvy medzi Slovenskou
správou ciest IVSC a SÚC TTSK sa Cechmajsterstvo v Piešťanoch zatiaľ stará aj
o cestu 1. triedy č. I/61 (v Piešťanoch sú to Žilinská cesta a Bratislavská cesta). Vedúcim
Cechmajsterstva v Piešťanoch je Peter Mezník. Aj tu chýbajú finančné prostriedky, ktoré
ledva stačia na zimnú údržbu a iba na najnutnejšie opravy.
Správu a údržbu mestských komunikácií (ulíc a chodníkov) zabezpečujú Služby mesta
Piešťany. Starajú sa o takmer 80 km miestnych ulíc a vyše 110 km chodníkov. V dôsledku
chýbajúcich finančných prostriedkov ich stav nie je najlepší, peniaze postačujú iba na
najnutnejšiu údržbu a opravy. Okrem toho Mesto Piešťany zabezpečuje asfaltovanie ulíc
(v súčasnom období Ul. F.E. Scherera na sídl. A. Trajan, Vodárenská ul., komunikácie na
sídl. Piešťany - Sever v lokalite Bodona, na komunikácie v novom sídlisku – obytnej zóne
Heinola zatiaľ peniaze nie sú).

12. Projekt Science center - vedeckotechnické centrum
Projekt predpokladá vybudovanie vedecko-technického centra, v ktorom by bolo možné
názorne predviesť fungovanie fyzikálnych zákonov v praxi. Centrum by slúžilo jednak
študentom škôl a univerzít a tiež i širokej verejnosti domácej i zahraničnej.
Mesto Piešťany bolo v júni 2004 oslovené spoločnosťou ETNA GROUP, s.r.o. (Európska
transnacionálna agentúra, pôsobiaca v Nemecku v oblasti vypracovávania projektov
a nadväzovaní kontaktov). Predstavitelia tejto spoločnosti navštívili Piešťany potom
v septembri 2004.
Mesto Piešťany prejavilo záujem o vedeckotechnické centrum, avšak v súčasnom období
nemá finančné prostriedky na realizáciu projektu.
7. Školstvo
1. Výberové konania na obsadenie miest riaditeľov základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení
V škols. roku 2003/2004 vzrástla pozícia školských rád, ktoré na školách uskutočňovali
výberové konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení na obdobie 5
rokov. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení menovali riaditeľov na základe výsledkov
výberových konaní.
a) Výberové konania (konkurzy) na základných školách, materských školách a ďalších
školských zariadeniach – zriaďovateľ Mesto Piešťany zastúpený primátorom Ing.
R. Cicuttom vyhlásil v marci 2004 výberové konanie na vymenovanie riaditeľov ZŠ
v Piešťanoch (ZŠ F.E. Scherera v júli), MŠ v Piešťanoch a ZUŠ v Piešťanoch a tiež
dodatočne v júli 2004 CVČ Ahoj v Piešťanoch.
Výberové konania robili školské rady a na ich základe primátor mesta menoval riaditeľov
škôl a školských zariadení na 5-ročné obdobie počnúc škols. rokom 2004/2005. Výberové
konania sa nemuseli konať na tých školách a školských zariadeniach, kde boli riaditelia vo
funkcii menej ako 5 rokov.
b) Výberové konania na stredných školách a školských zariadeniach – Trnavský
samosprávny kraj vypísal začiatkom apríla 2004 výberové konanie na obsadenie miest
riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v celom kraji, medzi nimi aj 7-ich
stredných škôl a jedného Školského majetku v Piešťanoch.
Výberové konania sa konali v máji 2004. Doterajší riaditelia škôl boli ku koncu škols. roka
2003/2004 odvolaní. Na základe výsledkov výberových konaní, realizovaných školskými
radami, menoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Peter Tomeček riaditeľov
stredných škôl a školských zariadení na 5-ročné obdobie od škols. roka 2004/2005.
2. Organizácia Školské zariadenia mesta Piešťany
Mestská rozpočtová organizácia ŠZMP bola zriadená v roku 2002, riaditeľkou –
manažérkou je PhDr. Zuzana Táborská. Patria do nej predškolské zariadenia – materské
školy (škôlky), školské jedálne pri materských školách a stredisko služieb škole.
a) Materské školy – v škols. roku 2003/2004 Mesto Piešťany prevádzkovalo 11
MŠ (niektoré v minulom období zanikli, iné pribudli). V škols. roku 2003/2004 ich

navštevovalo vyše 700 detí.
Po výberových konaniach došlo k zmene riaditeľky od škols. roka 2004/2005 iba v MŠ 8.
mája 4.
Poradie
Názov MŠ
Riaditeľka MŠ
Rok uvedenia MŠ
do prevádzky
1. MŠ A. Dubčeka 11
Alena Miklíková
1963
2. MŠ Zavretý kút 6
Jana Remiášová
1966
3. MŠ Javorová 25
Jarmila Kabátová
1972
4. MŠ Ružová 2
Eva Macánková
1978
5. MŠ 8. mája 4
Marianna Sedláková
1979
následne Eva Šenkýřová
6. MŠ Detvianska 46
Jana Gembická
1979
7. MŠ Staničná 2
PaedDr. Jaroslava Tarabová
1980
8. MŠ Valová 40
PaedDr. Jarmila Brtáňová
1980
9. MŠ Považská 1
Marta Hudcovičová
1981
10. MŠ 8. mája 2
Darina Vrtíková
1992
11. MŠ A. Trajan 9
Alena Kollárová
2004
MŠ A. Trajan 9 vznikla k 1.1.2004 a bola umiestnená v priestoroch ZŠ A. Trajan 9, po
zrušení školy bola premiestnená do priestorov ZŠ F.E. Scherera.
b) Školské jedálne pri MŠ - sú stravovacie zariadenia detí pri materských školách (vedú
ich riaditeľky ŠJ pri MŠ). V Piešťanoch sú školské jedálne pri každej MŠ, okrem MŠ
A. Trajan 9, kde stravovanie detí zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ A. Trajan 9, od
1.9.2004 školská jedáleň pri ZŠ F.E. Scherera.
c) Stredisko služieb škole – bolo k 30.6.2004 zrušené a vyčlenené z organizačnej štruktúry
ŠZMP. Zároveň bolo začlenené do organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie Služby
mesta Piešťany.
d) Poznámka – v našom meste sú i Mestské jasle, Piešťany, Javorova 27, ktoré patria
medzi sociálne zariadenia mesta. Vedúcou MJ je Viera Polerecká, o deti sa starajú
sestričky. Tie sú rozdelené do 3-och skupín, v prvej sú dojčatá od 10 mesiacov do 1,5 roka
a v druhej deti do 3-och rokov.
Rodičia však možnosť mať dieťa v jasliach využívajú pomerne málo (v minulom období
bolo v meste viacero jasiel). Je tomu tak aj z finančných dôvodov, pretože v súčasnosti
vzrástol poplatok za dieťa v jasliach na cca
2 tis. Sk mesačne (v škols. roku
2004/2005 vzrástol aj mesačný poplatok za materskú školu na cca 1 200 Sk).
3. Zrušenie 2-och základných škôl v Piešťanoch
Zámer zrušiť dve ZŠ vyvolal veľkú nespokojnosť a nesúhlas rodičov žiakov a učiteľov.
28. apríla 2004 sa uskutočnila protestná akcia rodičov, učieľov a žiakov ZŠ na Rázusovej
ul., ktorí sa s transparentmi („Nedáme vám našu školu“ a pod.) zhromaždili pred MsÚ.
Upokojiť ich sa pokúšali predstavitelia mesta na čele s primátorom Ing. R. Cicuttom, ktorí
tento zámer zdôvodnili (financovanie škôl je dlhodobo podhodnotené; mesto dostáva na
školstvo od štátu málo finančných prostriedkov; každým rokom klesá počet žiakov na
školách, od ktorého závisí objem pridelených finančných prostriedkov a pod.). Tiež bola
podaná petícia proti zrušeniu škôl.
Na začiatku 4. riadneho zasadnutia MsZ dňa 30. apríla 2004 požiadalo o zachovanie ZŠ

na Rázusovej ul. viacero rodičov a pedagógov školy na čele s riaditeľom Vilémom Vrbom.
Argumentovali tým, že budova slúži už 65 rokov ako škola (predtým hotel Metropol).
ZŠ Rázusova ul. dosahovala v poslednom období veľmi dobré výchovnovzdelávacie
výsledky, v roku 2001 získala titul „Škola roka 2001“. Žiaci 1. - 4. ročníka mali zavedené
vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, žiaci 5. - 9. ročníka rozšírenú výučbu so
športovou prípravou (plávanie, tenis, kanoistika). Súčasťou školy, ktorá pozostáva z dvoch
budov, je vlastná jedáleň, školský klub, telocvičňa, dva školské dvory a tiež škola má
výhodnú polohu v centre mesta. Rovnako o zachovanie ZŠ A. Trajan požiadala riaditeľka
školy Alena Hanychová a rodičia žiakov. Neuspeli však.
Uznesením MsZč.63/2004 zo dňa 30. apríla 2004 bol MsZ schválený návrh na zrušenie ZŠ
Rázusova 14 a 9 a ZŠ A. Trajan 9 k termínu 30.6.2004.
Po schválení návrhu na zrušenie oboch ZŠ mestským zastupiteľstvom, podalo Mesto
Piešťany návrh na Ministerstvo školstva SR na ich zrušenie. Rozhodnutím MŠ SR zo
dňa 31.5.2004 boli ZŠ Rázusova ul. a ZŠ A. Trajan vyradené zo siete škôl a školských
zariadení s účinnosťou od 30.6.2004.
Na 6. riadnom zasadnutí MsZ dňa 25. júna 2004 bolo uzn. MsZ č. 132/2004 schválený
zánik oboch škôl ich zrušením od 30.6.2004.
MsZ schválilo dočasný prenájom budovy bývalej ZŠ na Rázusovej ul. pre Slovenskú
sporiteľňu, a.s. Bratislava (trval od 1.8.2004 do 30.6.2004).
4. Základné školy v Piešťanoch
V škols. roku 2003/2004 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany 7 ZŠ.
Navštevovalo ich 2 920 žiakov v 128 triedach 1. až 9. ročníka. V škols. roku 2004/2005
bolo v Piešťanoch už len 5 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktoré
navštevovalo 2 702 žiakov v 111 triedach.
V Piešťanoch pôsobí aj cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti, zriaďovateľom ktorej je
Arcibiskupský úrad v Trnave.
Súčasťou jednotlivých ZŠ sú školské kluby detí, ktoré navštevovalo celkove 796 žiakov
1. až 4. ročníka. Školské jedálne pri ZŠ sú stravovacie zariadenia, navštevovalo ich
(stravovalo sa) v priebehu škols. roka priemerne 1 805 žiakov.
Por.č.

Názov školy

1. ZŠ M. R. Štefánika,
Vajanského 35

Počet žiakov
Počet tried
2003/04 2004/05 2003/04 2004/05
293

278

2. ZŠ Holubyho 15

604

658

3. ZŠ Brezová 19
4. ZŠ Mojmírova 98
5. ZŠ F.E. Scherera 40

705 735
608 613
431 418

6. ZŠ Rázusova 14

189

0

13

13

Riaditeľ školy
od šk.r.2004/05

Mgr.Kamil Moravčík
(predtým Mgr.P.Gallo)
25
26 Mgr.Helena Kopecká
(predtým Mgr.M.Bartovicová)
29
28 Mgr. D. Tarasovičová
22
23 Mgr. Rudolf Kollár
24
21 PadDr. G. Talačová
(predtým PadDr.E.Skovajsová)
10
0
(predtým Mgr.Vilém Vrba)

7. ZŠ A. Trajan 9
Spolu:

90

0

2 920 2 702

5
128

0
(predtým Alena Hanichová)
111

Výberové konania na obsadenie postov riaditeľov škôl sa konali na všetkých ZŠ okrem ZŠ
Mojmírova 98 (pretože riaditeľ školy bol vo funkcii menej ako
5 rokov).
5. ZŠ F.E. Scherera v Piešťanoch v škols. roku 2004/2005
Po zrušení ZŠ A. Trajan 9 boli jej žiaci rozdelení do ostatných MŠ. Na sídlisku A. Trajan
zostala iba ZŠ F.E. Scherera 40.
V škole boli zriadené tiež 2 špeciálne triedy 3. a 4. ročníka pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami učenia a správania). Voľné priestory
školy boli poskytnuté Školským zariadeniam MP na prevádzku materskej školy a tiež
Krajskému školskému úradu v Trnave na prevádzkovanie Pedagogicko-psychologickej
poradne v Piešťanoch.
Na škole pôsobí i Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ F.E. Scherera, záujmové
krúžky navštevovalo 209 žiakov.
6. Základná umelecká škola v Piešťanoch
ZUŠ v Piešťanoch je 6. najväčšou ZUŠ na Slovensku. V škols. roku 2003/2004 ju
navštevovalo 1 217 žiakov. ZUŠ sídli v 3-och objektoch, dva sú na Teplickej ul. a tretí na
Štúrovej ul.
Uskutočnilo sa výberové konanie na post riaditeľa školy, riaditeľom zostal naďalej Mgr.
Tibor Ukropec.
7. Centrum voľného času Ahoj Piešťany
V škols. roku 2003/2004 ho navštevovalo 527 detí. Sídlo CVČ Ahoj je v budove na
Teplickej ul. (pri Vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch).
a) Pravidelná krúžková činnosť – celkove pracovalo 37 záujmových krúžkov – futbalový,
dopravný klub, bassebalový - 2, tenis, karate - 2, anglický jazyk -mladší, anglický jazyk starší, šikovné ruky - mentálne postihnutí, materáčik, kontakt klub, klub dievčat, strelecký
- 2, modelársky - 2, výpočtovej techniky - 2, turistický - SŠ, aranžovania, astronomický,
keramika - 4, tanečný - 3, šachy - 3, horské bicykle, vybíjaná - 3 a prázdninový klub.
b) Príležitostná činnosť – akcie organizovali jednotlivé oddelenia a to oddelenie TV
a športu pre ZŠ a SŠ, oddelenie kultúry, oddelenie prírodovedy, oddelenie mládeže,
oddelenie techniky, tiež sa konali letné tábory počas letných prázdnin.
Z CVČ Ahoj odišla ku koncu šk. roka 2003/2004 riaditeľka Mgr. Darina Babničová a po
výberovom konaní nastúpil staronový riaditeľ Mgr. Peter Koštial.
8. Pedagogicko-psychologická poradňa v Piešťanoch
PPP v Piešťanoch patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu
v Trnave. Nachádzala sa v objekte IMPAKO s dobou nájmu do 30.6.2004. K tomuto
termínu sa ukončila prevádzka objektu IMPAKO, v ktorej okrem PPP pôsobilo aj
Stredisko služieb škole ŠZMP (bolo zrušené k 30.6.2004).
PPP bolo premiestnená do nebytových priestorov v ZŠ F.E. Scherera.
MsZ mesta
Piešťany uznesením č. 131/2004 zo dňa 25.6.2004 schválilo uzavretie nájomnej zmluvy

medzi ZŠ F.E. Scherera ako prenajímateľom a Krajským školským úradom v Trnave ako
nájomcom pre účely Pedagogicko-psychologickej poradne v Piešťanoch.
Riaditeľkou PPP v Piešťanoch sa stala PhDr. Viera Sakmarová, predtým bol riaditeľom
PhDr. Vojtech Haring, PhD.
9. Stredné školy a školské zariadenia v Piešťanoch
Koncom škols. roka 2003/2004 sa uskutočnili výberové konania na posty riaditeľov
stredných škôl a školských zariadení. K zmene došlo iba na SPŠE v Piešťanoch, kde Ing.
Ivetu Babičovú nahradila Ing. Mária Kováčová (sestra kronikára mesta Ing. A. Murína).
Za riaditeľov na 5-ročné obdobie počnúc škols. rokom 2004/2005 boli menovaní
(zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj): Mgr. Ivan Luknár na Gymnáziu v Piešťanoch,
PaedDr. Vojtech Arbet na Hotelovej akadémii Ľ, Wintera v Piešťanoch, Ing. Mária
Kováčová na SPŠE v Piešťanoch, Ing. Igor Drobný na SZáŠ v Piešťanoch, RNDr. Mária
Fodorová na ZSŠOaS v Piešťanoch,
Mgr. Juraj Adamec na SOU elektrotechnickom
a strojárskom v Piešťanoch, RNDr. Alena Kšinantová na SOU vodohospodárskom
v Piešťanoch a Ing. Jozef Sládečka na Školskom majetku v Piešťanoch (pri SZáŠ
v Piešťanoch).
Riaditeľkou cirkevného Gymnázia sv. Michala Archanjela v Piešťanoch je Mgr. Monika
Melicháčová (zriaďovateľom školy je Arcibiskupský úrad v Trnave).
10. 5. ročník súťaže Mladý sommelier v Piešťanoch
Súťaže o najlepšieho mladého znalca vín, konanej 5. – 6. apríla 2004 v Piešťanoch
v Hotelovej akadémii Ľ. Wintera, sa zúčastnilo vyše dvadsať študentov zo Slovenska
a dvaja z Čiech.
Víťazom sa stal domáci Miloš Ďuriš (vlani bol druhý), na 2. mieste sa umiestnil Peter
Kecskes zo Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu Nové Zámky (vlaňajší
víťaz) a na 3. mieste sa umiestnil Michal Bogačík z Hotelovej akadémie Kežmarok.
8. Kultúra v roku 2004
1. Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2003
Kategória: kultúrny počin roka – cenu primátora mesta získala hudobná skupina Slniečko
alias Punto a Rybacé hlavy. Od jej založenia uplynulo 20 rokov, vznikla koncom roka
1983, vystupovať začala v roku 1984. Jej pesničky sú späté so svojráznym vidieckym
prostredím a nárečím piešťanského regiónu.
V súčasnosti je skupina 5-členná. Staré jadro kapely tvoria – vedúci kapely a autor väčšiny
textov Peter Remiš (spev, gitara), Michal Urban (spev, klávesy, harmonika) Róbert
Gajdošík (bicie), dopĺňajú ich Ladislav Svítek (gitary klasické i elektrické, mandolína)
a Marián Mišík (basgitara, tuba).
Doteraz Slniečko vydalo 4 CD-platne a natočili 2 videoklipy (v roku 2003 a 2004,
ktoré boli odvysielané v TV Markíza). V poslednom období bola skupiny úspešná aj
v hitparádach rádií.
Kategória: kultúrna osobnosť roka – cenu primátora mesta získal Kornel Duffek, ktorý
v roku 2003 oslávil životné jubileum 65 rokov.
Už 40 rokov patrí medzi čelné osobnosti kultúrneho a spoločenského života v Piešťanoch.

Je dlhoročným poslancom MsZ a členom MsR v Piešťanoch a predsedom kultúrnej
a názvoslovnej komisie MsZ.
2. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
Pod patronátom SLK Piešťany sa podujatie uskutočnilo 19. februára 2004 na Kúpeľnom
ostrove. Fašiangový sprievod smeroval od Spoločenského centra SLK k hudobnému
pavilónu Harmony, kde sa účastníci rozlúčili s basou. Vystúpil FS Krakovienka.
Pod patronátom MsKS v Piešťanoch sa podujatie uskutočnilo 24. februára 2004. Vystúpil
FS Krakovanka.
3. Kniha Martina s rodokmeňom Evy
Na tvorbe knihy o živote Martiny Moravcovej, významnej športovej osobnosti Piešťan
a SR, ktorú pripravilo vydavateľstvo Ikar, sa okrem Martiny autorsky podieľal redaktor
denníka Šport Ľubomír Souček.
Autobiografia obsahuje udalosti z jej života, osobného i športového a je doplnená
viacerými čiernobielymi a farebnými fotografiami (údaje k 1.10.2003).
4. Súťaž folklórnych súborov Trnavského kraja
Uskutočnila sa vo februári 2004 v Dome umenia v spolupráci s Trnavským osvetovým
strediskom. Súťaž sa koná každé 4 roky. Tento rok súťažili iba 3 folklórne súbory:
Striebornica z Piešťan, Lusk z Krakovian a Dudváh z Križovian. Krajskú súťaž vyhral FS
Striebornica a postúpil na celoslovenský festival.
5. Výstava fotografií Rudolfa Schustera
Prezident SR Rudolf Schuster s manželkou Irenou navštívili 2. marca 2004 Piešťany.
Prezident sa v KSC Fontána zúčastnil vernisáže výstavy svojich fotografií s názvom
„Z mojich najmilších“. Zároveň bola piešťanskou liečivou vodou pokrstená jeho kniha
fotografií „Z mojich najmilších“.
6. Koncert k MDŽ
Po „nežnej“ revolúcii sa skončili oficiálne oslavy Medzinárodného dňa žien (8. marec).
Ľudia však na MDŽ nezabudli a pri tejto príležitosti sa konajú nezáväzné kultúrne
podujatia.
9. marca 2004 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnil koncert, na ktorom populárny
slovenský spevák Róbert Kazík (rovnako ako vlani) zaspieval ženám nestarnúce piesne.
V programe sa predstavil aj ľudový rozprávač Milan Barabáš alias strýco Izidor a mladá
speváčka Mirka Klimetová.
7. Stretnutie karikaturistov s občanmi mesta
Pred Galériou KSC Fontána sa uskutočnilo podujatie „1. apríl – Svetový deň humoru“.
Občania sa mohli dať zvečniť štyrmi karikaturistami – Vojtom Haringom, Vladom
Pavlíkom, Ferom Bojničanom a mladým Jozefom Hužovičom (nahradil chorého Mira
Ďuržu), vyhrával Piešťanský dixieland, kreslili sa karikatúry okoloidúcich. V exteriéri
KSC Fontána bola zároveň nainštalovaná výstavka kresleného humoru členov tzv.
Považského štvorlístka (M. Ďurža, V. Pavlík, F. Bojničan a V. Haring).

8. Beseda so spisovateľom Romanom Bednárom
Uskutočnila sa 24. marca 2004 v priestoroch Piešťanského informačného centra na
Pribinovej ul. 2 pod názvom „Fenomény ľudskej duše“ a bola spojená s prezentáciou jeho
poslednej knihy „Spoveď psychiatra“.
Manželia Bednárovci žijú striedavo v Nemecku a na Slovensku. V týchto dňoch navštívili
Piešťany spolu so štyrmi novinármi nemeckých denníkov za účelom propagácie Piešťan
a ich kúpeľov.
9. 40. výročie vzniku Výtvarného klubu v Piešťanoch
Pri tejto príležitosti sa 5. apríla 2004 v priestoroch Galérie Fontána uskutočnila vernisáž
výtvarníkov združených v piešťanskom Výtvarnom klube.
Neprofesionálne výtvarníctvo má v regióne Piešťan dlhodobú tradíciu, ale až začiatkom
50-tych rokov 20. stor. vzniklo združenie Havran a po ňom v roku 1964 Výtvarný klub,
ktorého zriaďovateľom sa stalo Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch. Dlhoročným
predsedom klubu bol tunajší výtvarník Alojz Majerník.
10. Podujatia pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie
Zorganizovalo ich Mesto Piešťany (MsKS) a SLK Piešťany, a.s., v dňoch 25. apríla až 12.
mája 2004, Napríklad, vo foyeri KSC Fontána a vo foyeri Spoločenského centra SLK sa
uskutočnila výstava výtvarných prác karikaturistickej súťaže „Piatok 13.“ na tému „Hurá
do Európy“, v kine na Malej scéne MsKS sa konala prehliadka filmov európskeho filmu,
vo veľkej sále KSC Fontána sa konala prehliadka dokumentárnych filmov z európskeho
regiónu, klub detí a mládeže Orbis pripravil rozprávkovú euroolympiádu, euroinfocentrum
a súťaž pre deti „Európa bez hraníc“. 1. mája sa na jazerách Dlhé kusy uskutočnili
rybárske preteky o Cenu primátora mesta Piešťany, tiež slávnostné otvorenie prevádzky
areálu Ratnovská zátoka a večer bol na nábreží Váhu ohňostroj.
Mestská knižnica pripravila výstavu „Európa bez hraníc“, Balneologické múzeum vo Vile
Dr. Lisku výstavu obrazov piešťanského rodáka akad. maliara Emila Bačíka pri príležitosti
nedožitých 75. narodenín, atď.
11. Podujatia pri príležitosti celoslovenského Ľavicového dňa
Uskutočnil sa 8. mája 2004 v Piešťanoch.
Na parkovisku pred Domom umenia sa konala prehliadka historických vozidiel. Účastníci
Ľavicového dňa sa zúčastnili aj pietneho aktu kladenia vencov k Pamätníku Vďaka
osloboditeľom na Nám. SNP, k Pamätníku piešťanských letcov v mestskom parku
a k Pamätníku Rumunskej armády (Deň víťazstva nad fašizmom – 8. máj, Deň Európy –
9. máj).
Slávnostné otvorenie Ľavicového dňa, stretnutia s politikmi a kultúrne vystúpenia
prebiehali na tribúne Hudobného pavilónu. Na tribúne na Winterovej ul. sa uskutočnila
prezentácia krajov Trenčín, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, Nitra, Trnava, Prešov
a Košice (vystúpenia kultúrnych súborov a jednotlivcov, regionálne osobnosti, gurmánske
špeciality, prezenčné stánky krajov).
Súčasťou ĽD boli aj sprievodné podujatia – jazda na koňoch v mestskom parku A. Kmeťa
pri bývalom amfiteátri, plavba loďou A. Trajan po Váhu.

12. Rozhlasový festival Zázračný oriešok s podtitulom Rozhlas v knihe - kniha v rozhlase
– 3. ročník
Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch v dňoch 18.
– 20. mája 2004. Do súťaže pripravil Slovenský rozhlas viacero nahrávok rozprávok
a rozprávkových hier pre deti. Slávnostné otvorenie sa konalo
18. mája v kaviarni
kúpeľného hotela Balnea Palace, festival otvorila herečka Eva Krížiková. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách, v kategórii rozhlasové monologické rozprávky a v kategórii
rozhlasové rozprávkové hry. Ceny udeľovala detská porota a odborná porota. V 1.
kategórii – za text, réžiu, interpretáciu rozprávky a vydavateľstvu za knižnú predlohu
a v 2. kategórii – za dramaturgiu, réžiu, stvárnenie titulnej postavy, hudobnú dramaturgiu,
zvukovú realizáciu hry a vydavateľstvu za vydanie knihy.
Zároveň sa uskutočnili aj sprievodné podujatia. Na Winterovej ul. sa konala prezentácia
vydavateľstiev detských kníh a ich autorov, uskutočnil sa sprievod detí a poslucháčov
VŠMU. Víťazi festivalu – pozri stať Mestská knižnica.
13. Výstava Emila Bačíka
Výstava piešťanského rodáka, výtvarníka Emila Bačíka sa pri príležitosti jeho
nedožitých 75. narodenín (zomrel v roku 1999) uskutočnila v máji a začiatkom júna 2004
v Piešťanoch vo Vile Dr. Lisku a v Galérii KSC Fontána. Pripravilo ju Balneologické
múzeum Piešťany, Mesto Piešťany, MsKS Piešťany, Agentúra Duna, s.r.o. - reklamná
agentúra a COCA-COLA BEVERAGES SLOVAKIA, s.r.o.
Ústredným motívom obrazom E. Bačíka bol cirkus (klauni, cirkusanti), jarmoky (rôzne
typy ľudí) a portréty žien. Venoval sa kresbe, maľbe, grafike, knižnej ilustrácii a tvorbe
plagátov.
14. Výstava Mosty II : Belgicko – Slovensko 2004
1. časť medzinárodného podujatia Mosty II 2004 sa uskutočnila 4. júna 2004 v Piešťanoch
v KSC Fontána. Do Piešťan zavítali 3 výtvarníčky z Belgicka – Christiane Verhayen
(litografia, lepty), Frieda Van Dun (akrylové maľby na plátne a maľby na skle) a Lydia
Liekens (kolorované papierové plastiky a litografie). Spolu s nimi vystavovali aj 3 tunajší
výtvarníci – Věruna Melčáková-Juneková (Zlín), Marián Komáček (Gbely) a Igor Piačka
(Třebíč). Na vernisáži bol prítomný veľvyslanec Belgického kráľovstva na Slovensku
Oliver Belle.
Druhá časť podujatia sa uskutočnila začiatkom októbra v Antverpách. V galérii
špecializovanej na európske grafické umenie vystavovali svoju tvorbu akademickí maliari
V. Melčáková-Juneková, I. Piačka, M. Komáček a Róbert Jančovič.
Projekt Mosty zorganizovala Zora Petrášová-Margová z 3 COM ART agentúry.
15. Truck country 2004 Piešťany
Športovo-zábavné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 11. – 13. júna 2004 v Piešťanoch,
zorganizovala ho Agentúra MMI, s.r.o. Piešťany.
V piatok večer bol v priestoroch areálu Lodenice bohatý kultúrny program (vystúpili
zábavné súbory a hudobné skupiny).
V sobotu dopoludnia sa uskutočnila propagačná jazda truckov (automobilových ťahačov)
mestom a okolím a popoludní v priestoroch Lodenice prebiehali motoristické súťaže

(ťahanie trucku, výmena pneu a pod.), zábavné programy (súťaž v pití piva, o miss mokré
tričko a pod.) a opäť kultúrny program (umelecké skupiny zo Slovenska, Čiech, Maďarska
a Poľska).
V nedeľu sa uskutočnili preteky truckov na letisku (paralelný šprint a slalom truckov,
divácka súťaž o najkrajší truck), tiež vystúpili motocykloví kaskadéri.
Podujatie bolo rekordné z hľadiska účasti – 293 truckov a 114 dopravných spoločností.
Vzhliadlo ho asi 20-tisíc návštevníkov.
Podujatia v Piešťanoch sa po prvýkrát zúčastnili aj partneri, ktorí podobné akcie
usporadúvajú v ČR, Maďarsku a Poľsku.
Následne sa konalo 20.6.2004 Trakerské stretnutie v poľskom Krakove, 25. - 26.6.2004
Truck show v českom Vysokom Mýte a 16.-18.7.2004 Medzinárodný zraz truckov
v maďarskom Szegede. Každoročne sa má organizovať súťaž „Kráľ stredoeurópskych
truckerov“ v rámci Višegrádu.
16. Piešťanský festival – 49. ročník
Hlavnými organizátormi festivalu boli Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry
SR, Dom umenia SKZ MK SR v Piešťanoch a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Piešťanský festival sa konal v dňoch 11.júna až 20. augusta 2004, celkove sa uskutočnilo
13 vystúpení, v ktorých sa predstavili vynikajúce orchestre, súbory a jednotlivci (z toho
bolo 7 v Dome umenia a 6 v Spoločenskom centre SLK).
Dom umenia: 11.6.2004 – o 19.00 hod. Slávnostné fanfáry Corni di Bratislava (na
schodoch pred Domom umenia) a o 19.30 otvárací koncert festivalu – Slovenská
filharmónia (B. Smetana „Má vlast“), dirigent Leoš Svárovský (ČR);
16.6.2004 – Štátna opera Banská Bystrica (J. Strauss: opereta „Viedenská krv“, dirigent P.
Tužinský;
23.6.2004 – Umelecký súbor Lúčnica s orchestrom Zlaté husle („Karpaty“ – scénická
panoráma národov a etník žijúcich na území Karpát), réžia a choreografia Prof. Štefan
Nosáľ;
30.6.2004 – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, umelecký vedúci Ewald
Danel (A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček);
4.7.2004 – Sliezske gitarové okteto (Poľsko), (J.S. Bach, W.A. Mozart, P.I. Čajkovskij, M.
Ravel);
8.7.2004 – Organový koncert (venovaný životnému jubileu Prof. F. Klindu);
13.7.2004 – Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka, hosť programu Jozef Benedik –
tenor.
Spoločenské centrum SLK: 2.7.2004 – Chlapčenský zbor San Francisko (USA),
spoluúčinkovala skupina hráčov na zvony;
23.7.2004 – Komorní sólisti Bratislava;
30.7.2004 – Komorný orchester mesta Bratislava Capella Istropolitana, umelecký vedúci
Róbert Mareček, Sung Suk – klavír (Kórea);
4.8.2004 – International jazz trio, Ron Affif – gitara (USA), Juraj Griglák – kontrabas,
Martin Valihora – bicie;
10.8.2004 – Slovenský ľudový umelecký súbor (SĽUK);
20.8.2004 – záverečný koncert festivalu – Czech Virtuosi, dirigent Jaroslav Kyzlink.

17. Folklórny súbor Slnečnica na festivale v Turecku
FS Slnečnica sa koncom júna 2004 zúčastnil 16. ročníka medzinárodného folklórneho
festivalu TUFAK v tureckom kúpeľnom meste Yalova pri Marmarskom mori. Predstavili
sa súbory z 11-tich krajín. Na vystúpenie Slnečnice sa prišiel pozrieť aj veľvyslanec SR
v Tureckej republike pán Bauer.
FS Slnečnica po svojom vzniku pôsobil najprv pri SPŠE v Piešťanoch, neskôr nacvičoval
v Dome umenia a od roku 2004 pôsobí pri MsKS v Piešťanoch (nacvičuje v kinosále KSC
Fontána). Vedúcim súboru je PhDr. Miroslav Donoval, učiteľ na SPŠE v Piešťanoch.
18. Folklórny súbor Máj na festivale v Izraeli
FS Máj sa začiatkom júla 2004 zúčastnil 19. ročníka medzinárodného folklórneho
festivalu v Izraeli, na ktorom vystúpili súbory 8-ich krajín. Usporiadalo ho Centrum
pre podporu kultúrnych výmen a folklóru MAATAF v Izraeli. FS absolvoval sprievody
a vystúpenia vo viacerých mestách. Na vystúpenie v meste Katzir-Harish prišiel sa pozrieť
aj veľvyslanec SR v Izraeli Milan Dubček s manželkou. Členovia súboru stihli navštíviť aj
historické miesta Nazaret, Jeruzalem, prístav Haifa a boli i pri Mŕtvom mori.
FS Máj pôsobí pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch pod vedením Jána
Horňáka.
19. Benátska noc na kúpalisku Eva
Pre návštevníkov podujatia bola pripravená panelová výstava fotografií dokumentujúca
históriu kúpaliska a úspechy tunajších športovcov.
V programe vystúpili akvabely z Brna, konal sa exhibičný vodnopólový zápas žien výberu
Čiech a Slovenska, tiež vystúpili tanečné skupiny, FS Slnečnica, uskutočnila sa ohnivotanečná show, prebiehali rôzne zábavné súťaže, bol i ohňostroj.
Po veľkom bazéne sa plavil na člne gondolier, v detskom bazéne sa nachádzali fľaše vína,
niektorí sa osviežovali plávaním v bazéne. Nechýbala ani tombola a hudobné skupiny
hrali do tanca až do ranných hodín. Moderátorom podujatia bol Boris Bačík. Podujatie sa
konalo 14. augusta 2004.
20. Medzinárodný festival Organové dni v Piešťanoch – 5. ročník
Prvé 2 koncerty sa uskutočnili v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. 10. augusta
2004 vystúpil Marek Štrbák a 17. augusta Andrej Harinek a Jana Pastorková – spev.
Ďalších 5 organových koncertov sa uskutočnilo v Dome umenia. 22. augusta vystúpila
Monika Melcová (SR), 24.aug. Giovanni Clavora Braulin (Taliansko), 31.aug. Wolfgang
Kreuzhuber (Rakúsko), 2.sept. Bill O’Meara (Kanada) a David Di Fiore (USA).
V programe odzneli skladby J.S. Bacha, W.A. Mozarta, G.F. Händela i mnohých ďalších
skladateľov.
21. Výstava obrazov Alojza Majerníka
Od 30. júla do 31. augusta 2004 sa v prízemí Spoločenského centra SLK v Piešťanoch
uskutočnila výstava obrazov piešťanského výtvarníka Alojza Majerníka.
A. Majerník má tiež stálu expozíciu obrazov v Mini galérii Majerník na prízemí Domu
umenia v Piešťanoch.

22. Poľský básnik v Piešťanoch
V roku 2003 absolvoval poľský básnik Bohdan Urbankowski pobyt v kúpeľnom dome
Pro Patria. V auguste 2004 zavítal do Piešťan opäť, aby predstavil cyklus veršov s názvom
Ostrov Piešťany, ktorý vznikol počas minuloročného pobytu básnika v Piešťanoch.
23. India plná farieb – 11. ročník festivalu
Festival sa uskutočnil 20. augusta 2004 v KSC Fontána v Piešťanoch. Pripravilo ho MsKS,
Spoločnosť slovensko-indického priateľstva, indické veľvyslanectvo v SR a Ministerstvo
zahraničných vecí SR. Ukážky tradičného indického tanca predviedla jedna z najlepších
indických tanečníc, konala sa módna prehliadka a ochutnávka indických špecialít.
24. Country Lodenica 2004 – 6. ročník festivalu
Festival folkovej, trampskej a country hudby sa konal v dňoch 26. – 28. augusta 2004
v areáli kempu piešťanskej Lodenice. Zorganizovala ho Agentúra MMI, s.r.o. Piešťany.
Vystúpili viaceré hudobné skupiny a interpreti zo Slovenska, Čiech i ďalších krajín.
Koncerty sa konali na hlavnej scéne Aréna s kapacitou 12 tisíc divákov a na vedľajšej
Okey scéne.
Divákov zaujalo vystúpenie Jarmily Šulákovej so skupinou Fleret, gitaristi Pavol
Hammel (i spevák) a Juraj Burian, český spevák František Nedvěd, upútali i Američan
George Hamilton V. a na ústnej harmonike Charlie Mc Coy z Nashwillu i ďalšie skupiny
a jednotlivci. Tanečný súbor dievčat Maryland z Trenčína absolvoval už svoje 650.
vystúpenie.
Pripravený bol aj sprievodný program – premietanie filmov pojazdného letného
kinematografu, množstvo súťaží pre deti, škola country tancov, vodácke splavy, plážový
volejbal a pod.
25. Výstava Emila Pauloviča
16. septembra 2004 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnila slávnostná vernisáž
výstavy „Spomienky“ akademického maliara Emila Pauloviča (zomrel v Piešťanoch na jar
2004 vo veku 82 rokov). Na otvorení výstavy bol prítomný primátor Piešťan Ing. Remo
Cicutto.
26. Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch n/V. – 37. ročník
Podujatie sa konalo v dňoch 5. - 19.sept. 2004 a zorganizovalo ho Balneologické múzeum
v Piešťanoch. Zúčastnili sa ho traja výtvarníci – akadem. maliar Vladimír Kudlík, akad.
maliar Svetozár Králik a akad. maliar Stanislav Lubina.
Témou sympózia bola „voľná tvorba“. V. Kudlík vytvoril obraz „Sedmokráska“ (olej na
sololite), S. Králik „Prieniky“ (akryl na sololite) a S. Lubina „Kúpeľné domy“ (grafika).
Stali sa súčasťou sympoziálnej zbierky BM.
Za predošlých 36 ročníkov sa na sympóziách vystriedalo 177 umelcov z 26 krajín, ktorí
tu zanechali viac ako 400 obrazov. Tie tvoria samostatnú zbierku v zbierkovom fonde
Balneologického múzea v Piešťanoch.
27. Piešťanské randezvous – 6. ročník
Česko-slovenský divadelný festival sa konal v dňoch 27.sept. – 1.okt.2004 v Dome

umenia v Piešťanoch.
27.sept. – Slovácke divadlo Uhorské Hradište uviedlo hru H.Ch. Andersena Červené
střevíčky (divadelné predstavenie pre deti);
28.sept. – Divadlo Astorka Korzo ’90 z Bratislavy uviedlo hru Ľudmily Razumovskej
„Drahá pani profesorka“ (pre študentov stredných škôl);
30.sept. – Divadlo Husa na provázku Brno uviedlo hru Ľuboša Baláka „Hviezdy nad
Baltimor“ (na počesť „kráľa komikov“ Vlastu Buriana, v titulnej úlohe vystúpil Boleslav
Polívka)
1.okt. – Divadlo Astorka Korzo ’90 uviedlo hru Nikoline Werdelinovej „Milovníci“ (v
réžii Milana Lasicu).
29.sept. malo Štúdio DVA z Prahy uviesť hru Joe Ortona „Návšteva pána Sloana“, avšak
predstavenie bolo z dôvodu ochorenia hlavnej predstaviteľky zrušené.
28. Výstava fotografií Fera Horvata
Dňa 21.okt. 2004 sa v priestoroch KSC Fontána konalo slávnostné otvorenie výstavy
fotografií „Moje radosti“ piešťanského rodáka Fera (Františka) Horvata. Výstavu otvoril
spisovateľ Dušan Dušek (detstvo prežil v Piešťanoch), vernisáž moderovala častá
návštevníčka piešťanských kúpeľov televízna hlásateľka Nora Beňačková.
Fero Horvat je vzdelaním archivár, pôsobí ako fotograf, výtvarný publicista a kurátor
výstav. Jeho fotografie zachytávajú najmä tvorbu umeleckých relácií v Slovenskom
rozhlase a tiež výtvarníkov, či už pri práci alebo pri slávnostných vernisážach.
29. Trnavská paleta – 36. ročník
12. novembra 2004 sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťažnej výstavy
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta 2004, ktorú pripravilo Trnavského
osvetové stredisko a Dom umenia v Piešťanoch.
Súťažilo sa v kategórii A (autori bez výtvarného vzdelania do 25 rokov), kateg. A1 (autori
bez výtvarného vzdelania nad 25 rokov), kateg. B1 (autori nad 25 rokov s výtvarným
vzdelaním) a v kategórii C (insitná tvorba).
Z piešťanských výtvarníkov získali najvyššie ocenenia v kategórii B1 učiteľka ZUŠ
v Piešťanoch Jana Rojíková a v kategórii C učiteľka ZSŠOaS v Piešťanoch Eva
Donovalová za na skle olejom maľované zimné motívy.
30. Coro Laudamus na festivale v Poľsku
Piešťanský chrámový zbor Coro Laudamus pod vedením Mgr. art. Jána Procházku a Ivony
Hrdinovej sa v dňoch 19. – 21. nov. zúčastnil VIII. medzinárodného festivalu zborov
Anzelma Skrobola v poľskom meste Jastrzebie Zdrój. Na festivale vystúpili zbory zo
6-tich štátov.
Piešťanský zbor bol tiež hosťom zboru AVE v družobnom meste Ustroň.
31. Recitátorka Anna Plecitá
V roku 2004 sa 79-ročná piešťanská recitátorka Anna Plecitá po štvrtýkrát zúčastnila 37.
ročníka Chalupkovho Brezna (celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti
pedagogických pracovníkov).
Súťažila v troch kategóriách – umelecký prednes poézie (recitovala Chalupkove Mor ho !),

v próze pre dospelých a v próze pre deti a mládež, v ktorých bola zaradená do strieborného
pásma, t.j. sa umiestnila na druhých miestach.
32. Piešťanský dixieland – 20. výročie vzniku
30. nov. 2004 sa vo Vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch uskutočnil jubilejný
koncert piešťanskej džezovej skupiny Piešťanský dixieland. Zúčastnil sa ho i primátor
Piešťan.
33. Kultúrne podujatia „Vianoce 2004“
Mestské kultúrne inštitúcie v spolupráci s ďalšími organizáciami a podnikateľmi pripravili
viacero kultúrnych podujatí v období od 27.nov. do 22.dec 2004.
Podujatia sa konali na pešej zóne na Winterovej ul. pri vianočnom stromčeku, kde bol
postavený i betlehem. Každú adventnú nedeľu sa tam konali vianočné koncerty. Ďalšie
podujatia sa konali v MsKS (Malá scéna, KSC Fontána), MsK, PIC, Spoločenskom centre
SLK, Dome umenia, v katolíckych i evanjelickom kostole.
Súčasťou podujatí boli aj vianočné trhy na Winterovej ul. a na Nám. slobody, kde boli
umiestnené stánky s vianočným sortimentom (predávali sa vianočné stromčeky, ryby,
ozdobné perníky, med, medovina a výrobky z medu, cukrovinky, grog, varené víno,
svietniky a pod.). Novinkou bol tzv. prezentačný stánok, kde svoju činnosť formou ukážok
výrobkov i ich predajom prezentovali stredné školy, ZUŠ, CVČ, klub Orbis a ďalšie
neziskové organizácie.
Primátor Piešťan Ing. R. Cicutto sa v miestnej tlači poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave a uskutočnení podujatí v rámci programu Vianoce 2004. Poďakoval sa aj
firmám a občanom za poskytnutú materiálnu a finančnú pomoc i za vystúpenia bez
nároku na honorár. Boli to: Avent Slovakia, s.r.o., Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Casinos
Slovakia, a.s., Domoss technika, a.s., Hotel Eden, s.r.o., Indian’s Pub, Kopány, s.r.o., OTC,
s.r.o., Petromatik, s.r.o., Program, s.r.o., TESCO Stores SR, a.s., Veľkopek, a.s., Detský
spevokol Hlások pri ZŠ Brezová ul., Mária Kráľovičová (umelecké slovo pri otvorení
adventu), MŠ na Ul. A. Dubčeka, Mgr. Anna Gavorová a členovia divadielka Točítko,
Mládežnícka komisia pri MsR, Mládežnícky spevokol Halango Palango, Evanjelická
cirkev a.v., Rasťo Trnovec (vianočné variácie na ľudovú nôtu), Rímskokatolícka cirkev,
Slovenský skauting 80. zbor Piešťany, Stredná záhradnícka škola, Svetlana Kromholcová,
ZUŠ, ZŠ na území mesta.
Vystúpili aj Bradatá divadelná dvojica, Spevácky zbor pri Gymnáziu sv. Michala
Archanjela, spevácky zbor pri evanj. cirkvi metodistickej, speváčka ľudových piesní
Darina Laščiaková, Komorný orchester mesta Trenčín, benefičný vianočný koncert
Marcely Laiferovej, adventný koncert Carmina sacra, bábkové divadlo Teatro Tatro,
vianočný koncert skupiny Slniečko, mládežnícka skupina Don Bosca, benefičný koncert
organizovaný agentúrou MMI, spevácka skupina pri Klube dôchodcov Rozmarínka,
vianočný program rodiny Hlbockých, FS Podhoranka, FS Krakovanka, FS Krakovienka,
FS Máj, FS Slnečnica, ženská spevácka skupina Povoja, ženská spevácka skupina
Ratnovské spievanky, benefičný koncert Rotary klubu Piešťany a SLK Piešťany.
34. Klub detí a mládeže Orbis v roku 2004
Klub pôsobí v Piešťanoch od leta 2003 a sídli v priestoroch Hudobného pavilónu pri

mestskom parku. Vedúcou klubu Orbis je Blanka Kollárová.
V roku 2004 sa Orbis prezentoval viacerými kultúrno-spoločenskými aktivitami. Boli
to posedenia v klubovej čajovni, súťaže pre deti a mládež, tvorivé dielne, spoločenské
hry, besedy s významnými osobnosťami, učiteľmi a rodičmi, kurzy (napr. kurz cvičenia),
vystúpenia detí v Hudobnom pavilóne a pod.
Klub Orbis sa zapojil do najväčšej svetovej súťaže detí a mládeže v tvorivom riešení
problémov „Odysea mysle“ (pri klube vznikli tri súťažné skupiny zo žiakov ZŠ). Pri
príležitosti vstupu SR do EÚ v rámci projektu „Európa bez hraníc“ pripravil Orbis
v spolupráci s Informačným centrom mladých v Piešťanoch, n.o. súťaž o Európskej únii.
35. Časopis Revue Piešťany - 40. ročník – transformácia časopisu
V roku 2004 došlo k zmenám pri vydávaní kultúrno-spoločenského časopisu Revue
Piešťany. Uskutočnila sa jeho transformácia z mesačníka na štvrťročník. V roku 2004
vyšiel ako mesačník resp. dvojmesačník ešte v mesiacoch január -február, marec - apríl
a potom už v novej reprezentačnej úprave už ako štvrťročník Leto 2004, Jeseň 2004
a Zima 2004.
V roku 2004 došlo tiež k zmene vydavateľa, zodpovedného redaktora, redaktora
a redakčnej rady časopisu. Doterajším vydavateľom bolo MsKS mesta Piešťany,
zodpovedným redaktorom býval riaditeľ MsKS, t.j. v roku 2004 Mgr. Margita Knapová
resp. Mgr. Marta Jurčová, redaktorkou bola Anna Páldyová, s ktorou bol k 1.6.2004
Mestom Piešťany ukončený pracovný pomer. V roku 2004 pred transformáciou časopisu
pracovala redakčná rada v zložení Ing. František Bača, PhDr. Edita Bjeloševičová, Ing.
Margita Galová, PhDr. Vojtech Haring, PhD., Ing. Ladislav Mihalčík, Mgr. Jana Obertová,
Jozef Petrgál, pribudli Kornel Duffek a Mgr. Drahomíra Moretová.
Novým vydavateľom Revue Piešťany sa stalo Mesto Piešťany, s ktorým spolupracujú
SLK Piešťany, a.s. Šéfredaktorom a zároveň redaktorom sa stal zamestnanec MsÚ
v Piešťanoch Ing. Tomáš Hudcovič. Redakčná rada zostala 5-členná – predsedníčka Ing.
Margita Galová (riaditeľka MsK), Kornel Duffek (poslanec MsZ a predseda kultúrnej
a názvoslovnej komisie MsZ), PhDr. Vladimír Krupa (riaditeľ Balneol. múzea), Mgr.
Drahomíra Moretová (vedúca kancelárie primátora mesta) a za kúpele Mgr. Jana Obertová
(manažérka pre styk s verejnosťou).
Štvrťročník Revue Piešťany má reprezentačný vzhľad, texty sú uvádzané v
3-och
jazykoch (slovensky, anglicky a nemecky). Jeho cena však tým podstatne stúpla. Kým
cena posledného dvojmesačníka 3 - 4/2004 bola 15,- Sk, tak nový štvrťročník sa predával
za 20,- Sk. Výrobná cena výtlačku Leto 2004 bola až 145,- Sk (náklad 3 000 ks) a výtlačku
Jeseň 2004 139,- Sk (náklad 2 000 ks). Z letného čísla sa preto predalo iba 156 kusov
a z jesenného dokonca len 34 kusov.
V budúcom období bude treba získať inzerentov, čím by sa čiastočne pokryli náklady na
vydávanie časopisu.
Okrem predaja časť nákladu Revue Piešťany odoberajú SLK Piešťany (1 000 ks). Ďalšia
časť je určená na propagačné účely ako dar pre významných hostí mesta, časť je tiež
určená na výstavy, ktorých sa zúčastňuje mesto Piešťany.
K propagácii je vyčlenených aj 200 ks (po 100 kusov dávajú Mesto Piešťany a SLK
Piešťany), ktoré sa posielajú prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí na
zastupiteľské úrady SR vo svete.

36. Týždenník Piešťanský týždeň - 14. ročník
V roku 2004 vyšlo 52 čísiel nezávislého regionálneho týždenníka Piešťanský týždeň,
čísla vychádzali v náklade 8 000 kusov, cena výtlačku bola 9,- Sk. Vydavateľom bola
Winterpress, s.r.o. Piešťany.
Šéfredaktorom novín bol začiatkom roka 2004 Mgr. Ondrej Kollár, od mája bol riadením
redakcie poverený Dr. Peter Kasalovský. Redaktorkou bola Viera Dusíková, ktorú
v januári vymenila Katarína Stančíková, športový redaktor bol naďalej Štefan Gregorička,
ďalším redaktorom bol do septembra Ing. Tomáš Hudcovič, ktorého nahradila Mgr.
Monika Laciková, grafik je naďalej Ľubomír Škorňák.
37. Mesačník Radnica informuje - 5. ročník
Sú to informačné noviny Mesta Piešťany, ktoré vychádzajú od roku 2000. V roku 2000
pracovala redakčná rada v zložení: Ing. Remo Cicutto – predseda, Ing. Eva Pobjecká,
RNDr. Denisa Bartošová, PhDr. Silvia Mezovská, zodpovednou redaktorkou bola Mgr.
Drahomíra Moretová.
Mesačník vychádzal nepravidelne, v roku 2004 vyšlo 6 čísiel (január, február, marec apríl, júl, november, december), náklad bol zvyčajne 6 tis. ks výtlačkov (výnimočne 8 tis.
alebo 10 tis. ks).
38. Občasník Kúpeľné novinky
SLK Piešťany, a.s., ktoré sú členom medzinárodnej skupiny Danubius Hotels Group,
začali od roku 2003 vydávať občasný mesačník Kúpeľné novinky, ktoré sú informačným
spravodajcom SLK Piešťany (pre zamestnancov kúpeľov, ale aj pre verejnosť).
Šéfredaktorkou novín je Mgr. Jana Obertová. V roku 2004 vyšli 2 čísla (marec, august).
39. 2. medzinárodné hudobné dielne (workshopy) partnerských miest
Konali sa v dňoch 19. – 26. júla 2004 v Piešťanoch (1. ročník sa konal v Ustroni
v Poľsku).
Organizačným garantom podujatia bola pracovníčka MsÚ Ing. Marta Mráziková,
odborným garantom riaditeľ ZUŠ v Piešťanoch Mgr. Tibor Ukropec, umeleckou vedúcou
učiteľka spevu ZUŠ Darina Mocková a organizačnú pomoc – tlmočenie zabezpečovali
Kornel Duffek, Ing. Andrej Cimbalík a Mária Golubcová. Koncerty moderovala
Magdaléna Kuciaňová.
Podujatia sa zúčastnili hudobníci z Hajdúnánásu, speváci z Ustrone a speváci + orchester
ZUŠ v Piešťanoch. Účastníkov podujatia prijal primátor mesta
Ing. R. Cicutto.
V dňoch 20. – 24. júla 2004 sa konali pracovné dielne, vystúpenia sa konali v dňoch 23. –
25. júla postupne v Spoločenskom centre SLK, v Hudobnom pavilóne v mestskom parku
a v hudobnom pavilóne Harmony v kúpeľnom parku.
40. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2004
a) Činnosť MsK – knižnica pôsobila ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia,
ktorá uchovávala a sprístupňovala knižničný fond a poskytovala knižnično-informačné
služby. Poskytovala výpožičné a konzultačné služby (literatúra a iné dokumenty, tiež
služby Internet strediska, pripravila viacero kultúrno-vzdelávacích podujatí), atď. V rámci
rozvoja knižnice sa pristúpilo k automatizácii základných knižničných služieb a vytvoreniu

informačnej brány – jednotného softwarového rozhrania pre knižnicu a PIC.
Riaditeľkou MsK bola Ing. Margita Galová.
b) Štatistické údaje za rok 2004
1. Knižničný fond – celkový počet knižničných jednotiek bol 91 552 z toho krásna
literatúra pre dospelých – 38 791, odborná literatúra pre dospelých – 32 183, krásna
literatúra pre deti – 16 070, odborná literatúra pre deti – 4 508), audiovizuálnych
dokumentov – 950 a elektronických dokumentov – 87.
Počet titulov dochádzajúcich periodík bol 31 (z toho 1 zo zahraničia).
Ročný prírastok knižničných jednotiek bol 1 979 (z toho kúpou – 1 297, darom – 193,
bezodplatným prevodom – 489), ročný úbytok knižničných jednotiek bol 256. Celkový
počet knižničných jednotiek vo voľnom výbere bol 90 515 (všetky boli spracované
automatizovane).
2. Výpožičky a služby – celkový počet výpožičiek bol 278 051 (z toho krásna literatúra
pre dospelých – 122 260, odb. lit. pre dosp. – 81 594, krásna lit. pre deti – 45 047, odb. lit.
pre deti – 18 553, výpožičky periodík – 10 597), prezenčných výpožičiek bolo 44 030.
Medziknižničné výpožičné služby (MVS) iným knižniciam – 6, MVS z iných knižníc – 78
a poskytnutých registrovaných bibliografických a faktografických informácií bolo 15 991.
3. Čitatelia – používatelia – celkový počet registrovaných používateľov bol 5 552 (z toho
používatelia do 15 rokov – 2 077), potenciálnych používateľov bolo 30 463.
4. Návštevníci knižnice a PIC – ich celkový počet bol 107 982. Z toho bez účasti na
podujatiach bolo 88 040 návštev (oddelenia pre deti a mládež – 12 850, oddelenia pre
dospelých – 56 025, internet stredisko – 9 980, PIC – 9 185) a s účasťou na podujatiach
19 942 (oddelenia pre dospelých – 3 363, oddelenia pre deti a mládež – 4 725, výstavy –
10 938, PIC – 916) a počet zákazníkov PIC bol 7 366 (z toho 524 telefonicky).
5. Ďalšie činnosti – vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre používateľov bolo
386 (z toho informatická výchova – 122 podujatí), metodické návštevy – 3, odborné kurzy,
porady a semináre – 8, edičná činnosť – 49.
Počet výstav v MsK – 22, počet výstav v PIC – 6, počet vydaných bulletinov v MsK –
11, počet vydaných novín – 1, počet bibliografických materiálov (portréty spisovateľov,
ilustrátorov, vydavateľstiev a pod.) – 23, počet edičných materiálov PIC – 14.
c) Kultúrno-výchovná činnosť MsK v roku 2004
1. Aktivity na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mládeže – boli to podujatia:
Týždeň hlasného čítania (apríl), Najčítanejšia slovenská a prekladová detská kniha
(marec), Týždeň slovenských knižníc (marec), detský literárny klub DEKLÍK (október
- jún, október - december), Čítanie je super (september), Túlavá knižnica (máj, jún,
september) – pracovníci knižnice a PIC sa stretávali s ľuďmi na Winterovej ul.
2. Knižničné služby a zdravotne postihnutí občania – poskytovanie knižničných služieb,
prednášky, Deň zdravia (predajno-prezentačné stánky na Winterovej ul.).
3. Programy protidrogovej prevencie – boli to protidrogové fóra (raz mesačne, hlavný
organizátor OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu v Piešťanoch) a projekt Informovanosť výchova - prevencia: predpoklad zdravého životného štýlu (prednášky).
4. Výstavné projekty, knižnice a ich sprievodné podujatia – uskutočnilo sa 22 výstav
ako napr. výstavu Vincent (k 150. výročiu narodenia maliara Vincenta van Gogha ju
pripravila Bibiana Bratislava, zároveň 7 sprievodných podujatí), Nové Pinocchiove
dobrodružstvá (pri príležitosti 120. výr. prvého vydania knižky C. Collodiho pripravila

Bibiana Bratislava, zároveň 10 sprievodných podujatí), Najkrajšie knihy Slovenska 2003
(pripravila Bibiana Bratislava, sprievodné podujatia, napr. beseda so spisovateľom Ľ.
Feldekom, ilustrátorom P. Uchnárom a ilustrátorom I. Popovičom), Oblastná výstava
ovocia, zeleniny a okrasných rastlín (MKV Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany),
výstava Vianoce (o vianočných zvykoch a tradíciách), Najkrajší betlehem (výstava
betlehemov žiakov piešťanských ZŠ) a pod.
5. Individuálna a kolektívna práca s deťmi a mládežou – formy práce: informačná výchova
pre deti a mládež ZŠ a SŠ, poradenská služba pri vyhľadávaní literatúry, kolektívne
zápisy detí z MŠ. Konali sa tiež prednášky, prezentácie kníh a CD, tvorivé dielne (napr.
týždenné tvorivé dielne sa konali v júli a v auguste počas letných prázdnin – deti s prstom
na mape precestovali rôzne krajiny, zároveň si vyrábali malé pripomienkové predmety),
stretnutia a besedy (napr. s historikom a spisovateľom Pavlom Dvořákom), informačné
výchovy, besedy (napr. beseda o utečencoch v priestoroch SPŠE v rámci projektu Mosty
k tolerancii).
6. Celoslovenské odborné semináre pre knihovníkov
7. Mimoriadne aktivity knižnice – MsK sa podieľala na organizácii verejných podujatí
v meste: Otvorenie LKS, Dni zdravia a Vianoce 2004. Ďalšie podujatia boli: Túlavá
knižnica, projekt „Podpora vzniku a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na
povznesenie regiónu a miestnej komunity prostredníctvom informačnej siete“ – v rámci
projektu zorganizovala Pro Polis, n.o. informačno-poradenské podujatia „Rozvíjanie
sociálnych zručností“ a workshop „Orientácia na ceste za prácou“ (projekt bol financovaný
z prostriedkov EÚ), Vložme knihy do detských rúk, Chránená knižnica, informačné
výchovy (Malí novinári, Rozprávka z orieška – odposluch rozhlasovej rozprávky).
Uskutočnil sa 3. ročník rozhlasového celoslovenského festivalu rozprávok Zázračný
oriešok 2004 (Rozhlas v knihe - kniha v rozhlase) – súťažilo sa v dvoch kategóriách.
1. kategória – rozhlasové monologické rozprávky
- detská porota udelila Cenu za najlepšiu monologickú rozprávku Jánovi Uličianskemu
za text rozprávky gróf Mentol Krištof, Táni Tadlánkovej za réžiu, Jánovi Gallovičovi
za interpretáciu tejto rozprávky a vydavateľstvu Perfekt za vydanie jej knižnej predlohy
Hrdinovia siedmich morí;
- odborná porota – udelila Cenu za najlepšiu monologickú rozprávku Beate Panákovej za
dramaturgiu rozprávky Pesnička o starom klokanovi, Táni Tadlánkovej za réžiu a Júliusovi
Satinskému in memoriam za interpretáciu rozprávky Rudyarda Kiplinga Pesnička o starom
klokanovi a vydavateľstvu Mladé letá za vydanie knihy R. Kiplinga Rozprávky o pramatke
kengure a iných zvieratkách.
2. kategória – rozhlasové rozprávkové hry
- detská porota – udelila Cenu za najlepšiu rozprávkovú hru Zuzane Grečnárovej za
dramaturgiu hry Babička, Martinovi Kákošovi za réžiu, Eve Krížikovej za stvárnenie
titulnej postavy, Eleonóre Kapesnej-Vančíkovej za hudobnú dramaturgiu, Petrovi Janíkovi
za zvukovú realizáciu hry a vydavateľstvu Mladé letá za vydanie knihy B. Němcovej
Babička;
- odborná porota – udelila Cenu za najlepšiu rozprávkovú hru Dane Gargulákovej za text
rozprávky Palculienka, Zuzane Grečnárovej za dramaturgiu, Jane Strniskovej za réžiu,
Rudolfovi Pepuchovi za scénickú hudbu, Stanislavovi Kaclíkovi za zvukovú realizáciu
a vydavateľstvu Buvik za vydanie knihy Palculienka.

8. Podujatia zamerané na aktuálne témy – boli to informačné výchovy, tvorivé dielne,
stretnutia, prednášky, predstavenia – pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie
i ďalších výročí a významných dní.
Napr. informačné výchovy pre žiakov ZŠ (pri príležitosti Dňa zápasu za ľudské práva,
Medzinárodného dňa detskej knihy pod názvom „Dobrý deň, pán Andersen!“, pri
príležitosti Svetového dňa zdravia a pod.), informačné výchovy a tvorivé dielne (pri
príležitosti Dňa bielej palice, Svetového dňa prevencie týrania detí a pod.), tvorivé dielne
(pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pod názvom „Rozprávkový kolotoč“ a pod.),
prednášky (o právach spotrebiteľa pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľov, prednáška
a poradenstvo pre deti s problémovým správaním), stretnutia (so spisovateľkou Máriou
Korandovou pri príležitosti 86. výročia vzniku 1. ČSR ako súčasť aktivít Mesiaca československej kultúrnej vzájomnosti).
d) Piešťanské informačné centrum – stredisko PIC je organizačne začlenené do MsK. PIC
sa nachádza v budove na Pribinovej ul.
V roku 2004 PIC:
- poskytovalo informácie o meste a regióne Piešťan (pamiatky, osobnosti, podujatia,
nariadenia MP, mestské oznamy a pod.);
- poskytovalo rôzne služby (zabezpečenie ubytovania, sprievodcovské služby,
tlmočnícke a prekladateľské služby, kopírovacie, telefonické a faxové
služby, prístup
k internetu, sprostredkovanie vzdelávacích, výcvikových a rekvalifikačných kurzov);
- poskytovalo doplnkový predaj (suveníry, upomienkové predmety, mapy, turistickí
sprievodcovia, predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia);
- realizovalo vlastné aktivity (príprava seminárov, školení, besied, prednášok,
kultúrnych a spoločenských večerov, reprezentácia mesta na regionálnej, celoslovenskej
a medzinárodnej úrovni, vydávanie propagačných materiálov v rôznych jazykoch);
- pripravilo rôzne podujatia a výstavy – podujatia: slávnostné vyhodnotenie
a odovzdanie cien víťazom súťaže „O najkrajší výklad v kúpeľnom meste Piešťany“
(v januári 1. ročníka a v decembri 2. ročníka súťaže), vo februári beseda s autormi
knihy „Kapustnica na 270 spôsobov“, v marci stretnutie so spisovateľom Romanom
Bednárom o jeho knihe „Fenomény ľudskej duše“ v spolupráci s Domom zahraničných
Slovákov, v apríli stretnutie s mladým básnikom Michalom Ivanom, v apríli stretnutie
s paralympionikmi D. Kuklom a V. Gajdičiarom, v apríli stretnutie s Ľudmilou Bátorovou
o zhotovovaní voskovaných, maľovaných alebo madeirových veľkonočných kraslíc
a tvorivá dielňa „Veľkonočné kraslice“ v spolupráci s Detským literárnym klubom
DEKLIK, v máji prednášku Ing. Miroslava Tuláka o právach spotrebiteľa v spolupráci so
Združením slovenských spotrebiteľov, v júni prezentáciu passportu mesta Piešťany, ktorú
pripravilo Mesto Piešťany, SLK Piešťany, a.s. a Rotary klub Piešťany, v októbri slávnostné
vyhodnotenie a odovzdanie cien víťazom 2. ročníka súťaže „O najkrajšie okno a balkón
v kúpeľnom meste Piešťany“ (v decembri bola výstava súťažných fotografií), v októbri
program L. Bedřicha z Českej televízie v rámci Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej
vzájomnosti v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku – regionálnou organizáciou
v Trnave a Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, v októbri stretnutie s historikmi
a spisovateľmi Pavlom Dvořákom a Danielou Dvořákovou spojené s predstavením
činnosti vydavateľstva RAK, v decembri tvorivú dielňu „Vianočné medovníčky“
v spolupráci so ZSŠOaS v Piešťanoch, v decembri benefičné stretnutie významných žien

mesta „Čaj o piatej“, v decembri súťaž „O najkrajší vianočný medovník“;
- výstavy: výstavu fotografií „Maharadžovia v piešťanských kúpeľoch“ spojenú
s prednáškou Mgr. Andreja Bolerázskeho v spolupráci s BM v Piešťanoch (v rámci cyklu
Predstavujeme osobnosti Piešťan), výstavu fotografií Antona Fialu spojenú s prezentáciou
jeho knihy, výstavu fotografií Tomáša Hlaváča „Jordánsko“, putovnú výstavu „Najkrajšie
kalendáre Slovenska 2004“, výstavu fotografií Ing. Sone Švecovej „Piešťanské mosty“
a výstavu grafík študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.
41. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2004
Riaditeľkou MsKS sa 1.7.2004 stala Mgr. Marta Jurčová.
a) Verejné podujatia (MsKS organizátor alebo spoluorganizátor):
- 24. februára – „Pochovávanie basy“ – v spolupráci s FS Krakovanka;
- 1. apríla – „1. apríl - svetový deň humoru“ – pred vstupom do galérie KSC Fontána;
- 30. apríla a 1. mája – koncerty pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ – súbory ZUŠ,
folková skupina Limonáda, Seredský dixieland, Kontrafakt, dych. hudba Borovienka,
folková skupina Salamander, Blues Mother in Law, Slniečko;
- 10. mája – Deň matiek – koncert spev. zboru Hlások a spev. zboru Cirkevného gymnázia
v Piešťanoch;
- 4. júna – Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny - celomestské podujatie;
- 2. októbra – Deň zdravia – celomestské podujatie;
- 27.nov. – 22.dec. – Vianoce 2004 – celomestské podujatie.
b) Podujatia v Hudobnom pavilóne – konali sa v období máj - september 2004. Vystúpilo
viacero súborov a hudobných skupín (folklórne súbory, dychové hudby, skupiny džezovej
hudby, tanečnej hudby, country hudby a pod.).
V dňoch 16.aug. - 19.aug. sa v Hudobnom pavilóne uskutočnil Letný Bažant kinematograf
– 2. ročník (4 filmové predstavenia).
c) Výstavy – sa realizovali na 3-och miestach:
- vo foyerovi Malej scény MsKS – sa uskutočnilo 10 výstav (z činnosti žiakov ZUŠ
Piešťany, V. Anderle „Piešťany v starých fotografiách“, Paličkovaná čipka E. Husákovej,
Igor Vaško – fotografie, „Hurá do Európy“ – kreslený humor, „Obloha v pohybe“ –
fotografie Emílie Miklošovej, Výtvarné práce Tomáša Zámečníka, práce žiakov ZUŠ
Trenčín, Peter Krištofovič – fotografie, Slovenské Vianoce);
- V starej lekárni – sa uskutočnilo 5 výstav (J. Švikruha – výber z tvorby), Veľkonočné
inšpirácie, Letný výtvarný salón, Galéria DEGAS, Vianočné výstavné trhy. Počas roka
2004 sa tiež predávali výrobky a výtvarné diela mnohých autorov i galérií (obrazy, drevené
výrobky, keramika, sklo, bronzové plastiky, grafika, svietniky, šperky);
- v galérii KSC Fontána – výstavy trvali spravidla jeden mesiac, takmer každá bola
verejnosti sprístupnená vernisážou (odborný príhovor komisára výstavy a kultúrna
vložka). Uskutočnilo sa 14 výstav (Gobelíny a grafiky Eugénie Lehotskej, Dušan Knap
„Sibír“ – fotografie, Jitka Bezúrová „Chvíľa ticha“, 40 rokov piešťanského Výtvarného
klubu, Emil Bačík „Cirkus svet“, Grafiky belgických a slovenských tvorcov „Mosty II“,
Maľované na skle, Vladimír Šimanovský „Impresie zo Slovenska“, Cyril Uhnák, Vladimír
Kudlík „Kaleidoskop“, Fero Horvat „Moje radosti“ – fotografie, Danica Révayová
„Cesty“, Igor Pančuk „Paleta podtatranského kraja“, výstava profesorov a žiakov
Akadémie umení v Banskej Bystrici „Voľným okom“. Vo foyeri KSC Fontána bola

v mesiacoch máj - jún inštalovaná výstava kresleného humoru „Hurá do Európy“.
d) Prednášky – v Malej scéne sa uskutočnili: cyklus 6-tich prednášok „Zdravý životný
štýl“ (január - jún), prednáška s protidrogovou tematikou „Zadrž, kým je čas“, prednáška
Ing. R. Hromádku „Vstup Slovenska do EÚ“, prednáška „O bezpečnosti na cestách
a poskytovaní 1. pomoci“ (spojená s putovnou výstavou dokumentárnych fotografií),
prednáška MUDr. Damina zameraná na boj proti AIDS;
- v klubovni KSC Fontána – uskutočnilo sa 20 prednášok. Zväčša boli organizované
dopoludnia pre študentov stredných škôl, popoludní pre verejnosť. Prednášali: PaedDr. D.
Prešinská (Štruktúra mojej osobnosti, Poznám svoje emocionálne telo?), Ing. R. Hromádka
(Európska únia – 2. časť), PhDr. A. Galovičová (Ako predchádzať strachu, India, aká
si?, Ako relaxovať s deťmi, Základy etiky), PaedDr. D.Prešinská (Osobnosť mladého
človek a jeho emócie), RNDr. J. Šmída (Ochrana prírody v piešťanskom regióne – 2-krát,
Ekológia piešťanského regiónu – 2-krát), Ing. R. Hromádka (Európska únia – 3. časť),
Ing. F. Bača (Kúpeľný ostrov a cudzokrajné rastliny na ňom), N. French-Sokolovská (Čína
a Vietnam), PhDr. V. Krupa (Moravianska Venuša), Mgr. T. Bánik (Techniky a formy vo
výtvarnom umení), prednáška Slovenskej humanitnej rady (Mosty k tolerancii), PhDr. V.
Krupa (Vianočné zvyky).
e) Koncerty:
- Malá scéna MsKS. Konali sa výchovné koncerty – pre žiakov ZŠ a iné koncerty –
gitarista Kamil Fano, Limonáda a jej hosť, Cheerfunes Group (meditačná hudba), FS
Slnečnica, indická hudba skupiny Góvinda, Slniečko;
- KSC Fontána – boli to výchovné koncerty – pre základné školy „Popolvár najväčší
na svete“ a koncert „Rytmus Latinskej Ameriky“ a iné koncerty – L. Déczi „Cecula
New York“, jarný koncert – flauta a klavír (v galérii), záverečný koncert ZUŠ Piešťany,
vianočný koncert Komorného orchestra Trenčín.
f) Bábkové divadlo – dve predstavenia „Aladinova čarovná lampa“ pre deti materských
škôl.
g) Divadelné predstavenia – na Malej scéne vystúpilo ochotnícke divadlo z Vizovíc, súbor
Točítko pri ZUŠ v Piešťanoch, divadelno-poetické stretnutie skautov „Skauti skautom“.
h) Ďalšie podujatia – Malá scéna MsKS – súťaž v recitácii poézie a prózy „Hollého
pamätník“. Od mája 2004 sa začalo s cvičením jogy (týždenne), od októbra sa začala
činnosť Klubu mládeže pod vedením M. Schlesingera (týždenne). Pri MsKS pracovala
naďalej Liga proti rakovine (raz mesačne), klub kaktusárov (mesačne) – v júni ako
každoročne uskutočnili výstavu kaktusov, stretnutia členov Zväzu protikomunistického
odboja (týždenne);
- KSC Fontána – priestory kinosály sa v priebehu roka využívali i na prenájom, školenia,
poriadanie benefičných programov (hlavne pre Hospic Matky Božej), na stretnutia
občanov s vedením mesta a pod. V auguste sa uskutočnilo podujatie India plná farieb a tiež
viaceré podujatia pri príležitosti Dňa zdravia 2004.
ch) Jazykové kurzy – v šk. roku 2004/2005 bolo otvorených 10 jazykových kurzov.
Vyučovali sa jazyky – taliančina, francúzština, nemčina, angličtina a španielčina. Praktické
kurzy pre nezáujem otvorené neboli.
i) Kino – v roku 2004 sa v KSC Fontána a na Malej scéne uskutočnilo 482 filmových
predstavení, ktorých sa zúčastnilo 33 581 návštevníkov.
Naďalej pôsobil Filmový klub (klubové filmy sa premietali v pondelok). V období marec

- jún 2004 v rámci Projektu 100 piešťanský Filmový klub v spolupráci so Slovenským
filmovým ústavom a Asociáciou slovenských filmových klubov premietol desať filmov zo
„zlatého fondu“ svetovej kinematografie.
Pri príležitosti vstupu SR do EÚ sa posledný aprílový týždeň uskutočnila na Malej
scéne a v kinosále KSC Fontána prehliadka európskych filmov (šesť filmov, z toho štyri
premiérové).
V decembri sa počas troch adventných nedieľ v Malej scéne uskutočnili Detské filmové
Vianoce (premietali sa rozprávky, na ktoré bol voľný vstup).
j) Folklórny súbor Slnečnica – od augusta 2004 pôsobí pod hlavičkou MsKS. Pravidelné
tréningy členov súboru bývajú v čase keď sa nepremieta, t.j. v utorok alebo v stredu.
k) Časopis Revue Piešťany - 40. ročník – v roku 2004 došlo k transformácii časopisu
a zmene vydavateľa. Doterajším vydavateľom bolo MsKS v Piešťanoch (v roku 2004
vydalo ešte 2 čísla 1.-2. a 3.-4.), novým vydavateľom sa stalo Mesto Piešťany a SLK
Piešťany, a.s. (v roku 2004 vyšli 3 čísla nového časopisu Revue Piešťany a to Leto 2004,
Jeseň 2004 a Zima 2004).
42. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2004
Riaditeľom múzea bol PhDr. Vladimír Krupa. Okrem činností, ktoré vyplývajú
z pamiatkového zákona a štatútu múzea, realizovalo BM viaceré ďalšie podujatia
a činnosti.
a) Upratovanie, údržba a dopĺňanie expozícií, práca so zbierkami – ako každoročne, tak
aj v tomto roku sa realizovalo upratovanie a údržba expozícií BM, spracovanie a revízie
zbierkových fondov múzea. Priebežne sa dávali reštaurovať predmety zo zbierok histórie,
národopisu, archeológie a balneohistórie v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení
v Bratislave.
V spolupráci s RGZM v Mainzi bol do tohto múzea daný na reštaurovanie súbor
skla a bronzová kanvica z nálezov z Krakovian - Stráží. Dopĺňali sa zbierkové fondy
balneohistórie a histórie, bola zakúpená zbierka fajansy z 19. stor. – 12 ks (vďaka
získania sponzorského daru na jej kúpu). Odborne bol spracovaný a zaevidovaný poklad
starovekých strieborných mincí z Drahoviec a zaradený do numizmatickej zbierky múzea.
b) Knižnica a fotoarchív múzea – uskutočnila sa komplexná revízia odbornej knižnice
múzea a jej spracovanie do elektronickej podoby, pričom bolo elektronicky spracovaných
cca 70 % knižnice. Zároveň bol spracúvaný aj klasický lístkový katalóg knižnice, ktorý
bol dokončený. Knižnica má spolu 10 777 knižničných jednotiek.
Budoval sa fotoarchív, pričom prebiehalo jeho spracúvanie do počítača (t.j. do
elektronickej podoby) spätne, t.j. 70. roky 20. stor., ako aj novopribúdajúcich záberov
fotografovaných či už klasicky alebo digitálnym fotoaparátom.
c) Výstavy – boli realizované nasledovné výstavy: „Každým úderom srdca“ – Piešťany –
kúpele a mesto za éry Winterovcov (január), výstava fotografií Márie Ďurišovej „Chlieb
náš každodenný“ v spolupráci s Atómovými elektrárňami Jaslovské Bohunice a firmou
Chestreal, a.s. Senec (február - marec), „Z hliny stvorené“ – využitie hliny v dejinách
človeka, zo zbierok archeológie, histórie, balneohistórie a národopisu (marec - máj), „Emil
Bačík – výber z tvorby“ v spolupráci s Mestom Piešťany, MsKS, Agentúrou Duna, s.r.o.
a spoločnosťou Coca-Cola Beverages Slovakia a pod záštitou primátora mesta Piešťany
pri príležitosti vstupu SR do EÚ (máj - jún) – k podujatiu bola vydaná aj propagačná

farebná skladačka.
Nasledovala výstava „Chladené zbrane zo zbierok Vojenského historického múzea
v Piešťanoch“ (jún - august) v spolupráci s VHM v Piešťanoch, výstava „Súčasná
slovenská grafika“ v spolupráci so Spolkom grafikov – Slovenskou výtvarnou úniou
a agentúrou 3 COM ART Piešťany, výstava z tvorby keramikárov Márie a Oskara
Hanúskovcov „Krehká krása hliny“ inšpirovanej národopisnými a sakrálnymi motívmi
(november) a výstava „História liečebných procedúr v Piešťanských kúpeľoch“ (december
2004 - február 2005).
Menšie výstavky realizovalo múzeum vo výklade, ktoré na tieto účely má pridelené
v priestore pod kolonádou na Winterovej ul. a tiež v spolupráci s MsKS výstavu podmalieb
na skle v priestoroch KSC Fontána.
d) Archeologické výskumy a prieskumy – múzeum realizovalo menšie prieskumy
a výskumu v regióne Piešťan ako aj výskumy vyvolané stavebnou činnosťou v regióne.
V lete 2004 sa realizovala už 5.-ta sezóna archeologického výskumu na lokalite Starý
kláštor v Piešťanoch (bola vypracovaná nálezová správa, uskutočnil sa výskum použitého
stavebného materiálu a vykonal sa aj archívny výskum, tiež sa pripravili textové
a obrazové podklady na informačnú tabuľu o archeologických výskumoch lokality).
e) Archívne výskumy – realizoval sa archívny výskum v archíve SLK Piešťany. Uskutočnil
sa výskum materiálov k histórii golfu v Piešťanoch pri príležitosti novovybudovaného
golfového ihriska v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove a výstavka v priestoroch golfového
domu.
f) Publikačná činnosť pracovníkov múzea, vydavateľská činnosť múzea, prezentácia kníh
– v roku 2004 múzeum vydalo zborník múzea Balneologický sprievodca - 38. ročník;
- múzeum vydalo slovensko-anglickú publikáciu Maharadžovia v Piešťanoch;
- pracovníci múzea V. Krupa a M. Klčo realizovali publikáciu o dejinách obce Banka
pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o hrade Bana v tzv. Anonymovej
kronike a zároveň urobili výber materiálov na výstavku realizovanú pri tejto príležitosti
v Kultúrnom dome v obcí Banka;
- pripravilo sa vydanie spomienok zakladateľa múzea v Piešťanoch Imricha Wintera, ktoré
by mali vyjsť v roku 2005;
- BM sa v spolupráci s Mestom Piešťany podieľalo na vydaní publikácie Vitajte v regióne
Piešťany, ktorá vyšla v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku spolu s mapou Piešťan
(v publikácii i mape sú reklamy, resp. propagácia múzea);
- BM sa v spolupráci s Mestom Piešťany podieľalo na vydaní Passportu Piešťan, v ktorom
je kapitolka venovaná aj Balneologickému múzeu. Passport vyšiel v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku. Obsahuje údaje a informácie o SR a v o našom meste,
významných pamiatkach a osobnostiach mesta, o kúpeľoch a meste v súčasnosti, mapku
Piešťan a pod.
Passport Piešťan má síce formu riadneho pasu, nie je však úradným dokumentom;
- príprava podkladov a realizácia reklamy múzea v novovydanej mape Piešťan;
- príprava podkladov pre realizáciu reklamy múzea v Sprievodcovi po múzeách a galériách
Trnavského samosprávneho kraja (bude vydaný s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja);
- múzeum spolupracovalo pri príprave vydania Kalendára historických pohľadníc Piešťan
na rok 2005 a príprave CD-romu Piešťany na historických pohľadniciach.

g) Propagácia múzea – propagácia výstavy „Emil Bačík – výber z tvorby“ – v Slovenskej
televízii;
- propagácia podujatí BM v Slovenskom rozhlase;
- propagácia múzea a jeho podujatí v mesačníku Kam v Piešťanoch;
- propagácia múzea v miestnej tlači: v Piešťanskom týždni, A.B. Piešťany,
TH extra;
- publikácia článkov v štvrťročníku Revue Piešťany, v Balneologickom spravodajcovi,
v Pamiatkach a múzeách;
- reklama Balneologického múzea bola zadarmo publikovaná aj v mape Piešťan, ktorú
vydalo vydavateľstvo Freytag a Berndt.
h) Prednášky, semináre – pracovník múzea Mgr. Andrej Bolerázsky mal prednášku
v Piešťanskom informačnom centre s názvom Maharadžovia v piešťanských kúpeľoch;
- prednášky pre kúpeľných hostí a pre obyvateľov Piešťan a organizovanie skupinových
návštev kúpeľných hostí v expozícii Balneologického múzea spojených s odborným
výkladom;
- pracovníci múzea sa zúčastnili niekoľkých odborných seminárov (napr. o Jánovi
Baltazárovi Maginovi, o zbraniach, pamiatkárskeho semináru), na ktorých vystúpili
s prednáškami, ktoré boli publikované v zborníkoch z týchto seminárov.
ch) Iné podujatia – BM realizovalo v septembri 2004 37.ročník Medzinárodného
maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V. Jeho účastníkmi boli Ladislav Lubina, Vladimír
Kudlík a Svetozár Králik;
- BM spolupracovalo s Mestom Piešťany pri príprave podujatia Socha piešťanských
parkov (25. ročník), ktoré sa bude konať v roku 2005.
i) Lokalita Ducové - Kostolec - vykonali sa svojpomocné opravy a údržba tejto národnej
kultúrnej pamiatky. Zároveň sa pripravil ďalší ročník národnej púte na túto lokalitu, ktorá
sa uskutočnila pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2004
1. Pohyb obyvateľstva v roku 2004
a) Narodenie detí – v roku 2004 sa v Piešťanoch narodilo 526 detí (z toho bolo 283
chlapcov a 243 dievčat). Z nich sa obyvateľom Piešťan narodilo 187 detí (z toho bolo 95
chlapcov a 92 dievčat).
b) Úmrtia občanov – v roku 2004 v Piešťanoch zomrelo 406 osôb (z toho bolo 210 mužov
a 196 žien). Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 232 osôb (z toho bolo 126 mužov
a 106 žien).
c) Sobáše – v roku 2004 bolo v Piešťanoch uzavretých 162 manželstiev, z toho 120
uzavreli obyvatelia Piešťan.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie obyvateľstva – v roku 2004 sa do Piešťan prisťahovalo
343 a odsťahovalo 472 osôb.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2004 mali Piešťany 30 367 obyvateľov (oproti roku
2003 poklesol o 269 osôb).
2. Životné jubileá občanov Piešťan
a) Karol Kevan – nestor piešťanských otužilcov a najstarší slovenský otužilec mal 13.

februára 2004 80 rokov.
b) Mária Lapárová – najstaršia obyvateľka Piešťan oslávila 7. augusta 2004 svoje 106.
narodeniny.
3. Úmrtia občanov Piešťan
a) Emil Paulovič – maliar a scénograf zomrel po dlhej chorobe vo veku 82 rokov 29.
marca 2004 v Piešťanoch. Narodil sa 7. marca 1922 v Leopoldove. Od roku 1978 žil
v Piešťanoch. Venoval sa divadelníctvu ako scénograf i ako herec menších divadelných
úloh. V jeho maliarskej tvorbe sú zastúpené všetky žánre – portréty, figurálna tvorba,
krajinomaľba i zátišia a využíval aj rôzne maliarske techniky.
b) Mária Lapárová – najstaršia obyvateľka Piešťan a jedna z najstarších na Slovensku
zomrela 7. októbra 2004 v Piešťanoch. Narodila sa 7. aug. 1898 v Uhrovci. Po 1. svetovej
vojne sa rodičia i s rodinou presťahovali z Lednického Rovného do Piešťan.
4. Trestná činnosť (kriminalita) v Piešťanoch v roku 2004
V roku 2004 bolo v Piešťanoch zaevidovaných celkove 892 trestných činov, z toho bolo
objasnených 292, dodatočne objasnených 7 (v roku 2003 bolo zaevidovaných 949, z toho
objasn. 281 a dodatočne objasn. 67).
a) Majetková trestná činnosť – patria tu najmä krádeže a pod. V roku 2004 ich bolo
celkove 582, objasn. 134 a dodatočne objasn. 0 (v roku 2003 majetkových trestných činov
bolo 576, objasn. 116 a dodatočne objasn. 8). Z toho bolo krádeží motor. vozidiel 108,
objasn. 7 (v r.2003 87 a 3), krádeží vlámaním do bytov 37, objasn. 6 (23 a 6) a pod.
b) Násilná trestná činnosť – trestné činy ublíženia na zdraví, lúpeže, vraždy a pod. V roku
2004 ich bolo 48, objasn. 24 a dodatočne objasn. 1 prípad (v roku 2003 49, 25 a 8). Z toho
lúpeží bolo 13, objasn. 4 (10, 4) a pod.
Vraždy v roku 2004 v Piešťanoch neboli (ani v roku 2003).
c) Ekonomická kriminalita – najmä podvody, sprenevery a pod. V roku 2004
ekonomických trestných činov v Piešťanoch bolo 143, objasn. 64 a dodatočne objasn. 3
prípady (v roku 2003 194, objasn. 74 a dodatočne objasn. 31).
5. Opilci v záchytke
Opitých občanov je stále dosť. Opitý skončí v protialkoholickej záchytnej izbe (PZI)
v prípade, ak budí verejné pohoršenie alebo v stave opilosti pácha trestnú činnosť.
Piešťany záchytku nemajú, policajti musia takýchto opilcov voziť do PZI v Trnave.
Sústreďujú ich tam z okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec a Galanta. Ročne tam býva
umiestnených 600 - 700 osôb. Z okresu Piešťany ich bolo najmenej, v roku 2003 iba 30.
MsÚ v Piešťanoch musí za nich Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave platiť ročne
vyše 200 tis. Sk. Táto suma býva o niečo znížená o poplatky, ktoré musia uhradiť občania
umiestnení do záchytky (skutočné náklady MsÚ na piešťanských opilcov v roku 2003 boli
198 tis. Sk).
6. Kremačné OZ Plameň v Piešťanoch
Kremačné občianske združenie Plameň v Piešťanoch vzniklo 28. marca 2002
transformáciou mestskej organizácie Slovenská kremačná spoločnosť v Piešťanoch.
V roku 2004 OZ Plameň viedol 10-členný výbor, ktorého predsedníčkou bola Šarlota

Kubová, tajomníčkou Anna Plecitá. K 1. aprílu 2004 malo OZ Plameň 577 členov
z Piešťan a okolia. Všetci sa hlásia k pochovávaniu zomrelých kremáciou.
Združenie poskytuje služby nielen svojim členom, ale aj pozostalým po zomrelých
(poradenská služba, pomoc pri vybavovaní pohrebných záležitostí, dôstojná rozlúčka
so zosnulým a poskytuje i určité finančné úľavy). Sponzorom združenia bol Jozef Čirka
z pohrebnej služby SOJČ, ktorý poskytoval materiálne zvýhodnenie pre členov OZ.
7. SZTP a IK Svornosť v Piešťanoch
V marci 2004 sa v mestskej knižnici konala výročná členská schôdza Slovenského zväzu
telesne postihnutých (SZTP) a integrovaného klubu dôchodcov Svornosť.
Správu o činnosti ZO SZTP a IK Svornosť v Piešťanoch za rok 2003 predniesol predseda
ZO SZTP Ján Lehuta, ktorý zároveň prebral od zástupkyne krajského centra SZTP
v Trnave diplom a zlatú medailu za svoju 21-ročnú aktívnu činnosť.
8. Dve farnosti rímskokatolíckej cirkvi v Piešťanoch
Z rozhodnutia arcibiskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Sokola pôsobia
v našom meste od 15. júla 2004 dve rímsko-katolícke farnosti.
Do starej farnosti sv. Štefana kráľa (pri kostole sv. Štefana kráľa) nastúpil vdp. Jozef
Bohunický (zároveň bol menovaný za dekana tejto farnosti), ktorý bol predtým dvadsať
rokov farárom vo Sv. Jure.
Do novej farnosti sv. Cyrila a Metoda (pri kostole sv. Cyrila a Metoda) prešiel ako farár zo
starej fary doterajší piešťanský dekan vdp. Jozef Vlasák, s ktorým prešli aj dvaja súčasní
kapláni.
Hranica medzi severnou a južnou farnosťou prechádza ulicami Staničná, Teplická,
Kollárova, Kukučínova, Winterova - pešia zóna a Sadom A. Kmeťa. Farnosť sv. Štefana
bude mať naďalej filiálku vo Veľkom Orvišti. Do farnosti sv. Cyrila a Metoda patrí aj
Kúpeľný ostrov a „Kanada“ a boli k nej začlenené aj filiálky Banka a m.č. Kocurice.
9. Zárobky občanov
Medzi krajmi majú najvyššie priemerné čisté mesačné zárobky v Bratislavskom kraji
a to vyše 16 tis. Sk. Trnavský kraj je na 3. mieste s 12 133,- Sk a najhoršie sú na tom
v Prešovskom kraji s 10,5 tis. Sk.
Priemerné čisté mesačné zárobky podľa jednotlivých odvetví v Trnavskom kraji boli
v súčasnom období nasledovné: poľnohospodárstvo 9 686,- Sk, výroba potravín 11 614,Sk, výroba chemických výrobkov 14 409,- Sk, výroba kovových výrobkov 14 324,Sk, výroba elektrických strojov 9 299,- Sk, výroba motorových vozidiel 16 156,- Sk,
stavebníctvo 11 711,- Sk, veľkoobchod 12 988,- Sk, maloobchod 8 812,- Sk, pozemná
doprava 12 202,- Sk, vedľajšie činnosti v doprave 10 723,- Sk, činnosti v oblasti
nehnuteľností 11 186,- Sk, iné obchodné služby 10 020,- Sk, verejná správa 10 373,- Sk,
školstvo 9 279,- Sk, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť 10 756,- Sk, ostatné služby
9 721,- Sk.

10. Zdravotníctvo v roku 2004
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej
a charitatívnej za rok 2003
Cenu primátora získal Miroslav Schlesinger, seržant pre koordináciu prevenčných
a bezpečnostných programov Mestskej polície v Piešťanoch. Pracoval na projekte
„Spoločne proti kriminalite“, ktorý už prerástol hranice mesta.
Okrem toho primátor mesta Ing. R. Cicutto odovzdal ďakovné listy primátora
predsedníčke pobočky Ligy proti rakovine v Piešťanoch Irene Michnovej, predsedovi
Charity sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov v Piešťanoch
Jánovi Pastorkovi, náčelníkovi MsP Marcelovi Mihálikovi a zástupcom Hospicu Matky
Božej v Piešťanoch.
Cena a ďakovné listy im boli odovzdané na pôde MsÚ 23. marca 2004.
2. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., Piešťany v roku 2004
a) Celková situácia – Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch ako nezisková organizácia
vznikla rozhodnutím Vlády SR o transformácii dňom 1.1.2003. Nemocnica je významná
miestna organizácia, ktorá poskytuje verejnoprospešné zdravotné služby.
V roku 2004 vedenie nemocnice pokračovalo v úsilí o zlepšenie situácie nemocnice, ktorá
stále nebola finančne stabilizovaná. Brzdou boli naďalej objednávky a limity na zdravotnú
starostlivosť od zdravotných poisťovní.
Hlavným zdrojom príjmov naďalej zostali úhrady za zdravotnú starostlivosť od
zdravotných poisťovní. Ďalšie príjmy boli z podnikateľskej činnosti, z poskytovania
nadštandardných služieb i z úsporných opatrení.
Riaditeľkou nemocnice bola Ing. Zita Bruncková. V roku 2004 bolo v nemocnici 8
lôžkových oddelení, 36 odborných ambulancií, 7 druhov spoločných vyšetrovacích
zložiek a dialyzačné stredisko. Nemocnica tiež prevádzkovala rýchlu lekársku službu prvej
pomoci, dopravnú zdravotnú službu a lekársku službu prvej pomoci.
b) Nové zariadenia a prístroje
- sanitné vozidlo RLP – v decembri 2004 bolo uvedené do prevádzky nové sanitné vozidlo
rýchlej lekárskej pomoci. Na jeho zakúpenie dostala nemocnica 2,5 mil. Sk z prostriedkov
Ministerstva vnútra SR. Rýchla sanitka je vybavená špičkovými prístrojmi, ohrozenému
pacientovi umožňujú už doma nastaviť život zachraňujúce prístroje. Počet rýchlych
sanitiek v nemocnici sa tak zvýšil na 4;
- CT pracovisko s počítačovým viacvrstvovým tomografom – do prevádzky bolo dané
3.12.2004.
Obstarávacia cena počítačového tomografu bola 25 mil. Sk, pričom Ministerstvo
zdravotníctva SR poskytlo 11 mil. Sk. Správna rada nemocnice prijala uznesenie
o zabezpečení financovania zakúpenia tomografu z viacerých zdrojov (zvyšná čiastka 14
mil. bola rozdelená na kvartálne splátky v rokoch 2005 a 2006). Nemocnica vyvíja aktivity
na získanie finančných prostriedkov a na evidenciu získaných prostriedkov na splátky bol
zriadený účet vedený vo VÚB Piešťany.
MsZ v Piešťanoch na zasadnutí v decembri 2004 schválilo účelový príspevok mesta na
zakúpenie tomografu a to dotáciu 3 mil. Sk.
Zriadenie CT pracoviska bolo potrebné, pretože doteraz museli obyvatelia Piešťan a okolia

chodiť alebo boli prevážaní na CT vyšetrenie do nemocníc v okolitých mestách (Trnava,
Nitra a pod.). Včasné vyšetrenie môže pomôcť zachrániť život;
- finančný dar Ligy proti rakovine v Piešťanoch – bol poskytnutý nemocnici vo výške 500
tis. Sk a bol získaný z verejnej zbierky počas Dňa narcisov 2004. Bol použitý na zakúpenie
kaziet pre mamografické vyšetrenia a na zakúpenie ďalších pomocných prístrojov
a pomôcok na skvalitnenie diagnostiky na mamografickom pracovisku.
c) Rekonštrukčné práce v nemocnici – v roku 2004 pokračovala realizácia niekoľkoročnej
investičnej akcie „Rekonštrukcia havarijnej strešnej krytiny s reprofilizáciou podkrovia
a vybudovanie detského oddelenia“. Do užívania bola daná prevádzková časť nemocnice
na 4. poschodí (šatne pre zamestnancov a sklady pre špeciálny zdravotnícky materiál).
Tiež bolo dokončené účelové požiarne schodište, pokračovalo budovanie integrovaného
laboratória, obnovila sa fasáda celého hlavného objektu nemocnice (3 budovy). Konečná
kolaudácia rekonštrukčných prác prebiehajúcich od roku 2001 je plánovaná na leto 2005.
V roku 2005 sa má dobudovať telefónna sieť, počítačová sieť, elektropožiarna signalizácia
a pod.
d) Poliklinika – súčasná budova polikliniky bola dostavaná a daná do prevádzky v 80tych rokoch 20. stor. a nachádza sa na Rekreačnej ul. na južnom okraji mesta. Nazývala
sa združené zdravotnícke zariadenie, pôsobili tam rôzni odborní lekári, boli tam
pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Od roku 1995 prebieha proces
odštátňovania zdravotníckych činností a lekári príslušných ambulancií si prenajímali
priestory na prevádzku (v súčasnosti za sumu 550,- Sk/m2 ročne).
Niektorí lekári však opustili polikliniku a vybudovali si ambulancie vo vlastných
rodinných domoch alebo si našli prenájom v priestoroch v centre mesta. Uvoľnené
priestory v poliklinike využíva nemocnica pre vlastné potreby (napr. na skladovanie
inventáru, nemocničný archív a pod.). Ďalšie uvoľnené priestory v poliklinike boli
ponúknuté formou nájmu na komerčné účely podnikateľským subjektom (na nájom
nemocnica ponúkla aj budovu bývalého doliečovacieho oddelenia „Krošlakovec“ na
Radlinského ul.).
V roku 2003 a 2004 sa opravovala strecha budovy polikliniky.
3. Slovenský Červený kríž v Piešťanoch
Vo februári 2004 sa konala výročná členská schôdza miestnej skupiny Slovenského
Červeného kríža v Piešťanoch. Predsedníčkou piešťanskej MS SČK je Elena Krestová.
Na schôdzi boli ocenení jubilejní darcovia krvi, ktorí sú nositeľmi zlatej, striebornej
a bronzovej Jánskeho plakety. Medzi nimi boli Ing. Marián Kubran (daroval krv už
65-krát), Peter Straka (40-krát), Roman Gono, Peter Beseda, Peter Franko, Stanislav
Chromjak (všetci 20-krát) i ďalší.
4. Medzinárodné endokrinologické dni
Podujatie sa konalo v Piešťanoch. Rokovanie otvoril 30. septembra 2004 primátor mesta
Ing. R. Cicutto.
5. Chrípka a zápalové ochorenia v roku 2004
V roku 2004 chrípková epidémia v Piešťanoch a okolí vrcholila skoršie a to koncom
januára a v prvej polovici februára (na viacerých školách boli tzv. chrípkové prázdniny).

Následne v obdobiach február - máj a október - december nasledovali dlhotrvajúce
ochorenia horných dýchacích ciest (najmä zapálené hrdlá).
11. Šport v roku 2004
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2004
Na základe návrhov predložených od obyvateľov mesta, TJ a športových klubov do
ankety, členovia komisie športu, školstva a mládeže MsZ v zmysle štatútu ankety na
svojom riadnom zasadnutí dňa 9.2.2005 zostavili poradie podľa dosiahnutých výsledkov.
Primátor mesta ho schválil.
Verejné slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie najúspešnejších športovcov Piešťan za
rok 2004 sa uskutočnilo 18. marca 2005 v KSC Fontána. Ocenenia odovzdávali primátor
mesta Ing. R. Cicutto a predsedníčka komisie školstva, športu a mládeže MsZ Ing. I.
Babičová. Podujatie moderovala vedúca kancelárie primátora Mgr. Drahomíra Moretová.
Zúčastnila sa ho po niekoľkých rokoch neúčasti aj M. Moravcová.
Kategória juniorov: 1. Lukáš Lacko – tenis (TK Kúpele Piešťany). Bez udania poradia sa
v prvej desiatke ďalej umiestnili: Michala Danková – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany),
Lenka Doubravová – rýchlostná kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Matej Kollárik –
jachting (TJ Sĺňava Piešťany), Daniel Kraic – veslovanie (TJ Sĺňava Piešťany), Lukáš
Rusnák – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Matej Rusnák – rýchlostná kanoistika (TJ
Sĺňava Piešťany), Magdaléna Rybáriková – tenis (TK Kúpele Piešťany), Tomáš Vachan
– plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Zuzana Vráblová – vodné lyžovanie (KVL a VŠ
Piešťany).
Kategória seniorov: 1. Martina Moravcová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), ďalej sa
v prvej desiatke bez udania poradia umiestnili: Lukáš Babač – veslovanie (TJ Sĺňava
Piešťany), Jaroslav Baláž – vznášadlá (KVM a VŠ Piešťany), Tomáš Bučenec – motokros
(Expres Dynamax Team Bratislava), Martina Hrdinová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany),
Ján Koščo – stolný tenis (ŠKV Kúpele Piešťany), Martina Nortíková – vodné pólo (KVP
Kúpele Piešťany), Mário Ondriš – kulturistika (Goliath Gym Vrbové), Vladimír Orviský –
šach (ŠK Kúpele Piešťany), Ján Riapoš – stolný tenis (ŠKV Kúpele Piešťany).
Kolektívy: 1. Nohejbalové družstvo dorastencov (NK Kúpele Piešťany);
2. Tenisové družstvo dorasteniek (TK Kúpele Piešťany);
3. Vodnopólové družstvo žien (KVP Kúpele Piešťany).
2. Letné Olympijské hry Atény 2004
a) Hry XXVIII. olympiády v Aténach – sa konali v dňoch 13. - 29.augusta 2004.
Slovensko reprezentovalo aj 5 športovcov z Piešťan. Boli to: plavkyňa Martina Moravcová
(6. miesto na 100 m motýlik, 7. miesto na 100 m v.sp.), kajakárski súrodenci Marcela
Erbanová (5. miesto v K1 na 500 m) a Róbert Erban, diskár Jaroslav Žitňanský a veslár
Lukáš Babač. Olympijskú medailu sa v Aténach nikomu z nich nepodarilo získať.
Grécko reprezentoval Piešťanec volejbalista Andrej Kravárik.
V olympijskej výprave SR boli aj ďalší 4 Piešťanci: jedným z dvojice lekárov bol
MUDr. Roman Fano, manažérka Darina Moravcová (matka Martiny Moravcovej),
predseda Slovenského tenisového zväzu Dr. Tibor Macko a jeden z členov olympijského

mládežníckeho tábora kajakár Pavol Maťaš.
b) História OH – na letných OH (začali sa v roku 1896 v Aténach a teraz boli už 28. opäť
v Aténach) štartovalo doteraz 13 Piešťancov.
Na predchádzajúcich OH to boli:
- na OH v Helsinkách v roku 1952 reprezentovali ČSR plavec Ľudovít Komadel (vo
finále obsadil 8. miesto, istý čas bol svetovým rekordérom na 400 m prsia) a plavec
Ladislav Bačík;
- na OH v Melbourne v roku 1956 reprezentoval ČSR opäť plavec Ladislav Bačík;
- na OH v Barcelone v roku 1992 reprezentovali ČSFR plavkyňa Martina Moravcová,
ktorá bola členkou TJ Kúpele Piešťany. Ďalší pretekali za mimopiešťanské kluby a TJ a to
kajakár (kanoista) Róbert Erban (4. miesto v štvorkajaku), vodnopólisti Roman Poláčik a
Roman Bačík a tenista
Marián Vajda;
- na OH v Atlante v roku 1996 reprezentovala SR plavkyňa Martina Moravcová. Ďalej to
boli kanoista Róbert Erban (v 9-člennom finále obsadil v kajaku K1 na 500 m 8. miesto),
diskár Jaroslav Žitňanský a kanoista Slavomír Kňazovický, ktorý sa v Piešťanoch narodil
aj keď za ne nepretekal (strieborná medaila);
- na OH v Sydney v roku 2000 úspešne reprezentovala SR plavkyňa Martina Moravcová
(strieborné medaily na 100 m motýlik a na 200 m voľný spôsob a dve 5. miesta na 50 m
v.sp. a 100 m v.sp.). Ďalší, ktorí pôsobili v mimopiešťanských športových kluboch, boli
kanoisti Róbert Erban (v štvorkajaku K4 na 1 000 m 4. miesto) a jeho sestra Marcela
Erbanová, kanoista Slavomír Kňazovický (v kanoe C1 na 500 m 5. miesto).
3. Paralympiáda Atény 2004
Na XII. Paralympiáde v Aténach, ktorá sa konala v dňoch 17. - 28. septembra 2004,
reprezentovali SR aj 4 športovci – vozičkári z Piešťan. Štartoval aj 1 zrakovo postihnutý
športovec z regiónu Piešťan.
Boli to: - 36-ročný stolný tenista Ján Riapoš, ktorý sa stal vozičkárom po autohavárii (zlatá
medaila v dvojhre v kategórii TT2, strieborná medaila v súťaži družstiev s Rastislavom
Revúckym), na paralympijských hrách bol 3-krát;
- 46-ročný stolný tenista Ján Koščo, na PH bol 3-tí krát;
- 52-ročná stolná tenistka Mária Pillárová, na PH 3-tí krát;
- 43-ročná vzpieračka Mária Bartošová (8.miesto v tlaku na lavičke v kategórii
do 56 kg výkonom 77,5 kg), na PH 2-hý krát.
Dráhový cyklista, zrakovo postihnutý Vladislav Janovjak (rodák z Ostrova) spolu
s vodičom Jurajom Petrovičom síce v šprinte tandemov skončili na 2. mieste, ale pre
pozitívny doping J. Petroviča im medailu vzali, na PH 1-vý krát.
4. Plávanie
a) Martina Moravcová – členka Športového plaveckého klubu Piešťany, v roku
2004 majsterka sveta (1-krát), majsterka Európy (3-krát), majsterka SR, seniorska
reprezentantka SR, víťazka Svetového pohára v plávaní. V ankete Najúspešnejší plavec SR
2004 sa umiestnila na 1. mieste. K 31.12.2004 prekonala doteraz spolu 3 svetové rekordy,
17 európskych rekordov a 202 slovenských rekordov. Výsledky:
- majstrovstvá sveta (Indianopolis, 25 m bazén) – 1. miesto na 100 m motýlik a
3. miesto 100 m poloh. pretek;

- majstrovstvá Európy (Madrid, 50 m bazén) – 1. miesto 100 motýlik, 2. miesto
50 m motýlik;
- majstrovstvá Európy (Viedeň, 25 m bazén) – 1.miesto 100 m motýlik, 1.miesto
200 m motýlik, 2. miesto 50 m motýlik;
- Svetový pohár 2003/2004 – celkove 1. miesto, úspešná na pretekoch v Štokholme,
Berlíne a New Yorku;
- Svetový pohár 2004/2005 – Durban (JAR) – (3-krát 1. miesto, 1-krát 2. miesto,
1-krát 3. miesto), Dedžon (J. Kórea) – (5-krát 1. miesto, 1-krát 2. miesto);
- zimné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto 50 m motýlik a 1. miesto 200 m
v.sp.
b) Martina Hrdinová – členka ŠPK Kúpele Piešťany, seniorska reprezentantka SR,
majsterka SR. Výsledky: - majstrovstvá Európy (Viedeň, 25 m bazén) – 32. miesto 100
motýlik, 33. miesto 50 m motýlik;
- letné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto v štafete 4 x 200 m v.sp.;
- zimné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto 100 m poloh. preteky.
c) Michala Danková – členka ŠPK Kúpele Piešťany, reprezentantka SR, majsterka SR
- juniorske majstrovstvá Európy v diaľkovom plávaní vo Francúzsku –
18. miesto
(5 km);
- medzinárodné majstrovstvá ČR v diaľkovom plávaní v Pardubiciach starších dorasteniek
a žien – 1. miesto (5 km v čase 1:03:30 hod.);
- Český pohár v diaľkovom plávaní – 14.ročník – 1.miesto (5 km za 52:47 min.);
- letné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto v štafete 4 x 200 m v.sp.;
- zimné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto 1 500 m v.sp.
d) Lukáš Rusnák – člen ŠPK Kúpele Piešťany, juniorsky reprez. SR, majster SR
- letné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto 400 m poloh. preteky;
- letné majstrovstvá SR dorastu – 1. miesto 400 m poloh. pretek;
- zimné majstrovstvá SR dorastu – 2-krát 1. miesto 100 m poloh. pretek,
200 m poloh.
p.
e) Tomáš Vachan – člen ŠPK Kúpele Piešťany, juniorsky reprezentant SR, majster SR
- zimné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto 1 500 m v.sp.;
- zimné majstrovstvá SR dorastu – 3-krát 1. miesto 200 m v.sp., 400 m v.sp.,
1
500 m v.sp.
f) Peter Pontes – člen ŠPK Kúpele Piešťany, plavecký veterán
- veteránske majstr. SR v plávaní v Prešove – v kateg. nad 50 rokov: 1. miesto 50 m v.sp.,
1. miesto 100 m v.sp. (slovenský rekord časom 1:03,52);
- medzinár. veteránske majstrovstvá ČR v Jihlave – 1. miesto na 100 m v.sp.;
- veter. majstr. sveta v Riccione (Taliansko): 23. miesto 50 m v.sp., 23. miesto 100 m v.sp.
g) Kraulový trojboj - 31. ročník – uskutočnil sa začiatkom júna na piešťanskej Eve (50 m
v.sp., 200 m v.sp.). Medzi mužmi vyhral Jure Melon z Olimpie Ľubľana, medzi ženami
Martina Hrdinová zo ŠPK Kúpele Piešťany.
h) Letné majstrovstvá SR – plavci ŠPK Kúpele Piešťany získali 4-krát 1. miesto:
Lukáš Rusnák 400 m poloh. pretek – v kateg. dorastu, Petronela Turčanová 50 m
prsia – kateg. dorastu, v kategórii mužov dorastenec Lukáš Rusnák 400 m poloh. preteky
a v kateg. žien štafeta 4 x 200 m (Hrdinová, Vachanová, Kolníková a Danková).

5. Tenis
a) Čelní funkcionári Tenisového klubu Kúpele Piešťany – prezident TK Kúpele Piešťany
je MUDr. Gustáv Niepel, manažérom, nehrajúcim kapitánom je
Ing. Rudolf Vrábel,
trénerom a predsedom Slovenského tenisového zväzu v SR Dr. Tibor Macko. Klubovým
lekárom bol MUDr. Tomáš Torma.
a) Lukáš Lacko – člen Tenisového klubu Kúpele Piešťany, juniorsky reprezentant SR, 8.
hráč svetového rebríčka juniorov do 18 rokov, majster SR
- juniorske majstrovstvá Európy družstiev v španielskej Verone – 2. miesto;
- juniorske majstrovstvá Európy do 18 rokov vo švajč. Klosters – 3. miesto v dvojhre;
- turnaje v Paraguaji, Luxembursku a v Piešťanoch – 1. miesto v dvojhre a v Brazílii
-1.miesto vo štvorhre(so Slovákom Miklušičákom), (v paraguajskom Asuncione sa
Rybáriková a Juricová dostali v dvojhre do štvrťfinále);
- grandslamový turnaj Roland Gaross v Paríži – štvrťfinále v súťaži juniorov;
- halové majstrovstvá SR dorastencov – 2-krát 1. miesto v dvojhre a vo štvorhre;
- halové majstrovstvá SR mužov – 2. miesto v dvojhre a 3. miesto vo štvorhre.
b) Magdaléna Rybáriková – členka TK Kúpele Piešťany, juniorska reprezentantka SR,
majsterka SR
- juniorske majstrovstvá Európy do 16 rokov – 3. miesto (na turnaji hrala aj Dominika
Cibulková a Martin Durdík);
- juniorske majstrovstvá Európy družstiev do 16 a do 18 rokov – členka družstva SR;
- medzinárodné turnaje junioriek do 18 rokov v Brazílii, Nemecku (Norimberg),
Luxembursku a pod. – 1-krát 1.miesto, 2-krát 2.miesto s Juricovou a pod.;
- majstrovstvá SR - dorastenky do 18 rokov – 1.miesto v dvojhre, do 16 rokov 1.miesto vo
štvorhre;
- majstrovstvá SR ženy – 1. miesto v dvojhre, 1. miesto vo štvorhre s
M.
Babičovou.
c) Jana Juricová – členka TK Kúpele Piešťany, reprezentantka SR
- juniorske majstrovstvá Európy do 18 rokov vo švajč. Klosters – sa dostala do 3. kola;
- juniorske turnaje v Nemecku a Brazílii – 2. miesto vo štvorhre s Rybárikovou.
d) Michal Brtko – člen TK Kúpele Piešťany, majster SR
- letné majstrovstvá SR – kateg. ml. žiactva – 1. miesto v dvojhre a 1. miesto vo štvorhre
(s Gašperetzom).
e) Družstvo mužov TK Kúpele Piešťany – hralo v 1. lige;
f) Družstvo žien TK Kúpele Piešťany – A družstvo v extralige obsadilo
7. miesto (z
8 družstiev), B družstvo v 1. lige 3. miesto.
g) Družstvo dorasteniek TK Kúpele Piešťany – po víťazstvách v regionálnej súťaži
a v celoslovenskom finále získali titul majstra SR (tento titul získali dorastenky TK Kúpele
Piešťany už 4-tý krát za sebou). V roku 2004 hrali v zložení: Magdaléna Rybáriková, Jana
Juricová, Michaela Babičová, Katarína Belesová, Patrícia Verešová, Denisa Blašková
a Dominika Lacková. Nehrajúcim kapitánom bol Dr. Tibor Macko.
h) Družstvá žiakov TK Kúpele Piešťany – súťažili družstvá mladších žiakov, mladších
žiačok, starších žiakov a starších žiačok. Titul majstra SR družstiev získali mladší žiaci
a staršie žiačky TK Kúpele Piešťany.
ch) Majstrovstvá SR mladšieho žiactva v Šali – 1. miesto získali Andrea Svetková, Mário
Rusnák a Veronika Gubalová.

i) Letné majstrovstvá SR mladšieho dorastu – 1. miesto Martin Durdík v dvojhre.
j) Fair play Slovakia Cup - 26. ročník – medzinárodný juniorsky tenisový turnaj sa konal
v apríli 2004 v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho 96 tenistov z 10-tich štátov. Lukáš Lacko
obsadil 1. miesto v dvojhre, M. Rybáriková a M. Babičová 1. miesto vo štvorhre, M.
Rybáriková 2. miesto v dvojhre.
k) Piešťanský pohár - 11. ročník – medzinárodný turnaj hráčov do 14 rokov sa konal
v máji 2004 v Piešťanoch pod názvom Tipos Piešťany Cup 2004. Zúčastnili sa ho mladí
tenisti z 11-tich štátov.
l) Empiria Cup 2004 – turnaj dorastu A kategórie sa konal v Piešťanoch za účasti 92
mladých tenistov z 29 slovenských klubov. Patrícia Verešová obsadila 2. miesto v dvojhre
a 2. miesto vo štvorhre (s Pochabou z Nitry).
m) Pro Kenex Cup – turnaj A kategórie mladšieho žiactva sa konal v júli v Piešťanoch.
Zúčastnilo sa ho 48 chlapcov a 48 dievčat zo slovenských klubov.
n) Majstrovstvá sveta v tenise lekárov - 34. ročník – konali sa v rakúskom Poerschach.
Zúčastnilo sa ich aj 5 Piešťancov – G. Niepel, M. Ondrej, M. Lukan, J. Oravetz a I. Kollár.
V kategórii nad 55 rokov získali Gustáv Niepel a Miroslav Ondrej pre Slovensko zlatú
medailu vo štvorhre.
6. Ľadový hokej
a) Hokejový klub ŠHK 37 Piešťany – v roku 2004 bol za prezidenta ŠHK 37 Piešťany
zvolený Jaroslav Lušnák, ktorý nahradil Pavla Macharu.
b) Seniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2003/2004 hrali v 1. hokejovej lige
(2.
najvyššia súťaž).
Počas sezóny sa trénerom stal Juraj Boldiš, ktorý prišiel z Dukly Trenčín.
c) Juniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2003/2004 hrali v juniorskej extralige, kde obsadili
posledné miesto, v baráži však uspeli a v extralige sa udržali.
d) Dorastenci ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2003/2004 hrali v 1. dorasteneckej lige.
e) Memoriál Vladimíra Dzurillu - 3. ročník – medzinárodný hokejový turnaj hráčov
do 18 rokov sa konal v dňoch 5. - 7. februára v Piešťanoch. Zúčastnili sa ho hokejisti
Švajčiarska, Nemecka, USA a SR. Víťazom sa stalo mužstvo USA.
f) Junior U 18 Cup – medzinárodný hokejový turnaj hráčov do 18 rokov sa hral v Břeclavi,
Hodoníne a v Piešťanoch. Víťazom sa stala Kanada.
g) Memoriál Michala Augustína – medzinárodný hokejový turnaj žiakov sa konal
v septembri v Piešťanoch. Víťazom sa stalo družstvo Minor Přerov.
h) Turnaj štyroch – medzinárodný hokejový turnaj sa konal na Zimnom štadióne
v Piešťanoch v novembri. V tomto roku sa ho zúčastnili 20-roční hokejisti z Nemecka,
Švajčiarska, Nórska a SR. Víťazom sa stalo Nemecko.
ch) Loto Cup - 6. ročník – predvianočný hokejový turnaj sa konal na piešťanskom
Zimnom štadióne v dňoch 16. - 18.dec. 2004 za účasti reprezentačných A mužstiev
Kanady, Rakúska, Švajčiarska a SR. Víťazom sa stalo mužstvo SR.
7. Krasokorčuľovanie
a) TJ AKO Piešťany – úspešne pretekali v kategóriách mladších nádejí, mladších žiačok
a mladších žiakov (do 8, do 9 a do 10 rokov) Monika Simančíková, Tatiana Žifčáková,
Katarína Korvasová, Karolína Belancová i ďalší, v kategóriách starších nádejí, starších

žiačok a starších žiakov Andrea Simančíková, Zuzana Boorová, Timotej Čeleš, v kateg.
junioriek Emma Stalová.
b) Majstrovstvá Slovenska v Ružomberku – v kateg. mladších nádejí Monika Simančíková
– 1. miesto, v kateg. starších nádejí Timotej Čeleš – 3.miesto.
c) Slovenský pohár – Monika Simančíková – 1. miesto.
d) Veľká cena mesta Piešťany v krasokorčuľovaní - 1. ročník – pretekalo 55
krasokorčuliarov v 5-tich kategóriách: mladšie žiačky (1. miesto Andrea Simančíková),
mladší žiaci, staršie nádeje, staršie žiačky, juniorky.
8. Snowboarding
Majstrovstvá Slovenska na Veľkej Rači – vodnolyžiarka Zuzana Vráblová obsadila
v snowboardcrosse 1. miesto, v paralelnom slalome 2. miesto, v obrovskom slalome 3.
miesto.
9. Volejbal
a) Ženy MTJ Piešťany – v sezóne 2003/2004 hrali v 1. volejbalovej lige žien - skupina
západ (2. najvyššia súťaž), kde obsadili 6. miesto (z 9-tich družstiev).
b) Žiačky VKM Piešťany – hrali v skupine západoslovenskej oblasti.
10. Basketbal
a) Ženy BKM Piešťany – v sezóne 2003/2004 hrali v 1. lige (2. najvyššia súťaž).
Doterajšia 2. liga bola totiž v sezóne 2003/2004 premenovaná na 1. ligu. Ženy BKM
Piešťany skončili na 7. mieste (z 11 družstiev). Predsedom klubu bol Ing. Miloš Drgoň,
hrajúcou trénerkou Ľubica Ferancová.
b) ŠBK Piešťany – Školský basketbalový klub Piešťany pôsobí pri ZŠ na Brezovej ul.,
členky boli žiačkami športových tried 7., 8. a 9. ročníka, v prípravke boli žiačky 3. a 4.
ročníka. Predsedom ŠBK je Ing. Štefan Varga.
c) Staršie žiačky ŠBK Piešťany – v sezóne 2003/2004 hrali v celoštátnej lige st. žiačok.
11. Hádzaná
a) MHK Piešťany – riaditeľom klubu bol Štefan Hradický. Po skončení sezóny 2003/2004
trénera Michala Urbana nahradili Martin Nedorost a Vladislav Trup.
b) Seniori MHK Piešťany – v sezóne 2003/2004 hrali v 1. lige (2. najvyššia súťaž), kde
skončili na 6. mieste (z 12-tich mužstiev).
12. Kolky
a) KK Družba Piešťany – prezidentom klubu je Dr. Štefan Kočan. Kolkári Družby
Piešťany majú dlhodobé družobné styky s kolkárskym klubom WVB Viedeň.
b) Muži Družba Piešťany A – v sezóne 2003/2004 hrali v celoslovenskej 1. lige, kde
obsadili 10. miesto (z 12-tich družstiev). Najlepším hráčom Družby bol Štefan Kočan.
BK Group Rakovice obsadili v rovnakej súťaži 2. miesto.
13. Futbal
a) PFK Piešťany – predsedom výkonného výboru PFK Piešťany v sezóne 2003/2004 bol
Milan Zelenay. Na začiatku sezóny si výbor za úlohu okrem iného stanovil aj zriadenie

školských futbalových tried pri ZŠ, spoluprácu s Venglošovou futbalovou akadémiou
a rekonštrukciu areálu štadióna.
Vo februári 2004 sa po 9-tich mesiacoch opäť vymenil manažment klubu. Prezidentom
PFK Piešťany sa stal Khalil Belmechri (bol zároveň prezidentom Spartaka Horná Streda),
ktorý nahradil Ing. Petra Ošvátha. Predsedom dozornej rady sa stal primátor mesta Ing.
R. Cicutto a členmi zástupcovia spoločností BK Group, Home Credit, SLK Piešťany
i súkromní podnikatelia. Piešťanskému futbalu chceli pomôcť aj sponzori – predovšetkým
BK Group (majiteľ a predseda predstavenstva K. Belmechri), ďalej SLK Piešťany(gen.
riaditeľ Ing. Kramárik), Home Credit (gen. riaditeľ Mgr. Báder), Empiria (majiteľ
Maráček), Stamix (Beňová), FKM (konateľ Ing. Kabát), Zempres (majiteľ Dekan),
Klimatech (majiteľ Ing. Juriga). Nový prezident PFK K. Belmechri plánoval od sezóny
2004/2005 zlúčenie PFK Piešťany a Spartaka Horná Streda.
Koncom apríla sa začala rekonštrukcia hracej plochy štadióna. Trávnik bol postriekaný
chemickým prípravkom, po vyschnutí vyrezaný, zrolovaný a odvezený. Sezónu 2003/2004
preto seniori PFK dohrali na Banke, dorastenci v Pobedime a žiaci v Lúke. Okrem
trávnika bola v zlom stave aj budova na štadióne. Rekonštrukčné práce boli hradené
sponzormi PFK, pretože PFK ich z vlastných zdrojov nemohol, lebo bol veľmi zadĺžený.
V júni však došlo k roztržke medzi vedením PFK a Mestom Piešťany. MsZ mesta Piešťany
neschválilo projekt a návrh zmluvy na prenájom štadióna, ktorý predložilo vedenie PFK
(návrh nájomnej zmluvy podľa poslancov MsZ údajne nebol dobre vypracovaný z dôvodu
nedostatku profesionality manažmentu PFK a Služieb mesta Piešťany). Na príkaz vedenia
PFK futbalisti potom neodohrali posledný zápas sezóny. (V decembri však nájom nebyt.
priestorov štadióna MsZ schválilo. Nájom nebytových priestorov v objekte štadióna –
pozri 10. riadne zasadn. MsZ dňa 10.dec. 2004).
Primátor mesta Ing. R. Cicutto sa potom vzdal členstva v dozornej rade PFK, pretože
nesúhlasil so spôsobom práce vedenia PFK (najmä predchádzajúceho prezidenta PFK Ing.
P. Ošvátha, ktorý zostal členom dozornej rady). Následne odstúpil z funkcie prezidenta
PFK Piešťany K. Belmechri (predseda predstavenstva BK Group, v tom čase generálneho
sponzora PFK). Nedošlo preto ani k plánovanému zlúčeniu PFK Piešťany (účastník 5.
ligy) a Spartaka Horná Streda (víťaz 4. ligy aj zásluhou K. Belmechriho) pred sezónou
2004/2005.
Začiatkom augusta zástupcovia BK Group K. Belmechri a P. Petrovič odovzdali do
užívania novú hraciu plochu. Nový trávnik zakúpila BK Group za 3/4 mil. Sk. Celkové
náklady na rekonštrukčné práce boli 1,2 mil. Sk, prispeli aj ďalší sponzori.
b) Seniori PFK Piešťany – v sezóne 2003/2004 už 3. sezónu hrali v 5. lige a opäť sa im
nepodarilo postúpiť. Skončili na 2. mieste, do 4. ligy postúpili Moravany n/V.
c) Starší žiaci PFK Piešťany – v 2. lige obsadili 2. miesto.
d) Slovakia Cup – medzinárodný futbalový turnaj reprezentačných mužstiev do 18 rokov
sa v rokoch 2003 a 2004 už hral v Trenčianskych Tepliciach. Predtým od roku 1991 do
roku 2000 to býval medzinár. futbalový turnaj hráčov do 17 rokov s centrom v Piešťanoch,
v rokoch 2001 a 2002 tiež v Piešťanoch už pod názvom Slovakia Cup.
14. Atletika
a) Jaroslav Žitňanský – pozri bod 35 - Piešťanci pôsobiaci v mimopiešťanských
športových kluboch.

b) Piešťanské hry v atletike - 39.ročník – žiaci zo 7-ich piešťanských ZŠ súťažili v júni
na štadióne v atletických disciplínach v 4-och vekových kategóriách chlapcov a dievčat.
Víťazom sa stala 7. ZŠ na Brezovej ul.
15. Hokejbal
HBC Andže Piešťany – v sezóne 2003/2004 mužstvo hralo v hokejbalovej extralige, kde
obsadilo 4. miesto.
16. Stolný tenis
MTJ Rentdop Piešťany - Moravany n/V. – v sezóne 2003/2004 hralo A družstvo v 1.
stolnotenisovej lige - skupina západ, kde obsadilo 10. miesto (z 12-tich družstiev) a udržali
sa v 1. lige.
V dlhodobých súťažiach pôsobilo až 5 družstiev dospelých MTJ Rentdop Piešťany Moravany n/V.
17. Motorizmus (motocykle)
Cena Slovenska – rýchlostné medzinárodné motocyklové preteky sa v Piešťanoch
naposledy konali v roku 1996.
Prvé motocyklové preteky sa v Piešťanoch uskutočnili v júli 1949 pod názvom Piešťanský
trojuholník, z Piešťancov štartovali čs. reprezentant Edo Bertoli, František Anderle, Štefan
Kovalinka a Anton Beneš. V 50-tych rokoch pretekali aj Ladislav Bertoli, Imrich Sobota,
Emil Švec, Róbert Drlička, Vojtech Táborský, Jozef Taraba, Jozef Kriviansky a Edo
Hanic. V roku 1957 sa trať presunula na okruh okolo letiska medzi Piešťanmi a Hornou
Stredou a od roku 1958 už s názvom Cena Slovenska. Od roku 1964 pribudli aj preteky
automobilov.
Piešťanský Automotoklub zorganizoval celkove 29 ročníkov Ceny Slovenska.
Z Piešťancov v tomto období pretekali už iba dvaja – Edo Bertoli a Rudolf Mitošinka.
Po niekoľkoročnej prestávke boli z iniciatívy bývalého motocyklového pretekára Petra
Baláža z Hlohovca v roku 1993 obnovené pod názvom Cena SR. V roku 1997 sa však
Cena SR presťahovala na letisko v Žiline.
18. Vodný motorizmus
a) Jaroslav Baláž – člen Klubu vodného motorizmu a vodných športov Piešťany,
reprezentant SR.
- Seriál pretekov majstrovstiev Európy v triede FS a v kat. vznášadiel – celkove 6. miesto
- majstrovstvá sveta v kategórii vznášadiel – 19. miesto.
b) Peter Baláž – pozri bod 35 - Piešťanci pôsobiaci v mimopiešť. športových kluboch.
c) Marcel Helbich – člen KVM a VŠ Piešťany – majster SR rýchlostných motorových
člnov v triede 0-350.
19. Motokros
Tomáš Bučenec – pozri bod 35 - Piešťanci pôsobiaci v mimopiešť. športových kluboch.
20. Vodné lyžovanie
Zuzana Vráblová – členka Klubu vodného lyžovania a vodných športov Piešťany,

juniorska reprezentantka SR, majsterka SR
- juniorske majstrovstvá EAME (Európa, Afrika a Stredný Východ) vo vodnom lyžovaní
za vlekom v Lubline – 2. miesto v skokoch (29,5 m) a 6. miesto v akrobat. jazde;
- juniorske majstrovstvá EAME za člnom v českom Křenku – 6. miesto v skokoch (33,2
m), 5. miesto SR v súťaži družstiev (21 štátov);
- majstrovstvá SR za vlekom v Košiciach – 2-krát 2. miesto a 2-krát 3. miesto v kateg.
žien;
- juniorske majstrovstvá SR za člnom v Piešťanoch – 4-krát 1. miesto (slalom, skoky,
akrobatická jazda, trojkombinácia).
21. Kanoistika
a) Kanoistický klub Sĺňava Piešťany – prezidentom klubu je Mgr. Mario Klieštenec.
b) Lenka Doubravová – rýchlostná kanoistka, členka TJ Sĺňava, juniorska reprezentantka
SR, majsterka SR
- junior. majstr. Európy 2004 Poznaň – 8. miesto K2 na 500 m, 7. miesto K2 na 1000 m;
- preteky olympijských nádejí Szeged – 4. miesto K2 na 500 m, 6. miesto K1 na 1000 m;
- medzinár. regata Piešťany – 7. miesto K1 1000 m;
- medzinár. regata v nemeckom Bochum – 7. miesto K2 500 m;
- majstrovstvá SR – 5-krát 1. miesto K1 500 m, K1 1 000 m, K2 500 m, K2 1000 m, K4
500 m.
c) Matej Rusnák – mladší dorastenec, člen TJ Sĺňava, rýchlostný kanoista, juniorsky
reprezentant SR, majster SR
- juniorske majstr. Európy 2004 Poznaň – 6. miesto v semifinále C1 1000 m a C2 500 m;
- preteky olymp. nádejí Szeged – 3. miesto C1 500 m, C1 1000 m a C4 500 m;
- medzinár. regata Piešťany – 6. miesto C1 1000 m, 9. miesto C2 500 m;
- medzinár. regata Bochum – 6. miesto C1 1000 m;
- majstrovstvá SR – 4-krát 1. miesto.
d) Matej Kačic – člen TJ Sĺňava, juniorsky reprezentant SR
- juniorske majstrovstvá Európy 2004 Poznaň.
e) Pavol Maťaš – pozri bod 35. Piešťanci pôsobiaci v mimopiešť. šport. kluboch.
f) Ondrej Galčík – pozri bod 35. Piešťanci pôsobiaci v mimopiešť.šport.kluboch.
g) Majstrovstvá SR na dlhých tratiach v Novákoch
- kanoisti TJ Sĺňava získali 7-krát 1. miesto – v kateg. žiakov na 5 km
Simona Šamková K1 a K2 (s Dominikou Miklíkovou), v kateg. ml. dorastu Veronika
Kuniková K1 a K2 (s Katarínou Čupkovou), v kateg. st. dorastu Lenka Doubravová K1
a K2 (s Kubalovou z Bratislavy) a Matej Rusnák C1.
h) Medzinárodná regata juniorov do 23 rokov v Piešťanoch – sa konala v máji na
piešťanskej Sĺňave. Súťaž družstiev: 1. Poľsko, 2. Rumunsko, 3. Slovensko. V družstve
SR bolo 14 pretekárov z TJ Sĺňava – Lenka Doubravová, Matej Rusnák, Matej Kačic,
Simona Šamková, Veronika Kuniková, Adriana Jamrichová, Alena Hudáková, Katarína
Čupková, Dominika Michelová, Silvia Krúpová, Zdenko Pátek, Lukáš Husák, Martin Šupa
a Luboš Lehuta.
V družstve SR boli aj dvaja Piešťanci pretekajúci za ŠPK Bratislava – Pavol Maťaš –
3-krát 1. miesto (K1 1000 m, K1 500 m a K4 500 m) a Ondrej Galčík. Pretekalo sa na
tratiach 1000 m, 500 m a 3 km.

ch) Majstrovstvá SR na krátkych tratiach na Zelenej vode pri Novom Meste n/V. –
v kateg. star. dorastencov Matej Rusnák 2-krát 1. miesto – C1 1000 m, C4 1000 m,
Lenka Doubravová 3-krát 1. miesto – K1 1000 m, K2 500 m a K2 1000 m (s Kubalovou
z Vinohradov Bratislava), Matej Kačic 1. miesto – K4 500 m. V kateg. ml. dorastu získali
tituly majstra SR Simona Šamková 2-krát – K1 a K4, Veronika Kuniková K4 a Adriana
Jamrichová K4. V kateg. žiakov získali tituly Peter Boba C1 a Andrea Hudáková K4.
i) Pohár SNP v kanoistike - 44. ročník – v auguste na piešťanskej Sĺňave.
Víťazom sa stali kanoisti Novák pred Komárnom a Piešťanmi.
j) Vytrvalostné majstrovstvá SR v Trenčíne – 1. miesto získali: v kateg. st. dorastu na
24 km Lenka Doubravová v K1, Matej Rusnák v C2 (s Benešom z Novák), v kateg. ml.
dorastu Simona Šamková v K1 na 18 km, v kateg. žiakov na 12 km Peter Boba v C1
a kateg. dospelých na 36 km v K2 Ján Rusnák a tiež obsadil 2. miesto v K1 (v K2 získal
titul s Mišíkom z Dunajčíka Bratislava).
22. Veslovanie
a) Veslársky klub TJ Sĺňava Piešťany – trénerom veslárov bol Richard Novák.
b) Lukáš Babač – člen TJ Sĺňava, reprezentant SR, účastník OH v Aténach
- OH Atény 2004 – v dvojskife ľahkých obsadil 11. miesto (spolu s Podstupkom
z Bratislavy);
- medzinárodné regaty v Slovinsku, v Taliansku, v ČR – 1. miesto v dvojskife.
c) Pavol Kuhajda – člen TJ Sĺňava Piešťany, reprezentant SR, v dvojskife pretekal
s Lackovičom z Bratislavy
- medzinárodné regaty v Taliansku, Chorvátsku – 2. miesto v dvojskife, Poľsku
a Švajčiarsku.
d) Daniel Kraic – člen TJ Sĺňava, juniorsky reprezentant SR, majster SR
- medzinárodné regaty v ČR, Maďarsku a na Slovensku – 7-krát 1. miesto;
- majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto.
e) Zimné majstrovstvá SR na trenažéroch – veslári TJ Sĺňava získali 4-krát 1.miesto –
senior Pavol Kuhajda, juniorka Jana Jurčová, žiaci Marek Labuda a Katarína Minarechová.
f) Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní – konali sa na piešťanskej Sĺňave.
Veslári TJ Sĺňava získali 11 titulov majstra SR – ml. žiak Filip Cebo v skife a dvojskife
s Erikom Macekom, st. žiaci Daniel Kraic v skife a v dvojskife s Marekom Labudom,
Katarína Minarechová v skife a v dvojskife s Michaelou Valachovou a aj vo štvorkách
žiakov a žiačok, tiež i dorastenky Homolová a Jamborová ako členky párovej štvorky,
juniorka Jana Jurčová v dvojskife a muži Peter Strečanský a Maroš Sloboda v dvojskife.
g) Pohár SNP vo veslovaní - 25. ročník – medzinárodné veslárske preteky sa uskutočnili
v auguste na piešťanskej Sĺňave za účasti pretekárov 4-och štátov. Víťazom sa stali veslári
VK Olomouc pred Jiskrou Otrokovice a Sĺňavou Piešťany.
Z Piešťancov 1. miesto získali – v kateg. mužov 2-krát Sloboda v skife, 2-krát Kuhajda
a Dechet v dvojskife, v kateg. st. žiakov v skife Kraic a v dvojskife Kraic a Labuda,
v kateg. žien v skife Jurčová, v kateg. starších žiačok v dvojskife Minarechová
a Valachová, v kateg. veteránov v kombinovanej štvorke bez kormidelníka Vičan a Škulec.
h) Šintavská zákruta – medzinárodná regata, štartovali veslári z ČR a SR.
Najúspešnejšie bolo družstvo TJ Sĺňava Piešťany, ktorého veslári zvíťazili takmer
v 30 disciplínach (ocenil ich aj predseda Slovenského olympijského výboru František
Chmelár).

V sobotu veslári súťažili na klasických tratiach, v nedeľu v šprinte na 300 m.
Veslári Sĺňavy získali prvenstvá – v kateg. mužov Maroš Sloboda – 2-krát, v kateg. žien
vekom ešte juniorka Jana Jurčová – 1-krát, v kateg. junioriek Jana Jurčová – 2-krát. Medzi
dorastenkami získala 1. miesto Lucia Jamborová, medzi dorastencami Andrej Hudec.
V žiackych kategóriách to boli Daniel Kraic, Marek Labuda, Matej Šmída, Matúš Koštál,
Katarína Minarechová, Zuzana Markechová, Michaela Valachová a Marcela Čižmárová.
23. Jachting
a) Matej Kollárik – člen TJ Sĺňava, už ako žiak od roku 2004 reprezentant SR. Pretekal
v lodnej triede Q Optimist, v roku 2004 majster SR (2-krát), víťaz Slov. pohára.
- „Olympijské nádeje“ – preteky v Poľsku – 3. miesto;
- Euro Saturn Cup – 1. miesto, Inter pohár – 1. miesto;
- majstrovstvá Slovenska - seniori – 1. miesto, žiaci – 1. miesto (3-krát obhájil prvenstvo),
súťaž družstiev – 3. miesto.
V rebríčku úspešnosti sa umiestnil na 4. mieste z 565-tich pretekárov jachtingu na
Slovensku.
b) Úspešní boli aj ďalší jachtári TJ Sĺňava – v triede Optimist Lucia Toráková, Ľubomír
Nosko i ďalší, v triede Cadet Fedor Kubeš, Michal Samuhel, Marko Manák.
c) Balnea Cup 2004 – medzinárodné jachtárske preteky na piešťanskej Sĺňave.
24. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – v roku 2004 hrali v 1. vodnopólovej lige, kde obsadili 7.
miesto (z 8-ich mužstiev).
b) Mladší dorastenci KVP Kúpele Piešťany – hrali v oblastnej súťaži a postúpili do
finálovej skupiny majstrovstiev Slovenska – 4. miesto. Trénerom bol Ivan Kolárik.
c) Ženy KVP Kúpele Piešťany – v 1. lige obsadili 2. miesto;
- reprezentantka SR Martina Nortíková bola Slov. zväzom vodného póla vyhlásená za
najlepšiu vodnopólistku v roku 2004 na Slovensku.
Ženy hrávali v zložení: Erika Vajerová, Daniela Končierová, Martina Nortíková,
Katarína Nortíková, Katarína Galová, Michala Hašková, Katarína Kubánová, Kristína
Mareková, Michaela Vaníková, Veronika Bobová, Shirley Lazarová, Soňa Králová a Hana
Kuropková. Trénerom bol Mgr. Jozef Cifra.
d) Majstrovstvá Európy junioriek vo vodnom póle – konali sa v talianskom Bari.
Slovensko obsadilo 11. miesto (členkami družstva boli M. Hašková a K. Kubánová).
e) Medzinárodný vodnopólový turnaj juniorov – konal sa na kúpalisku Eva v Piešťanoch.
Hrali mužstvá Poľska, Slovinska, Japonska a Slovenska (víťaz).
f) Pohár primátora Piešťan - 6. ročník – Medzinárodný vodnopólový turnaj o Pohár
primátora sa konal v septembri na kúpalisku Eva – víťazom sa stalo mužstvo KVP Kúpele
Piešťany pred mužstvami Insbrucku, Olomouca, Viedne a Vrútok.
25. Nohejbal
a) Družstvo dorastencov Nohejbalový klub Kúpele Piešťany
- juniorske majstrovstvá sveta v Bukurešti – Daniel Krajčík a Pavol Zvonček – 1. miesto
v nohejbale dvojíc (juniorski majstri sveta) a 2. miesto v nohejbale trojíc (so Stupákom zo
Šace). Tréner Miloš Fabian.

b) Muži NK Kúpele Piešťany – v roku 2004 obsadili v 1. lige 7. miesto (z 8-ich družstiev).
c) Slovenský pohár - 5. ročník – medzinár. žiacky nohejbalový turnaj sa konal
v Piešťanoch v novembri 2004. Víťazom sa stalo družstvo Detvy A.
26. Golf
a) Golf Club Piešťany – vznikol v roku 1992. V roku 2004 mal 56 členov. Prezidentom
klubu bol Ing. Tibor Bugár.
Keďže do leta 2004 nebolo v Piešťanoch golfové ihrisko, majstrovstvá klubu prebiehali
na turnajoch v iných mestách. V roku 2002 sa majstrom klubu stal Tibor Bugár na ihrisku
Pannonia pri Budapešti, v roku 2003 Róbert Ihring v Tullne pri Viedni, v roku 2004 Jozef
Lipka na ihrisku Colony Golf Clubu v rakúskom Gutenhof.
b) Obnovenie golfového ihriska na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch – 21. júla 2004 sa
konal slávnostný otvárací turnaj.
c) Golfový turnaj obchodných partnerov SLK – sa konal v Piešťanoch 18.aug.
27. Kulturistika
a) Goliath Gym Club Piešťany – kulturistický oddiel mal v roku 2004 15 členov.
Najúspešnejším z nich bol niekoľkonásobný majster SR Mário Ondriš. Jeho trénerom bol
Daniel Mikunda.
b) Mário Ondriš – člen Goliath Gym, reprezentant SR v kategórii nad 90 kg
- majstrovstvá sveta Moskva – 8. miesto v kateg. nad 90 kg (z 32 súťažiacich);
- Grand Prix Slovakia (nominácia na MS) – 1. miesto v kateg. nad 90 kg + absolútny
víťaz;
- Tatranský pohár – 1. miesto v kateg. nad 95 kg + absolútny víťaz.
28. Turistika
- 17. januára 2004 – 29. ročník prechodu z Bezovca do Piešťan (pripravil Klub mladých
turistov TJ Bezovec);
- 23. marca – 1. podujatie 48. ročníka „100 jarných kilometrov“(otvorenie jarnej a letnej
turistickej sezóny). Pre peších turistov boli pripravené 3 trasy (Piešťany - Banka - Ahoj Piešťany, Piešťany - Bacchus vila - Havran - Ahoj - Piešťany, Piešťany - Havran - Čertova
pec - Plešiny - Ahoj - Piešťany). Novinkou bolo na Ahoji pálenie Moreny, športovozábavné súťaže, voľba kráľovnej jari Vesny.
Pre cykloturistov bola pripravená 30 km trasa Piešťany - Ratnovce - Svrbice -Radošina Havran - Plešiny - Ahoj - Piešťany;
- 18.sept. – Bakuľový pochod – 25. ročník (pripravil Klub slovenských turistov TJ
Bezovec Piešťany). Trasy 10, 15, 20, 30 a 35 km, cieľ na Lide;
- 13.nov. – Blatový pochod – 26. roč. (zorganizoval KST TJ Bezovec Piešťany), trasy 10,
15, 20, 27 a 35 km;
- 31.dec. – Silvestrovský výstup na Marhát – 33. ročník (zorg. KST Bezovec Piešťany).
Zúčastnilo sa ho 850 turistov.
29. Šach
a) Vladimír Orviský – nevidiaci šachista, člen Šachového klubu Kúpele Piešťany. Na
majstrovstvách Slovenska v šachu nevidiacich a slabozrakých v Levoči obsadil 1. miesto

(spomedzi 26 šachistov).
b) ŠK Kúpele Piešťany – A družstvo v sezóne 2003 súťažilo v 1. lige (2. najvyššia súťaž),
kde skončilo na 7. mieste (z 12-tich družstiev), B družstvo hralo v 3. lige a C družstvo v 4.
lige.
c) Majstrovstvá Slovenska v šachu – v kateg. do 18 rokov obsadil Andrej Seitler 3. miesto.
Jeho trénerom bol Ing. Vladimír Gubiš.
d) Medzinárodné majstrovstvá železničiarov (USIC) v šachu – konali sa v novembri
v hoteli Sorea Sĺňava. Zúčastnilo sa ich 22 6-členných družstiev z Európy, Turecka a Indie.
Víťazom sa stalo družstvo šachistov Indie.
e) Open CK Pressburg a turnaj Piešťany 2004 – v novembri sa v hoteli Odevák v RO
Sĺňava II konali dva medzinárodné šachové turnaje za účasti šachistov zo 7-ich štátov.
V prvom vyhral Čech Vladimír Talla a v druhom Slovák Martin Mrva.
30. Technické športy
Športový strelecký klub pri ZO 1 SZTŠ Piešťany – v letnej sezóne prebiehali súťaže
z malokalibrových zbraní a perkusných pušiek, v zime súťaže v streľbe zo vzduchových
zbraní.
V streľbe z perkusných pušiek bol najúspešnejší kadet Tomáš Žlnay, ktorý v rámci
Slovenska obsadil 3. miesto, jeho otec 4. miesto a Miroslav Drobný 8. miesto (z 50tich strelcov). V streľbe z malokalibrových pušiek sa najviac darilo Alene Helerovej
a v pištoľovej malokalibrovke Michalovi Stolárovi. Predsedom ŠSK ZO 1 SZTŠ Piešťany
bol František Doboš.
31. Plávanie otužilcov
a) Kevanova stovka – sviatočné plávanie otužilcov pri príležitosti 80. narodenín
najstaršieho otužilca na Slovensku Karola Kevana pripravil Klub otužilcov v Piešťanoch
na 13. február 2004. Otužilci plávali 100 m na nábreží Váhu za hotelom Magnólia.
b) Plávanie otužilcov v Piešťanoch - 13. ročník – podujatie sa uskutočnilo 26.dec. 2004,
pripravil ho Klub otužilcov v Piešťanoch a Hotel Magnólia Piešťany. Najstarším z cca 50
otužilcov bol vyše 80-ročný piešťanský otužilec Karol Kevan, najmladší mal 15 rokov.
Bolo treba aspoň raz preplávať po šírke Váh pri Magnólii. Nechýbal medzi otužilcami ani
spevák Martin Babjak a so svojou gitarou sprevádzal otužilcov pri spievaní ich hymny.
Moderátorom podujatia bol bývalý populárny slovenský športový komentátor Karol Polák.
32. Silvestrovský beh medzi mostami v Piešťanoch - 39. ročník
Pretekalo vyše 120 bežcov. Výsledky: mladšie žiačky – 1. Černá (Bojničky), 3. Plešivková
(Družba Piešťany), ml. žiaci – 1. Macháč (Družba Piešťany), st. žiačky – 1. Bučková
(Dubnica), 2. Vavrová (Družba Piešťany), 3. Kolníková (Kúpele Piešťany), st. žiaci – 1.
Emanuel (Sl. Trnava), 2. Kraic (Piešťany), 3. Vančo (Piešťany), dorastenky – 1. Ďurišová
(Nové Mesto n/V.), 2. Majerníková (Družba Piešťany), dorastenci – 1. Baňár (Trenčín),
ženy – 1. Biolková (Vítkovice), muži - veteráni – 1. Fiala (Skalica), hlavná kateg. muži vytrvalci – 1. Križák (Skalica).
33. Telesne postihnutí športovci
a) Ján Riapoš – od roku 2003 je predsedom Slovenského paralympijského výboru, člen

Športového klubu vozičkárov Kúpele Piešťany, reprezentant SR v stolnom tenise, majster
SR;
- Paralympijské hry Atény 2004 – v kateg. TT2 – 1. miesto v dvojhre, 2. miesto v súťaži
družstiev (s Rastislavom Revúckym);
- turnaj Hungaria OPEN – 3. miesto a turnaj Nemecko OPEN – 3. miesto;
- majstrovstvá SR v Ružomberku – v kateg. TT2 – 1.miesto v dvojhre a 1.miesto v súťaži
družstiev (spolu s J. Koščom).
b) Ján Koščo – člen ŠKV Kúpele Piešťany, reprezentant SR v stolnom tenise, majster SR;
- Paralympijské hry Atény 2004 – 5. až 8. miesto;
- majstrovstvá SR v Ružomberku – v kateg. TT3 – 1. miesto v dvojhre, v súťaži open 1.
miesto (vo finále zdolal J. Riapoša) a v súťaži družstiev 1. miesto (spolu s J. Riapošom).
c) Mária Pillárová – členka ŠKV Kúpele Piešťany, reprezentantka SR v stol. tenise,
majsterka SR;
- Paralympijské hry Atény 2004 – v súťaži žien 5. – 8. miesto;
- majstrovstvá SR v Ružomberku – 1. miesto v kateg. TT4, 2. miesto v kategórii žien (za
Kanovou z Ružomberka).
d) Mária Bartošová – členka ŠKV Kúpele Piešťany, reprezentantka SR vo vzpieraní;
- Paralympijské hry Atény 2004 – 8. miesto v tlaku na lavičke v kategórii do 56 kg
výkonom 77,5 kg.
34. Mestské súťaže
a) Minifutbal
- I. MPFL – v sezóne 2003/2004 sa víťazom stalo mužstvo FC Chelsea;
- II. MPFL – víťazom sa stalo mužstvo AG River;
- Letný pohár v minifutbale vyhralo mužstvo FC Chelsea.
b) Mestská hokejbalová liga – v sezóne 2003/2004 sa víťazom stalo mužstvo Detroitu.
c) mestská liga v kolkoch - 21. ročník – v sezóne 2003/2004 sa víťazom stalo mužstvo
FKM. Súťažilo 8 mužstiev – Dompek, FKM, Povodie Váhu A, ROUZZ, Povodie Váhu B,
Banka, Bytový podnik, K+K.
- majstrovstvá Piešťan jednotlivcov – medzi mužmi sa majstrom stal Štefan Kočan, medzi
ženami sa majsterkou stala Katarína Vráblová.
35. Piešťanci pôsobiaci v mimopiešťanských športových kluboch
Boli to kanoista Róbert Erban, kanoistka Marcela Erbanová, kanoista Pavol Maťaš,
kanoista Ondrej Galčík, kanoista Erik Noskovič, tenistka Ľudmila Cervanová, tenistka
Dominika Cibulková, atlét Jaroslav Žitňanský, vodný motorista Peter Baláž, motokrosár
Tomáš Bučenec i ďalší.
a) Róbert Erban – rýchlostný kanoista - kajakár, člen ŠKP Bratislava, reprezentant SR;
- OH Atény 2004 – 14. miesto K1 1000 m;
- majstrovstvá Európy v Poznani – 5. miesto K1 1000 m;
- preteky Svetového pohára v Duisburgu – 8. miesto.
b) Marcela Erbanová – rýchl. kanoistka - kajakárka, členka ŠKP Bratislava, reprezentantka
SR, majsterka SR.
- OH Atény 2004 – 5. miesto, K1 500 m;
- majstrovstvá Európy v Poznani – 7. miesto v K1 500 m;

- majstrovstvá SR na Zelenej Vode – 1. miesto K1 200 m.
c) Erik Noskovič – rýchl. kanoista, majster SR.
- majstrovstvá SR na Zelenej Vode – 1. miesto K4 200 m.
d) Pavol Maťaš – v roku 2004 prestúpil do ŠKP Bratislava, kde pretekal v K2 s Likérom,
majster SR.
- majstrovstvá SR na Zelenej Vode – 1. miesto K2 1000 m.
e) Ondrej Galčík – v roku 2004 prestúpil do ŠKP Bratislava.
f) Ľudmila Cervanová – tenistka, členka Slávie STU Bratislava, reprezentantka SR
- turnaj WTA v Casablance (Maroko) – 2. miesto v dvojhre.
g) Dominika Cibulková – tenistka, členka Slovana Bratislava, juniorska reprezentantka
SR, 13. miesto v koncoročnom svetovom rebríčku junioriek.
- juniorsky turnaj A kategórie v japonskej Osake – 2. miesto, na turnajoch vo Venezuele,
v americkom Bradentone a v Mexiku – tiež 2. miesto.
h) Jaroslav Žitňanský – 33-ročný diskár, člen UK Bratislava, reprezentant SR.
- míting vo Viedni – v hode diskom 64,25 m (splnil limit 64 m pre účasť na OH
v Aténach);
- OH Atény 2004 – neuspel, výkonom 53,30 m obsadil predposledné 36. miesto;
- je slovenským rekordérom v hode diskom výkonom 67,20 m z roku 2002.
ch) Peter Baláž – vodný motorista, člen rakúskeho RSC Viedeň, súťažil v kubatúre
klzákov C 350.
- majstrovstvá sveta v Písku – 10. miesto;
- majstrovstvá sveta vo Varšave – 6. miesto;
- medzinárodné preteky v Budapešti a v Komárne – 1. miesto.
i) Tomáš Bučenec – 23-ročný motokrosár, reprezentant SR, člen Express Dynamax Team
Bratislava (predtým v rokoch 1999-2002 jazdil za Slovnaft Šport Moto Team). V roku
2004 okrem motokrosu (seriál majstrovstiev SR v motokrose – iba niektoré preteky,
seriál majstrovstiev Rakúska v motokrose, seriál majstrovstiev ČR v motokrose a seriál
pretekov ME), začal jazdiť aj vytrvalecké preteky cross country-enduro (seriál pretekov
majstrovstiev SR v cross country, Šesťdňová).
V roku 2004 začal jazdiť na novej motorke Suzuki 250 cm3 štvortakt.
- seriál pretekov medzinár. majstrovstiev SR v motokrose – napr. 1. miesto v súťaži
jednotlivcov na pretekoch v Lozorne; majstrom SR sa však nestal, lebo neštartoval
na posledných dvoch pretekoch seriálu (dal prednosť Šesťdňovej), 2. miesto v súťaži
družstiev v Belušských Slatinách a pod.;
- seriál pretekov medzinár. majstr. ČR v motokrose – napr. 1. miesto v súťaži jednotlivcov
na pretekoch v Šumperku, 3. miesto v súťaži družstiev v Jičíne a pod.;
- seriál medzinár. majstr. Rakúska v motokrose – napr. 3. miesto v Imbachu;
- majstrovstvá sveta Enduro - Junior Trophy Team v poľskej Medzienej Gore – 5. miesto;
- Šesťdňová (preteky národných teamov) v Poľsku – 12. miesto v súťaži jednotlivcov, 5.
miesto SR v súťaži družstiev;
- medzinárodné majstrovstvá SR Cross country (enduro) – 1. miesto v Čuňove.

12. Zahraničné styky v roku 2004
1. Spolupráca s partnerským mestom Ustroň
a) v máji sa študenti nášho mesta zúčastnili stretnutia mládeže „Mládež, to sme my“
v Ustroni;
b) v júni sa Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2004 v Piešťanoch zúčastnili delegácie
partnerských miest z Ustrone a z maďarského Hajdúnánásu;
c) začiatkom júna sa delegácia nášho mesta spolu s mladými hudobníkmi zúčastnila 5.
festivalu partnerských miest v Ustroni.
2. Hudobné workshopy v Piešťanoch
V lete Mesto Piešťany v spolupráci so ZUŠ v Piešťanoch zorganizovalo pre mládež
z partnerských miest hudobné workshopy.
3. Návšteva delegácie Piešťan v Heinole
V auguste delegácia mesta Piešťany na čele s primátorom Ing. R. Cicuttom navštívila
partnerské fínske mesto Heinola.
Naša delegácia sa po prílete do Helsínk presunula po diaľnici do 140 km vzdialenej
21-tisícovej Heinoly, nachádzajúcej sa na brehu jazera Routsalaninen. Počas 3-dňovej
návštevy sa Piešťanci zaujímali o rozdiely medzi samosprávami vo Fínsku a na Slovensku.
Vo Fínsku ich zaujala tiež čistota verejného priestranstva, zmysel pre poriadok a pre
vzájomné spolunažívanie.
4. Kontakty mesta Piešťany s veľvyslanectvami na Slovensku
Mesto Piešťany spolupracovalo v oblasti kultúry, športu, rozvoja mesta a cestovného ruchu
s veľvyslanectvami Veľkej Británie, Rakúska, Rumunska, Indonézie, Izraela, ČR i ďalších
krajín.

13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Karol Kevan – otužilec a liečiteľ
Karol Kevan, bytom Piešťany, Vážska ul., ženatý a otec jednej dcéry sa
13. februára
2004 dožil v dobrom zdraví 80-tich rokov. Verejnosti je známy najmä ako otužilec, tiež
však je i vyznávačom zdravej životosprávy a psychotronikom.
Ako športovec sa mnoho rokov venoval behu (absolvoval aj maratóny), neskôr triatlonu
(beh, plávanie a cyklistika). Napokon začal s otužilstvom, najprv sprchovaním a potom
plávaním v studenej vode. Dovtedy mával každú jar chrípku, odkedy začal s otužovaním
už je viac nedostal. V súčasnosti je najstarším slovenským plavcom - otužilcom.
Karol Kevan začal venovať pozornosť aj životospráve a zdravej výžive. Do svojich
54 rokov sa stravoval racionálne a jedol všetko (i mäso a v malej miere i alkoholické
nápoje), avšak v tomto období sa mu zhoršil zdravotný stav a objavili sa i choroby, dostal
paradentózu (z nedostatku vitamínov), zhoršil sa mu zrak (začal používať okuliare),

dostal zápal hrubého čreva a pod. Začal preto jesť viacej ovocie a zeleninu (paradentóza
sa stratila), začal cvičiť jogu (zrak mal znovu dobrý) a stal sa vegetariánom (prestal
konzumovať mäso). Síce schudol, ale choroby prestali. Keď sa po čase skúsil vrátiť
k pôvodnej strave, tak sa choroby znovu vrátili. Preto ostal natrvalo vegetariánom
a odvtedy je aj ako 80-ročný stále zdravý, lieky nepotrebuje. O otužilstve, životospráve
a zdravej výžive hovoril aj v televízii Markíza, v rozhlase i v ďalších médiách.
Karol Kevan sa začal zaujímať i o psychotroniku. Absolvoval psychotronické školenia
a kurzy reiki (tibetsko-japonský spôsob prírodnej liečby uskutočňovanej položením ruky
na pacienta) a stal sa prírodným liečiteľom. Okrem bioterapie, t.j. liečiteľstva využívaním
kozmickej energie, si osvojil aj biodiagnostiku, t.j. t.j. pohybom ruky v okolí tela pacienta
zistiť stav jeho biopoľa alebo držaním pacienta za ruku zistiť stav jeho telesných orgánov
(sledovaním ich bioenergie). Dokáže tiež vidieť biopole – auru človeka (obklopuje
a vyžaruje z ľudského tela) a z jej veľkosti a farby určiť zdravotný stav i povahu človeka.
2. Z čiernej kroniky
V týždenníku Piešťanský týždeň je rubrika „Z čiernej kroniky“. V každom čísle novín bolo
uvedených niekoľko prípadov trestných činov alebo priestupkov, ktoré sa práve vyskytli
v regióne Piešťan. Stále sa medzi nami pohybujú ľudia s takými sklonmi a ktorí sú schopní
všetkého.
Pre zaujímavosť uvádzame po jednom prípade z každého čísla, keď v roku 2004 vyšlo 52
čísel týždenníka (názov trestného činu alebo priestupku uvedeného na titulnej strane).
1. Obesil sa v izbe na kľučke, 2. Dohrýzol ich pes ochranky, 3. Zavraždený Korec nemá
pokoj, 4. V hostinci zomrel na infarkt, 5. Chcela sa zabiť!, 6. Záchytku nechcel, iba ženu
(svoju manželku), 7. Kradol mobily, asi pre drogy, 8. Lupičovi stačilo päťtisíc, 9. Ozbíjali
ho a vyhodili na diaľnicu, 10. Vodiči v zime jazdiť nevedia, 11. Obvinili ho z týrania
ženy, 12. Po krádeži auto spálili, 13. Zlodejku peňaženky chytil čašník, 14. Krupier obral
herňu o milión!, 15. Pozor na falošné tisíckoruny!, 16. Zadržali ďalšiu falošnú tisícku, 17.
Poúčala o liste od pápeža (žena vykrikovala počas sv. omše), 18. Obnažená žena spala
v tráve, 19. Opitý mladík skákal po aute, 20. Utiekol aj so zlatými retiazkami, 21. Kradol
Fernet na benzínke (alkohol. nápoj), 22. V Kočíne inzultovali rozhodcu (futbalového), 23.
Okradli ho v hoteli, zatiaľ čo spal, 24. Pili, fajčili a chodili poza školu (žiaci základných
škôl), 25. Opitý podnikateľ vyčíňal v bare, 26. Vlčiak ohrozoval chodcov, 27. Nevedel
nájsť cestu na internát (ležiaceho na ceste ho objavila hliadka MsP), 28. Kradol zemiaky,
lebo bol hladný, 29. Vybuchol granát v stodole?, 30. Felície idú na odbyt (krádeže áut
- str. 4), 31. Utiekol aj s fotoaparátom (namiesto odfotenia s ním odbehol – okradol
poľských turistov), 32. Mladík už vydierať nebude, 33. Muž s pištoľou prepadol poštu,
34. Obťažoval predavačku (opitý bezdomovec – str. 4), 35. Z Váhu vytiahli telo muža
(utopil sa v Biskupskom kanáli), 36. Mladík kradol v drogérii, 37. Kradol detské tričká
a nohavičky, 38. Dopravný kolaps na Krajinskom moste (str. 4 – autobus a nákladné auto
sa nemohli obísť), 39. V záhrade pestoval konope (vyrába sa z neho droga - marihuana),
40. Pre drogy zaútočil nožom na otca, 41. Kto podpálil stoh slamy?, 42. Dve obete čiernej
soboty (čelná zrážka dvoch áut), 43. Opitá ležala v tráve, 44. Do hlavy si strelil v kuchyni
(37-ročný muž z Moravian n/V.), 45. Zabil sa na motorke, 46. Za staničnú hrôzu šesť
korún (poplatok za použitie WC v zanedbanej piešťanskej železničnej stanici), 47. Vražda
mladého Chtelničana, 48. Skákal pred idúce autá, 49. Vylúpili zmenáreň aj záložňu, 50.

Zjedol vajcia, dostal pokutu (v obchode skonzumoval pred platením čokoládové vajcia),
51. - 52. Vzácny obraz Alfonza Muchu sa našiel.
3. Falošné tisíckorunáčky v Piešťanoch
V marci a apríli 2004 zaistili v Piešťanoch niekoľko falošných tisíckorunových bankoviek.
Šesť z nich s rovnakým sériovým číslom zadržali ešte pred veľkonočnými sviatkami.
Súdny falzifikát priniesol do pobočky Slovenskej sporiteľne 37-ročný muž, tiež
s rovnakým sériovým číslom ako mali predchádzajúce.
4. Bezdomovci v Piešťanoch
V roku 2004 žilo na území Piešťan cca 30 bezdomovcov. Možnosť prespávať v ÚZ
Domum v Bodone využívalo iba niekoľko z nich.
Väčšinou sa potulovali po meste alebo po okolí, čo obyvatelia i návštevníci mesta neradi
videli. Viacerí bezdomovci nedodržiavali ani základné hygienické návyky. V letnom
období mohli vyvolať šírenie infekčných ochorení.
7. júla 2004 uskutočnili Referát sociálnych vecí MsÚ, MsP a ÚZ Domum v Piešťanoch
akciu, v rámci ktorej sa mohli piešťanskí bezdomovci osprchovať, oholiť, ostrihať a dostať
čisté oblečenie a jedlo. Ponúknuté možnosti však využili iba dvaja bezdomovci.
5. Obraz Alfonsa Muchu
Vzácny obraz českého maliara Alfonsa Muchu s názvom „Buď pozdravený, požehnaný
prameň zdravia“, ktorý bol v roku 2000 ukradnutý z priečelia nad dverami jedálne v hoteli
Themia Palace, bol koncom roka 2004 nájdený.
Kriminálna polícia zadržala dvoch mužov z Karlových Varov, ktorí sa snažili predať obraz
v nákupnom centre v Brne za 95 tis. eur. Do Piešťan bude obraz vrátený začiatkom roka
2005. Vzhľadom na poškodenie pôjde dielo ešte do reštaurátorského ateliéru.
6. Reštaurácia sochy barlolámača a súsošia Milenci
Socha barlolámača je symbolom Piešťan, je dielom Roberta Kuhmayera a v roku 1933
po dostavaní Kolonádového mosta ju na jeho priečelie dal umiestniť vtedajší majiteľ
kúpeľného podniku Ľudovít Winter.
Pred Kolonádovým mostom na začiatku parku je umiestnené súsošie Milenci Alexandra
Trizuljaka. Obe diela bude nutné v budúcom období vyčistiť.
7. Smrteľná nehoda cyklistu
Je už častým zjavom, že mladí ľudia bezohľadnou jazdou na motorkách a autách ohrozujú
bezpečnosť cestnej premávky, najmä cyklistov a peších.
16. apríla 2004 neskoro večer 21-ročný vodič auta jazdiaci pod vplyvom alkoholu po
Bratislavskej ceste v Piešťanoch smerom na Žilinu zrazil a usmrtil 51-ročného cyklistu.
Mladý vodič jazdil nedovolenou rýchlosťou, ktorú neprispôsobil svojim schopnostiam
a jazdnej dráhe a narazil zozadu do cyklistu jazdiaceho tým istým smerom na horskom
bicykli. Z miesta činu ušiel a neposkytol cyklistovi 1. pomoc. Ten zraneniam podľahol ešte
na mieste nehody.

8. Piešťanský pas (Passport Piešťany)
Od 4. júna 2004 má mesto Piešťany svoj passport (ako siedme mesto na svete po
Olomouci, Prahe, Jeruzaleme, Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline). Na jeho vzniku sa
podieľali Rotary Club Piešťany, Mesto Piešťany, SLK Piešťany, Balneologické múzeum
Piešťany a Piešťanské informačné centrum Piešťany. Vydali ho SLK Piešťany, a.s.
v spolupráci s Mestom Piešťany v celkovom náklade 7 tis. kusov aj v anglickej a nemeckej
mutácii.
Pri slávnostnej prezentácii ho „pokrstil“ primátor Piešťan Ing. R. Cicutto a prezident
Rotary Clubu v Piešťanoch Ing. Pawel Jurkiewicz. Passport prezentuje históriu, kultúru
a súčasný život mesta. Podobá sa na skutočný pas, môže sa používať ako suvenír alebo
praktický sprievodca pre návštevníkov Piešťan.

––––––––– Ing. Alexander Murín ––––––––

Rok 2005
Úvod
1. Svet v roku 2005
Vo februári sa v Bratislave stretli prezident USA George Bush a prezident Ruska Vladimír
Putin.
V apríli zomrel pápež Ján Pavol II. (vlastným menom Karol Wojtyla, Poliak). Za nového
pápeža zvolili nemeckého kardinála Josepha Ratzingera, ktorý prijal meno Benedikt XVI.
Situácia v Iraku sa oproti roku 2004 nezmenila. Naďalej pokračovala okupácia krajiny
vojskami USA a ich spojencov. Teroristické akcie boli zamerané nielen na cudzích vojakov,
ale aj na Iračanov, ktorí začali spolupracovať s predstaviteľmi nového režimu. Tiež sa začali
bratovražedné boje medzi náboženskými skupinami sunnitov a šiítov. V októbri sa začal
súdny proces s irackým exprezidentom Saddámom Hussajnom.
2. Slovenská republika v roku 2005
Vláda SR pod vedením premiéra Mikuláša Dzurindu bola v roku 2005 poznačená škandálmi
niektorých jej ministrov.
Z funkcie ministra hospodárstva musel odísť Pavol Rusko, pretože bol viacej súkromným
podnikateľom než ministrom.
Podobne skončil aj minister práce Ľudovít Kaník, ktorý chcel získať peniaze z eurofondov pre
rodinnú firmu. Ani Kaníkove sociálne reformy nesplnili očakávanie väčšiny obyvateľstva,
v budúcom roku budú ďalšie zmeny.
Pokračovala zdravotnícka reforma ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, ktorá tiež vyvolala
nespokojnosť obyvateľstva. Zdravotnícke zákony sa menili, pretože boli vypracované
narýchlo a s chybami. Minister zdravotníctva sa vo funkcii udržal, pretože parlament
neschválil návrh na jeho odvolanie.
Minister školstva Martin Fronc uponáhľane pripravil v roku 2005 maturity po novom.
Spôsobilo to však veľkú nespokojnosť maturantov, najmä gymnaziálnych, pretože boli
komplikovanejšie a náročnejšie a vyskytlo sa viacero chýb. Študenti verejne protestovali
(napr. heslom „Odvolajte Fronca, maturity nemajú konca“).
Po ničivej kalamite v novembri 2004 postihla Vysoké Tatry ďalšia prírodná katastrofa.
V dôsledku požiaru zhorelo 230 ha lesa v lete 2005.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2005
K 1. januáru 2005 bol zrušený Okresný súd a Okresná prokuratúra v Piešťanoch.
Začiatkom apríla sa konali oslavy 60.výročia oslobodenia Piešťan spod fašizmu.
V období apríl - jún sa uskutočnil 1. ročník medzinárodného festivalu Jazz Piešťany 2005.
Začiatkom júna sa uskutočnilo slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2005
v Piešťanoch.
V období jún - august sa konal jubilejný 50. ročník Piešťanského festivalu.
V júni po 12-ročnej prestávke bola otvorená obnovená medzinárodná výstava sôch v plenéri
– 25. ročník Sochy piešťanských parkov.
V auguste sa v Piešťanoch po dlhšej prestávke uskutočnili medzinárodné motoristické
preteky Cena Slovenska.

V októbri uplynulo 60 rokov od slávnostnej inštalácie Piešťan na mesto.
V novembri sa v Piešťanoch uskutočnil 1. ročník Medzinárodného filmového festivalu –
Eurotour 2005.
V novembri sa v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie predsedov vlád krajín Stredoeurópskej
iniciatívy (SEI).
V novembri bolo do 40-členného zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zvolených
5 poslancov z okresu Piešťany.
V roku 2005 prebiehala 2. etapa výstavby Pešej zóny v Piešťanoch.
V roku 2005 mesto Piešťany uzavrelo dohodu o priateľstve a spolupráci s talianskych
mestom Montevago.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2005
V roku 2005 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí MsZ mesta Piešťany.
Konali sa v zasadačke Mestskej knižnice v Piešťanoch. Poslanci mali pri hlasovaní 4
možnosti: za, proti, zdržal sa, nehlasoval.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 28. januára 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ v roku
2004, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, návrh zmeny ÚPN CMZ Piešťany (pre Hotel
Magnólia), nové Zásady o prevode vlastníctva majetku Mesta Piešťany (bytov), zmena
Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2005, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností (napr.
schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov ZŠ F.E. Scherera pre rímskokatolícku
cirkev – Farnosť sv. Cyrila a Metoda), nová komisia MsZ (na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných činiteľov), vymenovanie nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany,
bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
1. Zmena Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Piešťany č.1 – Dostavba
Hotela Magnólia - blok B5 (uzn. MsZ č.3/2005) – MsZ zmenu schválilo. Zároveň schválilo
novelu k VZN MP č.15/2001 – Záväzná časť ÚPN CMZ Piešťany.
Magnólia Piešťany, a.s. plánuje na vymedzenej ploche cca 800 m2 realizovať dostavbu
k Hotelu Magnólia – balneoterapeutický pavilón.
2. Nové znenie zásad o prevode vlastníctva majetku mesta Piešťany - voľných bytov po
neplatiacich nájomcoch, tretím osobám (uzn. MsZ č.4/2005) – MsZ ho schválilo. Návrh
predložil Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Podľa pôvodného znenia zásad sa kúpna cena
stanovovala súdnoznaleckým posudkom. Podľa nových zásad je minimálna východisková
kúpna cena bytov po neplatiacich nájomcoch 500 tis. Sk za 1-izbový byt, 750 tis. Sk za
2-izbový, 900 tis. Sk za 3-izbový a 1,05 mil. Sk za 4-izbový byt.
3. Zmena Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2005 (uzn. MsZ č. 5/2005) – MsZ schválilo
navýšenie položky Ostatné tovary a služby o 3 mil. Sk do pôvodne navrhovanej výšky
pri schvaľovaní rozpočtu na minuloročnom poslednom zasadnutí MsZ. Účelová dotácia
3 mil. Sk na splátku počítačového tomografu prevádzkovaného Nemocnicou A.Wintera
v Piešťanoch bude krytá z rezervného fondu mesta.
4. Komisia MsZ mesta Piešťany na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
činiteľov (uzn. MsZ č.10/2005) – MsZ schválilo novú komisiu v zložení – Ing. Ján Dulla,

Ing. Eva Pobjecká, Mgr. Elena Bieliková, Ing. Eva Kolláriková, Kornel Duffek a MUDr.
Jozef Beňačka. Povinnosť zriadiť komisiu vyplývala z ústavného zákona č.357/2004 Z.z.
(majetkové priznania).
5. Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
12/2005) – MsZ schválilo vymenovanie do funkcie riaditeľa SMP Ing. Františka Baču
dňom 1. marca 2005. Predchádzajúci riaditeľ Ing. Milan Michalko požiadal o rozviazanie
pracovného pomeru dohodou ku dňu 31.1.2005.
6. Správa o založení letiskovej spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. (uzn. MsZ č. 14/2005) –
MsZ správu zobralo na vedomie a zároveň schválilo menovanie Ing. Evy Pobjeckej do
dozornej rady spoločnosti.
7. Informácia o spracovaní projektovej dokumentácie komplexnej štúdie „Revitalizácia
vodného toku Dubová“ (uzn. MsZ č. 15/2005) – MsZ ju zobralo na vedomie.
8. Interpelácie poslancov MsZ – MUDr. P. Ottinger konštatoval, že zimný štadión je síce
po rekonštrukcii, ale ľadová plocha je naďalej nekvalitná. Malo by sa s tým niečo robiť.
2. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 4. marca 2005
- v programe zasadnutia MsZ bolo zloženie sľubu nového poslanca MsZ, kontrola
uznesení zo zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, VZN MP,
financovanie významných investičných akcií Mesta Piešťany, zmluva o podnájme
medzi PFK Piešťany a DENIPA, s.r.o. Piešťany, zmeny v sústave materských škôl,
nájmy (predĺženie doby nájmu Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava do 30.6.2005, tiež
Emílii Jurnickej - Mitro Lahôdky oproti pošte), pripomienky k návrhu zmeny ÚPN
CMZ Piešťany (predajňa potravín Lidl), majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
(AUPARK Piešťany), program hosp. a soc. rozvoja mesta Piešťany (na roky 2005-2006),
správa o činnosti MsP za rok 2004, správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra MP, bod
Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod. (celkove 24 bodov programu).
1. Nastúpenie Jaroslava Kravárika za poslanca MsZ na uprázdnený mandát (uzn. MsZ
č. 17/2005) – MsZ zobralo na vedomie. Ing. F. Bača sa vzdal mandátu poslanca MsZ
z dôvodu nastúpenia do funkcie riaditeľa SMP. Poslanec Jaroslav Kravárik zložil sľub
poslanca do rúk primátora.
2. VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (uzn. MsZ č. 19/2005) – MsZ
ho schválilo s pripomienkami poslancov. Na základe nového zákona o rozpočtových
pravidlách miestnej samosprávy obec (mesto) nemôže poskytnúť dotáciu ani návratnú
finančnú výpomoc fyzickej osobe - občanovi.
3. Financovanie investičných akcií mesta - Výstavba bytovky Bodona a Pešia zóna (uzn.
MsZ č. 20/2005) – MsZ schválilo:
a) krytie investičnej akcie mesta Výstavba bytovky Bodona III. etapa strednodobým
úverom na dobu 2 - 5 rokov vo výške 24 mil. Sk;
b) krytie investičnej akcie mesta Pešia zóna II. etapa dlhodobým úverom na dobu 15 - 20
rokov vo výške 58 mil. Sk;
c) oba úvery poskytnutých Dexia bankou bude mesto ručiť vista bianco zmenkami
(druhou, neschválenou možnosťou bolo ručenie nehnuteľným majetkom mesta).
4. Zmluva o podnájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov uzavretej medzi PFK
Piešťany a DENIPA, s.r.o., Piešťany (uzn. MsZ č. 23/2005) – MsZ zmluvu, uzavretú dňa
27.1.2005 schválilo.

Vlastníkom objektu futbalového štadióna je Mesto Piešťany. Na 10. riadnom zasadnutí
MsZ v decembri 2004 poslanci schválili nájom nebytových priestorov Športhotela a bufetu
s terasou nachádzajúcich sa v objekte štadióna na dobu 33 rokov za sumu 1 190,- Sk
s DPH pre nájomcu pre OZ Piešťanský futbalový klub Piešťany, ktorý nebol v dobrej
finančnej situácii (chýbal hlavný sponzor). Následne PFK dal tieto priestory do podnájmu
na dobu 33 rokov firme DENIPA, s.r.o., Piešťany, ktorej konateľom je poslanec MsZ
Pavol Tapušík, čo týmto uznesením MsZ schválilo. Tento prenájom by mal PFK Piešťany
priniesť 500 tis. Sk ročne, ktoré sa použijú pre činnosť futbalového klubu.
5. Zmeny v sústave materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany (uzn.
MsZ č. 25/2005) – MsZ schválilo:
- zrušenie MŠ Javorová ul. Piešťany a jej školskej jedálne k termínu 30.6.2005
s ukončením činnosti k 1.9.2005 (zasadnutia MsZ sa zúčastnili rodičia detí zo škôlky, ktorí
neúspešne zdôvodňovali je zachovanie);
- zrušenie rozpočtovej organizácie Školské zariadenia mesta Piešťany (ŠZMP)
k 30.6.2005;
- v sieti škôl ponechať a udeliť právnu subjektivitu k 1.7.2005 4-om materským školám
– MŠ Staničná ul., MŠ Valová ul., MŠ 8, mája 2 a MŠ Ružová ul. (predtým bol len 1
právny subjekt týkajúci sa materských škôl – mestská rozpočtová organizácia ŠZMP,
v rámci ktorej pôsobilo 11 MŠ). Zároveň spojiť do jednej právnickej osoby MŠ Staničná
ul. so zanikajúcou MŠ Zavretý kút, MŠ Valová ul. so zanikajúcimi MŠ Považská ul. a MŠ
Detvianska ul., MŠ 8. mája 2 so zanikajúcimi MŠ 8. mája 4 a MŠ na Ul. F.E. Scherera,
MŠ Ružová ul. so zanikajúcou MŠ na Ul. A. Dubčeka.
To znamená, že z celkového počtu 11 MŠ v Piešťanoch zaniklo 7 MŠ, z nich 1 (MŠ
Javorová ul.) bola zrušená aj s priestormi a jej objekt bol ponúknutý súkromnému sektoru
na prevádzkovanie. Ďalších 6 MŠ síce tiež zaniklo, avšak ich objekty boli ako elokované
triedy pričlenené k 4-om MŠ s právnou subjektivitou.
6.Vyhodnotenie pripomienok v rámci prerokovania návrhu na zmenu Územného plánu
centrálnej mestskej zóny č. 2 - Predajňa potravín LIDL – Blok B 30 (uzn. MsZ č. 26/2005)
– poslanci MsZ vyhodnotenie pripomienok k zmene ÚPN CMZ Piešťany č. 2 ako celku
neschválili. Vyhodnotenie pripomienok bolo schválené až na 6. riadnom zasadnutí MsZ
dňa 1. júla 2005 uzn. MsZ č.123/2005/6.
Predtým síce uzn. MsZ č.171/C/2004 zo dňa 3. sept. 2004 poslanci návrh na spracovanie
zmeny ÚPN CMZ č. 2 schválili, teraz však vyhodnotenie pripomienok k zmene
neschválili. To znamenalo, že Krajský stavebný úrad v Trnave v tejto veci nemohol vydať
rozhodnutie. Dôležité bolo aj zamietavé stanovisko Obvodného úradu životného prostredia
v Piešťanoch. Výstavba v danej lokalite by bola nevhodná z ekologického hľadiska,
pretože by sa musela odstrániť väčšina výsadby drevín. Zeleň tam plní viaceré funkcie
– estetickú, psychologickú, ochrannú pred škodl. látkami a ozdravovaciu. Nesúhlasné
stanovisko k LIDLu vyjadrili petíciou aj okoložijúci obyvatelia.
Zámer spoločnosti LIDL vybudovať na parkovisku pri OD Prior svoju predajňu lacných
potravín sa zatiaľ nebude realizovať.
7. Výstavba polyfunkčného komplexu AUPARK Piešťany - majetkoprávne vysporiadanie
nehnuteľností (uzn. MsZ č. 27/2005) – MsZ schválilo kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva
nehnuteľností (lokalita Nitrianska ul.- v súčasnosti využívaná ako dočasné parkovisko
áut) za kúpnu cenu 31 mil. Sk pre AUPARK VIII, s.r.o., Bratislava. Zároveň schválilo

spracovanie zmeny Územného plánu mesta Piešťany a Územného plánu centrálnej
mestskej zóny v súvislosti s pripravovanou zástavbou lokality.
Okrem kúpnej zmluvy sa hlasovanie poslancov týkalo aj zmluvy o zriadení vecného
bremena a zmluvy o spolupráci medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou AUPARK
(obsahuje záväzok spoločnosti AUPARK realizovať investície do mestskej infraštruktúry
v rozsahu 30 mil. Sk na rozšírenie pešej zóny, na nový kruhový objazd, preloženie
Nitrianskej ulice, vybudovanie koridoru pre inžinierske siete a zeleň na dotknutom území).
Vyskytol sa však zatiaľ nedoriešený problém. Vlastníkom pozemku (ako predajca)
pre výstavbu AUPARKU je síce Mesto Piešťany, avšak na časť tohto pozemku si robí
reštitučný nárok občan mesta Martin Čimo (parcela o rozsahu 811 m2). V tejto veci podal
v auguste 2004 na Okresný súd v Piešťanoch žalobu na Mesto Piešťany a ak by v súdnom
spore o vlastníctvo danej parcely uspel, muselo by ho Mesto Piešťany finančne odškodniť
(pri predpokladanej cene pozemkov v danej lokalite až cca 10 tis. Sk/m2 by to bolo už
vyše 8 mil. Sk).
8. Prevod nehnuteľného vlastníctva SR v správe Ministerstva obrany SR do vlastníctva
Mesta Piešťany (uzn. MsZ č.31/2005) – MsZ bezodplatný prevod nehnuteľnosti – areálu
skladov LPH (sklady a pozemky) schválilo. Areál bol vybudovaný v 70-tych rokoch 20.
stor. ako sklad LPH, avšak nebol daný do užívania. Z toho dôvodu nie je predpoklad
prípadného úniku ropných látok.
9. „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2005 – 2006“ (uzn.
MsZ č.32/2005) – MsZ program zobralo na vedomie. Zároveň schválilo jeho doplnenie
o problematiku južného premostenia Váhu podľa „Stratégie rozvoja mesta Piešťany a obcí
Banka a Moravany n/V. do roku 2020“. Z tejto stratégie program vychádza.
Poslanci tiež schválili opatrenia programu s termínom realizácie v roku 2005 predložiť
na prerokovanie pri zmene rozpočtu na rok 2005 (ak nie sú kryté schváleným rozpočtom
mesta na rok 2005) a opatrenia programu s termínom realizácie v roku 2006 zapracovať do
návrhu rozpočtu na rok 2006.
10. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2004 (uzn. MsZ č.33/2005) –
MsZ správu zobralo na vedomie.
11. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany za 2. polrok 2004 (uzn.
MsZ č.33/2005) – MsZ správu zobralo na vedomie.
12. Dohoda o priateľstve a spolupráci s izraelským kúpeľným mestom Eilat (uzn. MsZ
č.36/2005) – MsZ dalo súhlas k uzavretiu dohody medzi mestom Piešťany a mestom Eilat.
13. Odvolanie Ing. Františka Baču z funkcie predsedu Komisie pre ochranu životného
prostredia pri MsZ mesta Piešťany a menovanie poslanca MsZ MUDr. Mariána Urbánka
do tejto funkcie ku dňu 1.3.2005 (uzn. MsZ č.37/2005 a č.38 /2005) – MsZ obe uznesenia
schválilo. Ing. F. Bača bol vymenovaný za riaditeľa Služieb mesta Piešťany ku dňu
1.3.2005.
14. Zhoršenie hospodárenia SLK Piešťany, a.s. – negatívny vplyv na menšinového
akcionára Mesto Piešťany (uzn. MsZ č.41/2005 – MsZ uložilo primátorovi mesta,
predstaviteľovi Mesta Piešťany ako menšinového akcionára, písomne požiadať
väčšinového vlastníka SLK Piešťany, a.s. – firmu CP Holdings Ltd. v Londýne, ktorú
zastupuje prezident tejto spoločnosti Sir B. Schreier, o zdôvodňujúce stanovisko
k výrazne horším výsledkom hospodárenia kúpeľov v poslednom období v porovnaní
so situáciou v období, keď sa táto spoločnosť stala väčšinovým vlastníkom kúpeľov.

Dôsledkom zhoršujúceho sa hospodárenia tejto spoločnosti prichádza Mesto Piešťany už
druhý rok o nezanedbateľnú čiastku dividend do svojho rozpočtu, nehovoriac o ďalších
nepriaznivých vplyvoch z toho vyplývajúcich na podnikateľskú sféru a celkový život
obyvateľov mesta Piešťany.
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 1. apríla 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov obce, žiadosti o úľavu alebo oslobodenie z mestských
daní a poplatkov, záverečný účet Mesta Piešťany a mestských organizácií – Služby
MP, MsKS, MsK a PIC za rok 2004, zámer vysokých škôl pôsobiť na území Piešťan,
príspevky právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, finančné prostriedky
na školy a školské zariadenia na rok 2005, prevody vlastníctva, nájmy nehnuteľností
a majetkoprávne vysporiadania nehnuteľností (MsZ neschválilo žiadosť spoločnosti
TAPVEST, s.r.o., týkajúcej sa prístavby Hotela Park Avenue v mestskom parku Sad A.
Kmeťa; Hotel Park Avenue Piešťany, tzv. Švorcova vila slúžila ako detská nemocnica,
vlastníkom je spoločnosť TAPVEST, s.r.o. Piešťany, ktorá vznikla zápisom do Obchodn.
registra Slovenska a jej vlastníkom je Spoločnosť Amazon Construction L.L.C. a fyzické
osoby v USA), kontroly útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany, bod Rôzne,
interpelácie poslancov a pod. (celkove 23 bodov).
1. Žiadosti o úľavu a oslobodenie z mestských daní a poplatkov (uzn. MsZ č. 44/2005/A
– MsZ neschválilo oslobodenie od platenia penalizácie dane z nehnuteľností pre
Poľnohospodárske družstvo Piešťany vo výške 211,5 tis. Sk.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2004 a rozdelenie finančného
hospodárenia mesta – záverečný účet (uzn. MsZ č. 48/2005) – MsZ schválilo záverečný
účet a rozdelenie finančného hospodárenia Mesta Piešťany k 31.12.2004 ako aj
vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta za rok 2004.
3. Zámer vysokých škôl pôsobiť na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.49/2005) – MsZ
schválilo využitie budovy bývalej ZŠ Rázusova ul. pre pôsobenie vysokej školy. Zároveň
uložilo MsÚ pripraviť podmienky nájmu tejto budovy pre vysokú školu Univerzitu sv.
Cyrila a Metoda v Trnave.
Trnavská univerzita plánuje zriadiť v Piešťanoch Fakultu liečebnej rehabilitácie
a balneológie (bakalárske denné štúdium).
Záujem prejavila aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.,
Bratislava, ale neuspela (v Piešťanoch chcela zriadiť Fakultu zdravotníctva a sociálnej
práce Martina Sentiványho s dvomi študijnými odbormi – Fyzioterapia a liečebná
rehabilitácia a Sociálna práca).
4. Rozdelenie finančných prostriedkov na príspevky právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom (uzn. MsZ č. 51/2005) – MsZ schválilo rozdelenie finančných
prostriedkov nasledovne: rozvoj školstva a vzdelávania – 150 tis. Sk, telovýchova šport –
750 tis. Sk, zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia – 3 150 tis. Sk, charita, humanitárna
a sociálna oblasť – 200 tis. Sk, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity – 450
tis. Sk, ekológia a environmentalistika – 150 tis. Sk, doprava, urbanizmus a architektúra
–
100 tis. Sk, bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku – 100 tis. Sk, ochrana základných
ľudských práv a slobôd – 50 tis. Sk, výskum, vývoj, vedeckotechn. a inform. služby – 50
tis. Sk, podpora region. rozvoja a zamestnanosti –
100 tis. Sk.
5. Rozpis finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia na rok 2005 (uzn. MsZ

č. 52/2005) – MsZ schválilo rozpis finančných prostriedkov pre školy a škols. zariadenia
na prenesené kompetencie na rok 2005 a rozpis finančných prostriedkov na originálne
kompetencie na rok 2005.
6. Využitie priestorov bývalej ZŠ A. Trajan 9 (uzn. MsZ č. 53/2005) – MsZ schválilo
predmetnú nehnuteľnosť pre využitie a činnosť CVČ Ahoj Piešťany, činnosť školských
klubov a iné činnosti určené MsÚ. Zároveň zrušilo uzn. MsZ č. 134/2004/B1.a., ktorým
boli priestory bývalej školy ponúknuté do prenájmu.
S návrhom na premiestnenie CVČ Ahoj z centra mesta do budovy bývalej školy na okraji
mesta vystúpil poslanec JUDr. Ján Chmelo, na jeho prekvapenie poslanci jeho návrh
ihneď bez diskusie schválili. Toto unáhlené rozhodnutie (nebolo predtým prerokované
v komisiách MsZ ani v mestskej rade) vyvolalo silný nesúhlas verejnosti, rodičov detí,
pracovníkov CVČ Ahoj, ba i niektorých poslancov MsZ. Premiestnenie CVČ Ahoj
z budovy na Teplickej ul. pri Vojenskom kúpeľnom ústave do budovy bývalej školy na
sídl. A. Trajan sa nakoniec nerealizovalo.
4. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 29. apríla 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, zrušenie zásad oceňovania mestských
pozemkov, nájmy a prevody vlastníctva, aktivity Piešťanského informačného centra
(projekt „PIC ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu“ so spoluúčasťou Mesta
Piešťany), bod Rôzne (úprava platu primátora a viceprimátora mesta, opäť výstavba
predajne potravín LIDL), interpelácie poslancov a pod. (celkove 20 bodov programu).
1. Zrušenie Zásad oceňovania pozemkov za účelom prevodu vlastníctva a nájmu
právnickým a fyzickým osobám (uzn. MsZ č.67/2005) – MsZ schválilo zrušenie uzn.
MsZ č.212/2004 a ponechanie spôsobu prevodu a nájmu pozemkov vo vlastníctve
Mesta Piešťany na individuálne posúdenie mestskou radou a mestským zastupiteľstvom.
Nebude sa používať tzv. cenová mapa, ktorá mala rozdeliť hodnotu pozemkov do rôznych
kategórií podľa možnosti ich využitia a situovania.
2. Nájom športovej haly a ďalších stavieb na Hlbokej ul. v Piešťanoch (uzn. MsZ č.
68/2005)
Bod A -MsZ schválilo nájom mestskej športovej haly s graboplastovým plášťom
a stavby TJ pre Slovenský paralympijský výbor, o.z., za cenu 1 000,- Sk/rok na dobu 30
rokov, so záväzkom vykonania investícií a opráv vo výške 17 mil. Sk podľa časového
harmonogramu. Tiež schválilo do nájomnej zmluvy stanoviť podmienky pre pôsobenie
Mestského hádzanárskeho klubu Piešťany v tejto hale. Zároveň bolo schválené ukončenie
nájmu predmetnej nehnuteľnosti Službami MP (nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany
a Službami MP zo dňa 2.1.2004) a odňatie hnuteľného majetku zo správy Služieb MP.
Bod B -MsZ schválilo zmenu Zmluvy o podnájme zo dňa 1.5.2004, uzatvorenú medzi
Službami MP, p.o. a spoločnosťou STASIN, s.r.o. na Nájomnú zmluvu medzi Mestom
Piešťany a STASIN, s.r.o., pričom dohodnuté podmienky zostali nezmenené.
3.Dohoda o priateľstve a spolupráci s talianskym kúpeľným mestom Montevago (uzn.
MsZ č. 76/2005) – MsZ dalo súhlas k uzavretiu dohody medzi mestami Piešťany
a Montevago.
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 27. mája 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, novela VZN MP, vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany

a mestských rozpočtových organizácií za 1. štvrťrok 2005, zriaďovacie listiny materských
škôl, vyhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom za 1. štvrťrok 2005, verejné WC,
prevody vlastníctva prenájmy nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
1. Novela VZN MP o mestskej polícii (uzn. MsZ č. 86/2005) – MsZ novelu schválilo
s pripomienkami poslancov.
VZN MP bolo už novelizované uzn. MsZ č. 11/2002 na základe novelizácie zákona č.
564/1991 o obecnej polícii a zákona č. 319/1999 Z.z.
Vyše 10-ročná tradícia mestských polícií a snaha o ich zjednotenie viedli v roku 2003
k prijatiu ďalšej novelizácie zákona obecnej polícii č. 333/2003 Z.z., v ktorej sa zjednotila
výstrojná časť mestských a obecných polícií v rámci Slovenska, tiež došlo k zmene
niektorých názvov v obsahovej stránke a k zjednoteniu odbornej prípravy obecných
resp. mestských policajtov. Keďže prestrojenie obecných a mestských polícií je finančne
náročné na rozpočty samospráv, zákon stanovil termín a ukončenie prestrojenia do
31.12.2007.
Doterajšia uniforma (rovnošata) mestského policajta v Piešťanoch bola tmavomodrej farby
so žltou košeľou (na ľavom rukáve s našitým erbom mesta a nápisom MsP Piešťany).
Od júna 2005 sa základom novej uniformy stala bledomodrá košeľa s tmavomodrou
aplikáciou a nové elipsovité identifikačné odznaky s logom mesta. Ostatné súčasti výstroja
ostali nezmenené.
2. Zriaďovacie listiny materských škôl (uzn. MsZ č. 93/2005) – MsZ schválilo zriaďovacie
listiny 4-och MŠ na území Piešťan – MŠ Staničná 2, MŠ Valová 40, MŠ 8. mája 2, MŠ
Ružová 2.
3. Verejné WC na území Piešťan (uzn. MsZ č. 99/2005) – MsZ schválilo ponukové
konanie na nájom verejných WC formou zverejnenia ponukového konania v tlači (zatiaľ
ešte nebol schválený ich odpredaj). Mesto je vlastníkom 3-och verejných WC.
4. Spolupráca miest Bratislava, Trenčín a Piešťany (uzn. MsZ č. 102/2005) – MsZ MP
schválilo spoluprácu miest v oblasti kultúry a cestovného ruchu.
5. Zmena predsedu Výboru mestskej časti A. Trajan a m.č. Kocurice (uzn. MsZ č.
103/2005 – MsZ schválilo odvolanie Mgr. M. Gašparíkovej na základe vlastnej žiadosti
a do funkcie predsedkyne menovalo Ing. E. Gockú v termíne od 1.6.2005.
6. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 1. júla 2005
- v programe zasadnutia MsZ bolo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov obce, informácia o činnosti SLK Piešťany, a.s., nájomná
zmluva na budovu bývalej ZŠ na Rázusovej ul., informácia o statickej doprave na území
mesta Piešťany, kritériá pre výber záujemcov o kúpu bytu, finančné dotácie Mesta
Piešťany v oblasti sociálnej a zdravotníckej, kultúry, športu, školstva, dopravy, urbanizmu
a architektúry, zmeny ÚPN MP a ÚPN CMZ MP, výstavba predajne LIDL, parkový
poriadok Mesta Piešťany, projekt likvidácie komunálneho odpadu, prevody vlastníctva
a nájmy, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod. (spolu 36 bodov).
1. Informácia o činnosti SLK Piešťany, a.s., na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
107/2005 – MsZ informáciu zobralo na vedomie. Poslancov o hospodárskych výsledkoch
kúpeľov a plánoch do budúcnosti informovali pracovníci kúpeľov Ing. E. Paulech, Ing. D.
Kulla a Mgr. J. Beňačková.
2. Nájomná zmluva pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave na využitie bývalej
ZŠ Rázusova ul. (uzn. MsZ č. 108/2005) – MsZ schválilo s pripomienkami poslancov

nájomnú zmluvu medzi prenajímateľom Mestom Piešťany a nájomcom Univerzitou sv.
Cyrila a Metoda v Trnave s účinnosťou od 1.9.2005.
3. Statická doprava (parkovanie) na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 112/2005) – MsZ
zobralo na vedomie informáciu o statickej doprave a postupe pri jej riešení na území mesta
Piešťany. Zároveň uložilo MsÚ pripraviť VZN MP o doprave v meste Piešťany, ktoré bude
vychádzať z princípov prijatých v stratégii mesta.
MsZ schválilo vyhlásenie verejného obstarávania na zabezpečenie samostatnej
dokumentácie riešenia statickej dopravy na území mesta Piešťany s termínom do 1.8.2005.
4. Výber záujemcov o kúpu bytu v lokalite Bodona (uzn. MsZ č. 113/2005) – MsZ
schválilo návrh prevodu vlastníctva nehnuteľností – 23 bytov v bytovom dome v lokalite
Bodona do vlastníctva záujemcov o byt. Zároveň MsZ schválilo kritériá pre výber
záujemcov o kúpu práve budovaných 23 bytov na sídlisku Bodona, ktoré stavia Mesto
Piešťany (trvalý pobyt v meste alebo výkon zárobkovej činnosti záujemcu v meste
Piešťany minimálne 2 roky, preukázanie solventnosti záujemcu buď potvrdením banky
o vinkulácii finančných prostriedkov alebo uzavretou zmluvou o úvere, prípadne zložením
peňažných prostriedkov na kúpu bytu na účet predávajúceho - Mesto Piešťany a pod.).
Cena bytu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
a príslušenstve bytového domu spolu so spoluvlastníckym podielom na pozemku bola
určená na 23 800,- Sk/m2.
Výber záujemcov podľa uvedených kritérií uskutoční komisia MsZ pre zdravotníctvo,
sociálne veci a bývanie – 20 bytov a o 3-och bytoch rozhodne primátor mesta.
5. Finančné dotácie Mesta Piešťany v roku 2005 (uzn. MsZ č. 114/2005, č. 115/2005,
č. 116/2005, č. 117/2005, č. 118/2005 a č. 119/2005) – v rozpočte mesta Piešťany boli
v rozpočtovej položke „príspevky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia“
naplánované finančné prostriedky pre rôzne oblasti. Žiadosti o finančné dotácie boli
predložené na MsÚ riadne do termínu uzávierky a splnili všetky formálne náležitosti,
boli príslušnými komisiami MsZ rozdelené a odporučené na schválenie primátorovi
mesta a MsZ. Dotácie do 30 tis. Sk schvaľoval primátor mesta, nad 30 tis. Sk MsZ po
prerokovaní v mestskej rade.
a) Oblasť sociálna a zdravotnícka - časť charita, humanitárna a sociálna oblasť –
komisia MsZ pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie na svojom zasadnutí dňa
11.5.2005 žiadosti prerokovala a rozpočtované finančné prostriedky vo výške 200 tis. Sk
prerozdelila. Z toho časť vo výške 120 tis. Sk odporučila na schválenie primátorovi mesta
a časť 80 tis. Sk na schválenie MsZ.
Dotácie schválené primátorom mesta: Slovenská spoločnosť celiatikov –
25 tis.
Sk, Slovenská únia proti osteoporóze – 7 tis. Sk, Slovenský zväz VTNP-PTP – 4 tis. Sk,
SZTP ZO č.22 - vozičkári – 7 tis. Sk, SZTP ZO č.18 – 16 tis. Sk, Charita pre zrakovo
postihnutých – 25 tis. Sk, ZPMP – 15 tis. Sk, SČK –
5 tis. Sk, Klub sclerosis
multiplex – 16 tis. Sk.
Dotácie schválené MsZ: OZ Hospic MB v Piešťanoch na projekt „Skvalitnenie činnosti
dobrovoľníckej organizácie v poskytovaní sociálno-zdravotníckych služieb“ – 35 tis. Sk,
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu na projekt „Klub rodičov závislých detí“ vo výške 30 tis.
Sk a na projekt „Protidrogové fórum“ –
15 tis. Sk.
b) Oblasť sociálna a zdravotnícka - časť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia –
komisia MsZ pre ZSVaB prerozdelila 3 150 tis. Sk, z toho schválili primátor mesta 100 tis.

Sk, MsZ 3 020 tis.Sk a časť 30 tis.Sk zostala ako zbytok.
Dotácie schválené primátorom mesta: Laboratória Piešťany, s.r.o. – 30 tis. Sk, Liga proti
reumatizmu – 20 tis. Sk, Liga proti rakovine – 20 tis. Sk, Slovenská spoločnosť pre
ultrazvuk v medicíne – 30 tis. Sk.
Dotácie schválené MsZ: Nemocnica A.Wintera, n.o. na projekt „Dofinancovanie
pracoviska CT“ – 3 mil. Sk, Lekáreň pri Váhu na projekt „Chráňme si svoje srdce“ – 20
tis. Sk, MsK Piešťany na projekt „Informovanosť - výchova - prevencia: predpoklad
zdravého životného štýlu“ – 0,- Sk.
c) Oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít – kultúrna a názvoslovná
komisia MsZ na svojom zasadnutí 6. júna 2005 prerozdelila 450 tis. Sk, z toho schválil
primátor mesta finančné prostriedky vo výške 233 tis. Sk, MsZ vo výške 190 tis. Sk
a zbytok 27 tis. Sk bol ponechaný ako rezerva.
Dotácie schválené primátorom mesta: Folklórny súbor Striebornica – 25 tis. Sk, ZUŠ
Piešťany – 30 tis. Sk, FS Máj pri Gymnáziu v Piešťanoch – 25 tis. Sk, Mgr. Zora
Petrášová 3 COM ART agentúra – 15 tis. Sk, Tanečná skupina Ono Komento – 10 tis. Sk,
Tising press, s.r.o. – 28 tis. Sk, Folklórna spevácka skupina Povoja – 15 tis. Sk, Hifiklub
Piešťany – 10 tis. Sk, Balneologické múzeum Piešťany – 30 tis. Sk, Coro Laudamus, o.z. –
25 tis. Sk, FS Slnečnica – 20 tis. Sk.
Dotácie schválené MsZ: Dom umenia Piešťany na 50. ročník Piešťanského festivalu – 100
tis. Sk, Mestská knižnica Piešťany na vydanie bulletinu „Poďte s nami do knižnice“ pri
príležitosti 80. výročia vzniku knižnice – 40 tis. Sk, Agentúra MMI, s.r.o., na 7. ročník
Country Lodenica na úhradu honorárov – 50 tis. Sk a na 5. ročník Truck Country – 0,Sk, ZŠ F.E. Scherera na časopis Školáčik – 0,- Sk a na projekt „Piešťanská abeceda“ – 0,Sk.
d) Oblasť telovýchovy a športu – komisia školstva, športu a mládeže MsZ na svojom
zasadnutí 1. júna 2005 prerozdelila naplánované finančné prostriedky vo výške 750 tis. Sk,
z toho primátor mesta schvaľoval 720 tis. Sk a MsZ 30 tis. Sk.
Dotácie schválené primátorom mesta: Basketbalový klub mládeže – 30 tis. Sk, Školský
basketbalový klub – 30 tis. Sk, Basketbalový klub Balnea – 30 tis. Sk, TJ Sĺňava jachtársky oddiel – 30 tis. Sk, TJ Sĺňava - oddiel rýchlostnej kanoistiky – 30 tis. Sk, TJ
Sĺňava - oddiel veslovania – 30 tis. Sk, Cyklistický klub – 10 tis. Sk, Športový plavecký
klub Piešťany – 30 tis. Sk, Kynologický klub Sĺňava – 29 tis. Sk, Mestská telovýchovná
jednota - klub slovenských turistov – 4 tis. Sk, Rodičovské združenie pri CVČ Ahoj – 15
tis. Sk, Volejbalový klub 30 tis. Sk, Šachový klub Kúpele Piešťany – 28 tis. Sk, TJ Družba
Piešťany - atletický oddiel – 25 tis. Sk, TJ Družba - kolkársky oddiel – 25 tis. Sk, Tenisový
klub Kúpele Piešťany – 30 tis. Sk, Mestský hádzanársky klub – 30 tis. Sk, Inline club – 5
tis. Sk, Strelecký klub brokových neolympijských disciplín – 30 tis. Sk, Klub vodného
póla Kúpele Piešťany – 30 tis. Sk, TJ Bezovec - klub slovenských turistov – 5 tis. Sk,
Klub vodného lyžovania a vodných športov – 30 tis. Sk, Slovenský skauting 80. zbor
–
15 tis. Sk, Športový hokejový klub 37 – 30 tis. Sk, Piešťanský futbalový klub – 30
tis. Sk, Automotoklub VCC – 20 tis. Sk, TJ Družba – 20 tis. Sk, Klub horskej cyklistiky
Tlapa Team – 10 tis. Sk, Hokejbalový klub – 30 tis. Sk, Športový klub vozičkárov Kúpele
Piešťany – 25 tis. Sk.
Dotácie poskytnuté MsZ: Klub vodného póla Kúpele Piešťany na zriadenie posilovne – 30
tis. Sk, Šachový klub Kúpele Piešťany na „Majstrovstvá sveta amatérov v šachu Slovakia

2005“ – 0,- Sk, Piešťanský futbalový klub na medzinárodný žiacky futbalový turnaj
v Českej republike - Přelouč – 0,- Sk, Gymnázium P.de Coubertina na projekt „Športom
proti nude a drogám“– 0,- Sk.
e) Oblasť rozvoja školstva a vzdelávania – komisia školstva, športu a mládeže MsZ na
svojich zasadnutiach 9. mája a 1. júna 2005 prerozdelila naplánované finančné prostriedky
vo výške 150 tis. Sk, z toho primátor schvaľoval
133 tis. Sk a MsZ 17 tis. Sk.
Dotácie schválené primátorom mesta: SOU vodohospodárske (na súťaže zručnosti) – 10
tis. Sk, Školské zariadenia MP - pre MŠ A. Dubčeka – 15 tis. Sk a MŠ Ružová ul. – 15 tis.
Sk, ZŠ Holubyho ul. (vybavenie telocvične) – 15 tis. Sk, ZŠ Ul. F.E. Scherera (na aktivity
pre deti z rodín v hmotnej núdzi) –
25 tis. Sk, Špeciálna základná škola a Praktická
škola (na školu v prírode pre mentálne postihnuté deti) – 18 tis.Sk, ZŠ Mojmírova
ul.(nákup stolnotenisových stolov a oprava osvetlenia v telocvični) – 15 tis. Sk, Cirkevná
ZŠ sv. Márie Goretti (vydávanie škols. časopisu, literárne a výtvarné súťaže) – 15 tis.
Sk, Informačné centrum mladých, n.o. (členský poplatok do Združenia informačných
a poradenských centier mládeže) – 5 tis. Sk.
Dotácie schválené MsZ: Pro Polis, n.o. na organizačné zabezpečenie aktivít v rámci
projektu „Naše Piešťany“ – 17 tis. Sk, ZŠ F.E. Scherera na projekt „Aplikácia informačnokomunikačných technológií v prírodovedných predmetoch“ – 0,- Sk a na projekt „Drogová
situácia a prevencia drogových závislostí v podmienkach našej školy“ – 0,- Sk, na úpravu
átria medzi pavilónmi školy a jeho uzavretie – 0,- Sk, na rekonštrukciu a dobudovanie
športového areálu – 0,- Sk, ORBIS Klub detí a mládeže (Kreativite zelenú) na alternatívne
využívanie voľného času a mládeže – 0,- Sk.
f) Oblasť regionálneho rozvoja zamestnanosti – bola doručená iba jedna žiadosť. Komisia
MsZ pre rozvoj mesta prerozdelila plánované finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk,
na schválenie MsZ 44 tis. Sk a zbytok 56 tis. Sk ponechať v rozpočte mesta na ďalšie
prerozdelenie.
Dotácia schválená MsZ: Informačné centrum mladých, n.o. na realizáciu projektu
„Informácia ako prostriedok formovania osobnosti mladého človeka“ – realizácia
workshopu „Orientácia na ceste za prácou“ – 44 tis. Sk.
g) Oblasť dopravy, urbanizmu a architektúry – naplánované finančné prostriedky boli 100
tis. Sk. Na MsÚ bola doručená iba jedna žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi
a.v. na Slovensku v Piešťanoch o dotáciu 535 tis. Sk (na projekt „Úprava priečelia chrámu
a veže“, týkajúci sa opravy evanjelického kostola v Piešťanoch).
Komisia MsZ pre rozvoj mesta odporučila schváliť dotáciu 100 tis. Sk (ostatnú časť
435 tis. Sk doporučila dofinancovať z dotácií na rozvoj pre kúpeľné mestá zo štátneho
rozpočtu).
Dotácia schválená MsZ: uzn. MsZ č. 118/2005 bolo schválené poskytnutie dotácie pre CZ
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Piešťanoch vo výške 100 tis. Sk, celkove však
535 tis. Sk s tým, že táto položka bude pri zmene rozpočtu navýšená o 435 tis. Sk.
h) Oblasť ekológie a environmentalistiky – na dotácie v tejto oblasti bolo naplánovaných
150 tis. Sk. Komisia MsZ pre ochranu životného prostredia odporučila na schválenie
primátorovi mesta z piatich žiadostí jednu o drobnú dotáciu (2,5 tis. Sk) a MsZ dve
žiadosti (74 760,- Sk), zbytok 75 240,- Sk.
Dotácia schválená primátorom mesta: Slovenský zväz záhradkárov (výstava ovocia
a zeleniny) – 2,5 tis. Sk.

Dotácie schválené MsZ: Pro Polis,n.o. Piešťany na projekt „Informačná výchova ako
nástroj prevencie a riešenia problémov životného prostredia“ – 31 tis. Sk, Regionálne
centrum Sloboda zvierat Piešťany na projekt „Chovná stanica na záchranu voľne žijúcich
živočíchov - vtákov“ – 43 760,- Sk.
6. Finančné dotácie Mesta Piešťany v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd
(uzn. MsZ č. 120/2005) – v rozpočte Mesta Piešťany bolo pre túto oblasť naplánovaných
50 tis. Sk. Bola dodaná jedna žiadosť o dotáciu 50 tis. Sk, ktorú však legislatívno-právna
komisia MsZ neodporučila MsZ na schválenie.
Dotácia predložená na schválenie MsZ: Ing. Miroslav Tulák na realizáciu projektu
„Ochrana spotrebiteľa - spotrebiteľské poradenstvo, informovanie a výchova“(v projekte
sa uvažovalo o poskytovaní spotrebiteľského poradenstva v oblastiach: 1. obuv, čistiarne,
2. cestovné kancelárie, 3. elektronika, mobilné telefóny, 4. autá, servis, 5. zásielkový
a podomový predaj, 6. poisťovacie a bankové služby, 7. prestavby bytov a zákazková
výroba) – 0,- Sk.
7. Spracovanie zmeny Územného plánu sídelného útvaru mesto Piešťany – rozšírenie
plôch letiska (uzn. MsZ č. 121/2005) – MsZ návrh na spracovanie zmeny ÚPN MP
schválilo.
Spoločnosť East Air Company, s.r.o., Bratislava vykonáva servisné činnosti na Letisku
M.R. Štefánika v Bratislave. Po konzultáciách s primátorom mesta a vedením Letiska
Piešťany, a.s. (predseda predstavenstva Ing. František Varga) spoločnosť navrhla v marci
2005 výstavbu svojho servisného strediska pre lietadlá strednej veľkosti na pozemkoch
priľahlých k areálu piešťanského letiska. Podľa ÚPN mesta Piešťany sú predmetné
pozemky evidované ako poľnohospodárska pôda a preto tiež investičný zámer predložený
firmou EAC, s.r.o. Bratislava možno realizovať až po obstaraní zmeny ÚPN sídelného
útvaru Piešťany.
8. Zmena ÚPN Mesta Piešťany č. 5 - v súvislosti s podnetmi právnických a fyzických osôb
na zmenu funkčného využitia územia (uzn. MsZ č. 122/2005) – MsZ zobralo na vedomie
vyjadrenia dotknutých orgánov, FO, PO a tiež stanovisko Krajského stavebného úradu
Trnava k návrhu zmeny ÚPN MP.
Následne MsZ schválilo zmeny v lokalitách č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 v rámci zmeny ÚPN
mesta Piešťany č.5. Zároveň schválilo novelu VZN mesta Piešťany č. 3/1998 – Záväzná
časť ÚPN sídelného útvaru Piešťany.
9. Zmena Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č.2 - predajňa potravín
LIDL - blok B30. Novela VZN Mesta Piešťany č.12/2001 - Záväzná časť ÚPN CMZ
Piešťany (uzn. MsZ č, 123/2005) – MsZ zmenu ÚPN CMZ Piešťany č.2 schválilo. Ešte
predtým MsZ v tomto uznesení bod B/ schválilo aj vyhodnotenie pripomienok k návrhu
zmeny ÚPN CMZ Piešťany č.2. MsZ však neschválilo novelu VZN MP č.12/2001 –
Záväzná časť ÚPN CMZ Piešťany (na schválenie chýbal iba jeden hlas). To znamenalo, že
plánovaná výstavba predajne obchodného reťazca LIDL nebola schválená.
10. Parkovný poriadok mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 124/2005) – MsZ ho schválilo.
Parkovný poriadok Mesta bol schválený v roku 2002 uzn. MsZ č. 123/2002. Teraz
sa pristúpilo k jeho aktualizácii a bol doplnený Pažitským parkom na Sasinkovej ul.
a Teplickým parkom na Štúrovej ul. (v minulosti tam boli cintoríny).
11. Projekt na likvidáciu odpadu v meste Piešťany vlastnou organizačnou zložkou (uzn.
MsZ č. 125/2005) – MsZ projekt zobralo na vedomie.

V súčasnosti vývoz komunálneho odpadu na území mesta Piešťany zabezpečuje
spoločnosť Petmas-Onyx (je členom skupiny Marius Pedersen Group so sídlom
v Trenčíne), ktorá má s Mestom Piešťany uzavretú zmluvu do roku 2010.
12. Bod Rôzne a) poslanci MsU neschválili odpredaj nehnuteľnosti bývalej ZŠ A. Trajan
a k nej prináležiacich pozemkov občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska pobočka Piešťany za účelom realizácie projektu Rodinná jednota (uzn. MsZ č. 137/2005).
b) Poslanci MsZ uložili MsÚ zabezpečiť každoročnú obnovu vodorovného dopravného
značenia do 15. mája príslušného roku (uzn. MsZ č. 139/2005).
12. Interpelácie poslancov MsZ – pracovníci MsÚ písomne odpovedali poslancom MsZ na
ich interpelácie prednesené na predchádzajúcom 5. riadnom zasadnutí MsZ. Interpelácie
sa týkali dosadby stromov v meste a obnovy dopravného značenia v meste (MUDr. M.
Urbánek), zatekania strechy ZŠ Vajanského ul. (MUDr. R. Botek), dopĺňania sáčkov do
košov na psie exkrementy a vodorovného dopravného značenia cyklistického chodníka
(Ing. L. Mihalčík a Ing. J. Jambor), užívania verejného priestranstva firmou v súvislosti
s plánovanou rekonštrukciou hotela Lipa a časového harmonogramu rekonštrukcie pešej
zóny (JUDr. K. Cibulková).
7. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 2. septembra 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ z predchádzajúcich
zasadnutí, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, VZN MP o zeleni, novela VZN MP
(opäť ohľadne predajne LIDL), vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany a mestských
organizácií za 1. polrok 2005, zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p.o. na rok 2005,
prevody vlastníctva a nájmy nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.
(38 bodov programu).
1. Novela VZN MP č. 15/2001 - Záväzná časť ÚPN CMZ Piešťany (ÚPN CMZ Piešťany
č.2 - Predajňa potravín LIDL - Blok B30 – uzn. MsZ č. 144/2005 – MsZ novelu VZN MP
schválilo. Pozn. Primátor mesta pozastavil výkon uznesenia 12.9.
„Kauza LIDL“ tak na zasadnutiach MsZ opäť pokračovala. V priebehu roka zástancom
výstavby predajne LIDL v Piešťanoch bola jedna časť poslancov MsZ (aktívny bol najmä
právnik JUDr. J. Chmelo), ďalšia časť poslancov MsZ bola proti alebo sa zdržiavala
hlasovania (Kornel Duffek za Stranu zelených Slovenska i ďalší).
Na tomto zasadnutí MsZ poslanec JUDr. J. Chmelo pred hlasovaním poukázal na to, že na
predchádzajúcom 6. zasadnutí MsZ sa hlasovalo o nesprávne označenej predmetnej novele
(o novele VZN MP č.12/2001), malo sa však hlasovať o novele VZN MP č.15/2001. VZN
MP č.15 totiž ukladala povinnosť výstavby 4-5 poschodovej budovy a preto spoločnosť
LIDL iniciovala zmenu tohto VZN MP (novela VZN MP už pripúšťa pri OD Prior
výstavbu 1-2 poschodovej budovy). Po tomto zasadnutí MsZ vyzeralo tak, že obchodný
reťazec LIDL už bude môcť umiestniť jednu zo svojich prevádzok aj v Piešťanoch. Na
platnosť predmetnej novely VZN MP chýbal už iba podpis primátora mesta.
Poslanec MsZ MUDr. M. Urbánek otvoreným listom primátorovi mesta (uverejnenom
v PT) upozornil na to, že v prípade tohto uznesenia bol porušený zákon o obecnom
zriadení. Jednak nebol dodržaný rokovací poriadok MsZ (opätovné prerokovanie
materiálov, o ktorých už MsZ rozhodlo, je možné len v osobitným prípadoch
odporučených mestskou radou) a tiež návrh nariadenia, o ktorom má rokovať MsZ,
zverejní mesto na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ o návrhu
nariadenia. Rovnaký názor mali aj právnici mesta, hlavný kontrolór mesta a mestská rada

na svojom zasadnutí 12.sept.2005. Primátor mesta dňom 12.sept. 2005 pozastavil výkon
uzn. č. 144/2005.
2. VZN MP o zeleni (uzn. MsZ č. 145/2005) – MsZ ho schválilo.
Úplné nové znenie VZN MP o zeleni bolo vypracované z dôvodu zmeny organizačnej
štruktúry výkonných orgánov mesta, vyhradenia pôsobnosti mesta vo veciach ochrany
drevín Obvodným úradom životného prostredia v Piešťanoch a tiež na základe praktických
skúseností a úbytku zelene.
3. Prevod vlastníctva verejných WC (uzn. MsZ č. 153/2005) – MsZ uložilo riešiť verejné
WC formou chemických WC a objekty WC na Winterovej ul. a Staničnej ul. asanovať.
Verejné WC na Nám. slobody bolo zatiaľ ponechané v prevádzke.
Zároveň bolo schválené zrušenie uzn. MsZ č. 99/2005/B zo dňa 27.5.2005, ktorým bol
schválený nájom verejných WC, avšak na ponukové konanie sa neohlásil záujemca (týkalo
sa prenájmu a prevádzkovania verejných WC a bolo uverejnené v Piešťanskom týždni
a A.B. Piešťany).
Služby mesta Piešťany opäť dostali úlohu pripraviť materiál na verejné ponukové konanie
uverejnené v tlači, tentokrát na prevod vlastníctva (odpredaj) verejných WC.
4. Bezodplatný prevod 33 % z majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s. na Mesto Piešťany (uzn. MsZ č. 158/2005) – MsZ prevod schválilo.
5. Finančná spoluúčasť mesta Piešťany na projekte „Tvorba a implementácia web aplikácií
pre on-line komunikáciu subjektov so samosprávou (elektronický mestský úrad) - (uzn.
MsZ č. 176/2005) – MsZ schválilo finančnú spoluúčasť mesta Piešťany do výške 28 129,Sk, čo predstavuje 5 % celkových oprávnených nákladov projektu „Komunikujeme
s miestnou samosprávou elektronicky v regióne západného Slovenska“. Tiež schválilo
uzavretie zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Piešťany a mestami Myjava,
Dunajská Streda a Gbely, predmetom ktorej je spolupráca pri príprave a realizácii projektu.
6. Finančná spoluúčasť mesta Piešťany na projekte „Implementácia informačných
a internetových terminálov“ (uzn. MsZ č. 177/2005) – MsZ schválilo finančnú spoluúčasť
mesta Piešťany do výške 84 tis.Sk, čo predstavuje 5 % celkových oprávnených nákladov
projektu „Internetové a informačné kiosky - samospráva bližšie k občanom v regióne
západného Slovenska“. Zároveň schválilo uzavretie zmluvy o partnerstve a spolupráci
medzi Mestom Piešťany a mestami Myjava, Dunajská Streda a Gbely, predmetom ktorej je
spolupráca pri príprave a realizácii projektu.
8. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 7. októbra 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, vyhovenie protestu prokurátora proti VZN
MP, prevody vlastníctva a nájmy nehnuteľností (prevod vlastníctva stredotlakového
plynovodu v dĺžke 566 m od Mesta Piešťany pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava a prevod vlastníctva časti nehnuteľností v kat. území Piešťany v prospech
Železníc Slovenskej republiky, Bratislava), finančné prostriedky na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod. (celkove 23 bodov
programu).
1. Protest prokurátora proti VZN MP č. 20/2004 (uzn. MsZ č. 183/2005) – MsZ schválilo
vyhovenie protestu prokurátora proti VZN MP č. 20/2004 zo dňa 10.12.2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetné
VZN MP bolo v niektorých bodoch v rozpore so zákonnými normami. Následnou

povinnosťou Mesta Piešťany bolo do 90-tich dní od doručenia protestu prokurátora
nezákonné VZN MP nahradiť novým VZN MP, ktoré bude v súlade so zákonom.
2. VZN MP o plochách na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane
pred voľbami do samosprávnych krajov v roku 2005 (uzn. MsZ č. 184/2005) – MsZ ho
schválilo.
3. Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 144/2005 zo dňa 2.9.2005, ktoré sa týkalo
Novely VZN MP č. 15/2001 (predajňa potravín LIDL) – (uzn. MsZ č. 185/2005) – MsZ
nepotvrdilo uznesenie MsZ č. 144/2005, ktorým MsZ dňa 2.9.2005 schválilo Novelu
VZN MP č. 15/2005 – Záväzná časť ÚPN CMZ č.2 - Predajňa potravín LIDL - Blok B30
(prítomných: 24 poslancov, za: 12, proti: 9, zdržal sa: 2, nehlasoval: 1).
Podľa tohto rozhodnutia spoločnosť LIDL nebude môcť postaviť svoju predajňu na
parkovisku pri OD Prior.
4. Delegovanie zástupcov do rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 186/2005) – MsZ schválilo delegovaných zástupcov „en
bloc“.
5. Správa o účasti Mesta Piešťany v projekte „Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie
negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav životného prostredia
v mestách“ z roku 2005 (uzn. MsZ č. 190/2005) – MsZ správu zobralo na vedomie.
6. Prevod vlastníctva nehnuteľností na Rázusovej ul. a Nám. slobody v Piešťanoch –
objekty bývalej 2. ZŠ Rázusova ul. (uzn. MsZ č. 187/2005) – MsZ schválilo uznesenie,
ktorým sa neprijala ani jedna z ponúk uskutočneného ponukového konania na odpredaj
nehnuteľností na Rázusovej ul. Objekty bývalej školy sa nachádzajú oproti sebe na oboch
stranách Rázusovej ul. Hlavnú budovu školy už Mesto Piešťany dalo do nájmu vysokej
škole UCM v Trnave. Ďalšie časti boli ponúknuté na odpredaj. Na odpredaj predmetných
nehnuteľností bolo vyhlásené nové ponukové konanie.
7. prenájom objektu EKO ZRNKO, Zavretý kút Piešťany (uzn.MsZ č.194/2005) – MsZ
schválilo prenájom častí objektu v určených termínoch pre nasledujúce organizácie:
Slovenský skauting, 80. zbor Piešťany, Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany,
OZ Živá planéta Piešťany, ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Piešťany,
Apoštolská cirkev Slovenska Zrnko nádeje, Spoločenstvo evanjelickej mládeže pod
Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Piešťanoch.
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia (uzn. MsZ č. 191/2005) – MsZ schválilo finančné
prostriedky vo výške 700 tis. Sk na rekonštrukciu elektrickej siete verejného osvetlenia zo
vzdušného na podzemné vedenie.
Rekonštrukčné práce vykoná Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava na uliciach
Hviezdoslavova, Furdekova, Díčova a Mojmírova (treba vybudovať novú sieť verejného
osvetlenia a osadiť nové stožiare so svietidlami).
9. Nájomná zmluva medzi Mestom Piešťany a MsKS Piešťany – objekt Hudobného
pavilónu v Sade A. Kmeťa (uzn. MsZ č. 195/2005) – MsZ schválilo nájom nehnuteľností
medzi Mestom Piešťany ako vlastníkom a Mestským kultúrnym strediskom Piešťany ako
nájomcom, predmetom ktorého je objekt Hudobného pavilónu - Sad A. Kmeťa na dobu
neurčitú za nájomné 1,- Sk/rok.
Zároveň MsZ schválilo dodatok k Nájomnej zmluve č. 466030 uzavretej medzi Mestom
Piešťany a Službami mesta Piešťany, p.o., predmetom ktorého bolo vyňatie Hudobného
pavilónu - Sad A. Kmeťa z nájmu SMP, p.o.

9. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 11. nov. 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, novela VZN MP, spôsob prevodu vlastníctva bytov v obytnej lokalite
Bodona, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, financovanie stavebných úprav na
Pešej zóne Piešťany - I. etapa, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod. (18 bodov
programu).
Na 9. zasadnutí MsZ boli medzi poslancami dvaja, ktorí boli zároveň štátnymi tajomníkmi.
K štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva MUDr. Petrovi Ottingerovi pribudol
Ing. Timotej Miština, CSc., ktorého Vláda SR 9. novembra 2005 schválila do funkcie
štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva.
1. Novela VZN MP č. 20/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 203/2005) –
MsZ novelu schválilo. Bola vypracovaná, aby sa vyhovelo protestu prokurátora Okresnej
prokuratúry Trnava zo dňa 14.9.2005.
2. Spôsob prevodu vlastníctva bytov v obytnej lokalite Bodona Piešťany (uzn. MsZ č.
205/2005) – MsZ týmto uznesením (poslanci hlasovali „en bloc“, t.j. spolu o všetkých
bodoch A, B, C, D, E a F):
A.) schválilo prevod vlastníctva 23 bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome -sekcia J,
K spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a príslušenstve bytového domu a spolu so spoluvlastníckym podielom na
pozemku za konečnú cenu 23 800,- Sk/m2 určenej výmery bytu, pričom pozemok pod
terasou pre prízemné byty za cenu zvýšenú o konečnú sumu 880,- Sk/m2 pre vybraných
záujemcov.
B.) schválilo kritériá, ktoré záujemca o byt musel súčasne spĺňať:
1. občan SR, 2. plnoletá fyzická osoba, 3. trvalý pobyt záujemcu v meste Piešťany v trvaní
minimálne ostatné dva roky alebo podmienku výkonu zárobkovej činnosti v meste
Piešťany v trvaní minimálne ostatné dva roky, 4. ak sú záujemcovia manželia, podmienku
z bodu 3. musí spĺňať aspoň jeden z nich.
Podmienky podania žiadosti boli nasledovné: 1. vlastnoručný podpis záujemcu na žiadosti
musí byť úradne overený, 2. podanie žiadosti prostredníctvom inej osoby na základe
plnomocenstva nie je prípustné, 3. podať spoločnú žiadosť môžu iba manželia, 4. manželia
môžu podať jednu spoločnú žiadosť alebo môže podať samostatnú žiadosť výlučne jeden
z manželov.
C.) výber záujemcov podľa uvedených kritérií uskutoční Komisia pre zdravotníctvo,
sociálne veci a bývanie MsZ Piešťany v počte bytov 23. Títo záujemcovia budú
vyžrebovaní v prítomnosti notára na verejnom žrebovaní, na ktorom sa určí poradie
záujemcov a náhradníkov na byty.
D.) podmienky prevodu bytu do vlastníctva záujemcu – okrem splnenia prechádzajúcich
kritérií a podmienok a absolvovania výberu bolo nutné aj preukázanie solventnosti
vybraného záujemcu. Ďalej by nasledovalo uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve, potom kúpnej zmluvy prostredníctvom Bytového podniku Piešťany, s.r.o. ako
aj uzatvorenie zmluvy o výkone správy bytu s Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.,
minimálne na 1 rok.
Vybraný záujemca musel preukázať solventnosť niektorou z možností:
1. vinkuláciou peňažných prostriedkov na kúpu v prospech Mesta Piešťany, ktoré

vybraný záujemca preukáže potvrdením banky o vinkulácii finančných prostriedkov pred
podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 2. uzavretou zmluvou o úvere, ktorú pred
podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vybraný záujemca predloží Mestu Piešťany,
3. kombináciou oboch predchádzajúcich spôsobov, 4. úverovým prísľubom komerčnej
banky o poskytnutí úveru, ktorý predloží vybraný záujemca Mestu Piešťany do 30 dní od
podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Ak vybraný záujemca nepreukázal solventnosť, potom nastúpil ďalší v poradí
vyžrebovaný záujemca o konkrétny byt.
E.) MsZ poverilo primátora mesta Piešťany uzatváraním zmlúv o budúcich kúpnych
zmluvách na konkrétne byty s vybranými žiadateľmi, ktorí splnili podmienky stanovené
v tomto uznesení.
F.) MsZ schválilo zrušenie uzn. MsZ č. 113/2005.
3. Stavebné úpravy Pešia zóna Piešťany I. etapa - financovanie stavby (uzn. MsZ
č. 214/2005) – MsZ schválilo finančné prostriedky na rekonštrukčné práce na Pešej
zóne Piešťany - I. etapa (od Lipy po Jaltu) nasledovne: časť z úveru poskytnutého
Dexiou banka, a.s., Slovensko na realizáciu Pešej zóny Piešťany - II. etapa a časť na
dofinancovanie z rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2006.
10. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 16. decembra 2005
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola uznesení zo zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov obce, kompenzácie prevádzkových nákladov pre podnikateľov
v súvislosti s rekonštrukciou pešej zóny, sedem VZN MP o mestských daniach a jedno
VZN MP o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dve VZN MP
pre sociálnu oblasť, nová právna úprava usporiadania majetku medzi Mestom Piešťany
a Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o., aktualizácia ÚPN mesta Piešťany a aktualizácia
Generelu zelene mesta Piešťany, harmonogram opráv ZŠ a školských zariadení, návrhy
rozpočtov MsKS, MsK, SMP, p.o. a rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2006, zámer vyhlásiť
„Sad A. Kmeťa“ (mestský park) za chránený krajinný prvok 4. stupňa, riešenie výstavby
Plaveckého centra v Piešťanoch, harmonogram zasadnutí mestskej rady, mestského
zastupiteľstva a komisií MsZ Mesta Piešťany na rok 2006, plán kontrolnej činnosti útvaru
hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na 1. polrok 2006, bod Rôzne a pod. (spolu 41 bodov
programu).
1. Kompenzácia prevádzkových nákladov pre podnikateľov v súvislosti s rekonštrukciou
pešej zóny (uzn.MsZ č.221/2005 a č.222/2005) – na zasadnutie MsZ v sále mestskej
knižnice prišli aj viacerí podnikatelia z Winterovej ul., ktorí v dôsledku rekonštrukcie pešej
zóny utrpeli finančné straty (sťažovali sa, že z MsÚ ich nikto neinformoval o začiatku
rekonštrukčných prác, preto ako obvykle nakúpili sezónny tovar, ktorý sa však už nedal
predať). Prostredníctvom Aleny Vráblovej vyzvali poslancov MsZ, aby prijali uznesenie,
ktorým by sa im čiastočne znížili straty.
Poslanci MsZ v diskusii obhajovali nutnosť rekonštrukcie aj Pešej zóny na Winterovej
ul. - I. etapa, pretože to jednak bolo potrebné a tiež v budúcnosti to bude prospešné aj pre
podnikateľov aj keď teraz utrpeli škody. Poslanci súhlasili aj s finančným odškodnením na
čiastočné zníženie strát podnikateľov.
MsZ vo svojom uznesení č. 221/2005:
a) schválilo vyhlásenie poslancov MsZ, v ktorom sa konštatovalo, že mesto vynaložilo
nemalé finančné prostriedky na výstavbu, opravu a rekonštrukciu pešej zóny, prikročilo

sa k tomu z dôvodu zvýšenia atraktivity mesta a vytvorenia možností na stretnutia
a odpočinok ľudí pohľadom na fontány či posedením v kaviarni. Rekonštrukcia pešej
zóny bola nutná aj z dôvodu odstránenia havarijného stavu časti mestskej kanalizácie;
b) schválilo príspevok na kompenzáciu prevádzkových nákladov priamo dotknutých
prevádzok v súvislosti s rekonštrukciou pešej zóny finančným zabezpečením z rozpočtu
mesta Piešťany na rok 2006 a to z rozpočtovej položky „dotácie právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom“ v súlade s VZN MP č. 2/2005.
MsZ uzn. č. 222/2005 neschválilo kompenzáciu časti škody pre CK Centrum, s.r.o. na
Winterovej ul. a pre Dopravné služby - Mária Pobjecká, Nám. slobody 4.
2. VZN MP o dani z nehnuteľnosti (uzn. MsZ č. 223/2005) – MsZ ho schválilo. Daň
z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Sadzby daní sa
nezmenili.
a) Daň z pozemkov – ročná sadzba dane z pozemkov na území mesta Piešťany a m.č.
Kocurice je 0,5 % zo základu dane z pozemkov. Základ dane z pozemkov sa stanovuje
súčinom výmery pozemkov v m2 a hodnotou pozemku za 1 m2 bez porastov. Pozemky
sa delia na tzv. poľnohospodárske (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty), lesné pozemky (hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy), záhradné pozemky, stavebné pozemky.
b) Daň zo stavieb – v Piešťanoch za 1 m2 je 5,- Sk (stavby na bývanie), 10,- Sk (stavby
na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo a pod.), 16,Sk (rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky), 21,- Sk (samostatne stojace garáže
a stavby hromadných garáží), 80,- Sk (priemyselné stavby), 90,- Sk (stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť), 40,- Sk (ostatné stavby).
V m.č. Kocurice je to menej – 3,- Sk (stavby na bývanie), atď.
c) Daň z bytov – 5,- Sk za každý 1 m2 aj načatý podlahovej plochy bytu, 21,- Sk za 1 m2
nebytového priestoru.
3. VZN MP o dani za ubytovanie (uzn. MsZ č. 224/2005) – MsZ ho schválilo. Sadzba
dane zostala oproti roku 2005 nezmenená (za prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení je sadzba dane 30,- Sk za jedno prenocovanie). Platiteľom dane je
prevádzkovateľ zariadenia.
4. VZN MP o dani za psa (uzn. MsZ č. 225/2005) – MsZ ho schválilo. Sadzba dane sa
nezmenila – za psa v rodinných domoch 250,- Sk ročne, v obytných domoch 1 000,- Sk,
právnické osoby 1 000,- Sk. Daňovníkom je vlastník alebo držiteľ psa.
5. VZN MP o dani za nevýherné hracie prístroje (uzn. MsZ č. 226/2005) – MsZ ho
schválilo. Sadzba dane sa nezmenila, je 5 tis. Sk za 1 kalendárny rok za 1 hrací prístroj.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje (patria tu jednak elektronické prístroje na počítačové hry a tiež mechanické
prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
6. VZN MP o dani za predajné automaty (uzn. MsZ č. 227/2005) – MsZ ho schválilo.
Sadzba dane sa nezmenila a je 2 500,- Sk za kalend. rok za jeden predajný automat, ak sa
v skladbe tovaru nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje je sadzba 12 tis.
Sk za kalendárny rok. Daňovníkom je fyz. alebo právn. osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
7. VZN MP o dani za jadrové zariadenie (uzn. MsZ č. 228/2005) – MsZ ho schválilo.
Zmena oproti roku 2005 v tejto dani nenastala ani po novele zákona.

Predmetom dane je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa
elektrická energia, daňovníkom je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. Základom dane je
výmera katastrálneho územia mesta Piešťany v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja v Jaslovských Bohuniciach nad 10 km do
30 km. Daňovníkom je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
8. VZN MP o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (uzn. MsZ č.
229/2005) – MsZ ho schválilo.
Sadzba poplatku pre poplatníka, ak je fyzická osoba je 1,43 Sk za osobu a kalendárny
deň (522,- Sk/osoba/rok). Ak poplatníkom je právnická osoba alebo podnikateľ, potom
sadzba poplatku závisí od veľkosti nádoby(120 l, 240 l, 1 100 l) alebo veľkoobjemového
kontajneru (7 m3 alebo 20 m3) a od frekvencie vyvážania (1-krát, 2-krát alebo 3-krát do
týždňa, 1-krát za 2 týždne, 1-krát mesačne). Poplatok za komun. odpady – pre fyzické
osoby poplatok na rok 2006 oproti roku 2005 zostal bezo zmeny, pre právnické osoby bol
poplatok zvýšený o 7 %, t.j. o infláciu. Sadzby poplatku sú stanovené pre poplatníkov: 1.
fyz. osoba – tuhý KO, 2. právnická osoba – tuhý KO, 3. právnické osoby a fyzické osoby
podnikatelia – vývoz separ. zberu, 4. fyzická osoba – vývoz bioodpadu.
9. VZN MP o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany (uzn. MsZ
č. 230/2005) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Verejné priestranstvo sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta (miestne
komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská, trhoviská, mosty, priechody, podchody,
parky a pod.).
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je jednak osobitné užívanie
verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného
zariadenia, odpadového kontajnera, predajného zariadenia, exteriérového zariadenia –
terasy, zariadenia cirkusu, lunaparku, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a pod.) a tiež dočasné parkovanie motorového vozidla
na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Sadzby dane za osobitné užívanie
verejného priestranstva sú rôzne. Sadzba dane za dočasné parkovanie osobného vozidla
môže byť I. stupňa (samostatné parkoviská) – 10,- Sk/hod., II. stupňa 15,- Sk/hod. a 25,Sk za každú ďalšiu aj začatú hodinu a sadzba III. stupňa 15,- Sk/30 min. a 25,- Sk za
každých aj načatých 30 min.
Základná sadzba priamej platby parkovného autobusov je na určenom hromadnom
riadenom parkovisku (Nálepkova ul.) 50,- Sk/hod. a 50,- Sk za každú ďalšiu aj načatú
hodinu a na parkovisku pri futbalovom štadióne v mesiacoch jún - september 150,- Sk/deň.
10. VZN MP, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob
určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu (uzn. MsZ č. 231/2005) – MsZ ho
schválilo.
Uznesením MsZ č. 15/2003 bolo schválené VZN MP č. 1/2003 v znení novely č.8/2003
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú
službu. Nové VZN MP upresňuje a doplňuje texty a upravuje výšku úhrady za nevyhnutné
životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským
prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby.
11. VZN MP, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru (uzn. MsZ č. 232/2005) – MsZ ho
schválilo.

VZN MP bolo vypracované preto, lebo NR SR prijala zákon č. 305/2005 o sociálnej
ochrane detí a sociálnej kuratele.
Na základe informácií z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR je priemerný výdavok
na dieťa v detskom domove 217 tis. Sk ročne. Mesačná výška finančných prostriedkov na
úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % zo sumy 217 tis.
Sk, t.j. 1 808,- Sk mesačne na dieťa.
12. Nová právna úprava usporiadania majetku medzi Mestom Piešťany a Bytovým
podnikom Piešťany, s.r.o. (uzn. MsZ č. 233/2005) – MsZ schválilo:
A.) vloženie dlhodobého hmotného majetku Mesta Piešťany slúžiaceho na výrobu
a rozvod tepla vo finančnej hodnote 67,4 mil. Sk ako nepeňažný vklad jediného spoločníka
Mesta Piešťany do základného imania spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
s účinnosťou ku dňu 20.12.2005;
B.) zabezpečenie správy dlhodobého hmotného majetku Mesta Piešťany a to byty
a nebytové priestory, vrátane pozemkov, vo finančnej hodnote 61,2 mil. Sk zmluvou
o výkone správy medzi Mestom Piešťany a BPP, s.r.o., s účinnosťou od 1.1.2006 (80
bytov);
C.) predaj dlhodobého nehmotného majetku a drobného hmotného majetku Mesta
Piešťany vo výške cca 2,6 mil. Sk Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. podľa znaleckého
posudku ku dňu 31.1.2005;
D.) zrušenie uzn. MsZ č. 111/1999/A.4 zo dňa 11.6.1999, ktorým bolo schválené zverenie
majetku Mesta Piešťany, ktorý bol v správe Bytového podniku mesta Piešťany, do správy
obchodnej spoločnosti BPP, s.r.o.
13. Návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 234/2005) –
MsZ zobralo na vedomie správu o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie mesta
Piešťany a zoznam verejnoprospešných stavieb. Ďalej schválilo spracovanie aktualizácie
ÚPN mesta Piešťany a jej predloženie na schválenie MsZ mesta Piešťany v roku 2006 s jej
finančným krytím v rozpočte mesta na rok 2006 do konca III. štvrťroka 2006. Zároveň
schválilo návrh na aktualizáciu Generelu zelene mesta Piešťany v roku 2006.
14. Harmonogram opráv základných škôl a školských zariadení (uzn. MsZ č. 236/2005) –
MsZ zobralo na vedomie dlhodobý harmonogram opráv ZŠ a školských zariadení. Ďalej
schválilo každoročne zapracovať do rozpočtu Mesta Piešťany sumu vo výške minimálne
4 mil. Sk na opravu a rekonštrukciu základných škôl a školských zariadení. Zároveň
schválilo harmonogram opráv základných škôl a školských zariadení pre roky 2006
a 2007.
15. Rozpočet MsKS Piešťany na rok 2006 (uzn. MsZ č. 238/2005) – MsZ schválilo
rozpočet MsKS Piešťany na rok 2006 v príjmovej časti 14 572 tis. Sk a vo výdavkovej
časti 14 572 tis. Sk – vyrovnané hospodárenie.
16. Rozpočet MsK Piešťany na rok 2006 (uzn. MsZ č. 240/2005) – MsZ schválilo
rozpočet MsK Mesta Piešťany na rok 2006 v príjmovej časti v sume 9 315 000,- Sk a vo
výdavkovej časti v sume 9 315 000,- Sk – vyrovnané hospodárenie.
17. Rozpočet SMP, p.o. na rok 2006 (uzn. MsZ č. 242/2005) – MsZ schválilo návrh
rozpočtu SMP, p.o. na rok 2006, v príjmovej časti vo výške 60 466 tis. Sk a vo výdavkovej
časti vo výške 60 466 tis. Sk – vyrovnané hospodárenie. Zároveň schválilo návrh čerpania
fondu reprodukcie SMP, p.o. na rok 2006 s tým, že organizácia si zabezpečí naplnenie
fondu reprodukcie reálnymi vlastnými finančnými zdrojmi.

18. Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2006 (uzn. MsZ č. 245/2005) – MsZ schválilo
rozpočet Mesta Piešťany na rok 2006 na príjmovej časti vo výške 465,139 mil. Sk a vo
výdavkovej časti 457,538 mil. Sk s pripomienkami poslancov.
19. Nájom nehnuteľného majetku Mesta Piešťany – areál bývalej MŠ Javorova ul. (uzn.
MsZ č.246/2005) – MsZ ho schválilo pre spoločnosť BENIMED, s.r.o., Piešťany za cenu
nájmu nebytových priestorov 500,- Sk/m2 ročne a za cenu nájmu pozemkov 1,- Sk/m2
ročne, za účelom poskytovania zdravotníckych služieb na dobu neurčitú so 6-mesačnou
výpovednou lehotou.
20. Zámer na vyhlásenie chráneného krajinného prvku „Sad Andreja Kmeťa“ – mestský
park (uzn. MsZ č. 247/2005) – MsZ neschválilo zámer vyhlásiť „Sad Andreja Kmeťa“ za
chránený krajinný prvok 4. stupňa.
21. Riešenie výstavby Plaveckého centra v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 248/2005) – MsZ
uložilo MsÚ, aby lokalitu na sídlisku A. Trajan (cca 8 000 m2) pripravili na realizáciu
výstavby plaveckého bazéna s perspektívou rozšírenia o aqua centrum. MsÚ má tiež za
úlohu predložiť prehľadovú porovnávaciu štúdiu existujúcich bazénov postavených pre
verejnosť a klubovú činnosť za posledných 10 rokov v okolitých mestách VÚC SR včítane
územia Moravy, resp. Maďarska, ktorej súčasťou budú zákl. technické údaje, vlastnícke
pomery, prevádzkové a investičné náklady a pod. Ďalej má MsÚ za úlohu preveriť
možnosť výstavby krytého plaveckého bazénu na pozemkoch základných škôl.
MsZ zároveň neschválilo prípravu výstavby plaveckého centra v lokalite futbalového
štadióna.
22. Bod Rôzne (uzn. MsZ č. 260/2005) – MsZ uložilo MsÚ preveriť do 3-och mesiacov
nevyhnutné legislatívne, personálne a finančné predpoklady potrebné k realizácii
mestského televízneho vysielania v roku 2006.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2005
Mestská rada mesta Piešťany je poradným orgánom primátora mesta. V roku 2005 sa
uskutočnilo 10 riadnych a 4 mimoriadne zasadnutia MsR. Zasadnutie MsR sa spravidla
koná niekoľko dní pred zasadnutím MsZ, raz mesačne.
3. Komisie MsZ mesta Piešťany v roku 2005
Komisie MsZ sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského
zastupiteľstva. Zasadnutia komisií MsZ sa spravidla konajú pred zasadnutiami mestskej
rady, zvyčajne teda tiež 10 zasadnutí ročne (mimo júla a augusta).
4. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2005 – vyhodnotenie rozpočtu mesta za
rok 2005 (záverečný účet). Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2005 bol schválený uzn.
MsZ č.54/2006 na 3. riad. zasadnutí MsZ dňa 31.marca 2006.
Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2005 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 10.dec. 2004,
upravený zmenou rozpočtu na zasadnutí MsZ dňa 2.sept. 2005 a v priebehu roka 2005
ďalšími schválenými uzneseniami MsZ v súlade s Pravidlami finančného hospodárenia
Mesta Piešťany. Mesto Piešťany hospodárilo počas hodnoteného obdobia v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

4.1. Príjmy rozpočtu mesta

Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(%)
a) výnos miestnych daní a miestnych poplatkov
106 960
105,97
b) nedaňové príjmy z činností a vlastného majetku obce
20 589
87,39
c) výnosy z prostriedkov obce
3 633
100,00
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny
0
0
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
0
f) podiely na daniach v správe štátu
144 616
109,56
g) dotácie zo ŠR a štátnych fondov
72 236
107,87
h) ďalšie dotácie zo ŠR
17 742
91,50
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC
3 240
106,06
j) prostriedky z EÚ – granty
0
0
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
111 482
94,43
Príjmy spolu: 480 498
102,69
(rozpočet príjmov mesta bol 467 935 tis. Sk)
Komentár k príjmom rozpočtu mesta:
Príjmy sa delili na bežné – 77,5 %, kapitálové – 1,5 % a príjmy z finančných operácií – 21
%. V roku 2004 to bolo: bežné príjmy – 89,59 %, kapitálové – 5,4 %, finančné operácie
– 5,1 %.
K bodu a) príjmy z miestnych daní a miestnych poplatkov: daň z nehnuteľnosti (46 302
tis. Sk), daň za psa (612 tis. Sk), herne a stávkové kancelárie – výťažok (2 508 tis. Sk), daň
za ubytovanie (18 977 tis. Sk), daň za verejné priestranstvo (693 tis. Sk), správny poplatok
(10 158 tis. Sk), poplatok za komunálne odpady a drob. stav. odpady (26 443 tis. Sk), daň
za jadrové zariadenie (884 tis. Sk), zrušené dane (predaj alkohol. a tabak. výrobkov, za
reklamu, zo vstupného, ubytovacia kapacita) – vyúčtovanie daní, ktoré boli zrušené od
1.1.2005
(383 tis. Sk).
K bodu b) nedaňové príjmy z činností a vlastníctva majetku obce: nájomné (napr. z nájmu
Slovenskej sporiteľne v budove bývalej ZŠ na Rázusovej ul.), predaj nehnuteľného
majetku, predaj hnuteľného majetku, poplatok za znečistenie život. prostredia, pokuty
(MsP, MsÚ, OÚ), príjmy za stravné lístky, stravné v detských jasliach, ubytovanie vo
Vile Julianna, ubytovanie v DOMUM, bankové úroky, ostatné príjmy (reklama, predaj
propagačných materiálov a pod.), príjmy zo ZOS (zariadenie opatrovateľskej služby),
príjmy z opatrovateľskej služby v domácnosti, iné príjmy (vratky preddavkov, dobropisy,
refundácie, kurzové rozdiely a pod.).
K bodu c) výnosy z prostriedkov obce: podiel na zisku Bytového podniku Piešťany (2 500
tis. Sk), dividendy z Dexia banky (75 tis. Sk) a zo SLK Piešťany (1 058 tis. Sk). Dividendy
zo SLK boli vyplatené za rok 2004.
K bodu f) podiely na daniach v správe štátu – bola to daň z príjmu fyzických osôb.
K bodu g) dotácie zo ŠR a štátnych fondov: najvyššou sumou bol príspevok štátu na
školstvo - prenesené kompetencie (64 413 tis. Sk), na činnosť zariadení opatrovateľskej
služby (2 174 tis. Sk) a ďalšie dotácie nižšie než 1 000 tis. Sk – recyklačný fond, príspevok
pre deti v hmotnej núdzi, zadržané rodinné prídavky, na agendu „stavebného poriadku“,
rozvoja bývania, na matriku, na ZOS (zariadenia opatrovateľskej služby). Mesto ďalej
obdržalo od štátu finančné prostriedky na aktivačnú činnosť, na vykonávanie absolventskej
praxe (príspevok pre zamestnávateľa, u ktorého absolvent školy vykonáva absolventskú

prax), na agendu školského úradu, sponzorské (na „stratégiu mesta“, na počítačovú
miestnosť, na Sochu piešťanských parkov, na boj proti kriminalite), dotácia MK SR na
Sochu piešťanských parkov (368 tis. Sk), dotácia MV SR na údržbu Pamätníka padlých
rumunských vojakov (191 tis.Sk), na zabezpečenie 1. a 2. kola volieb do VÚC a dotácia
Krajského úradu v Trnave na kamerový monitorovací systém.
K bodu h) ďalšie dotácie zo ŠR: dotácia MF SR v rámci fiškálnej decentralizácie na bežné
výdavky (16 792 tis. Sk), kapitálové dotácie MF SR na sociálne zariadenia – Vila Julianna
(400 tis. Sk) a Zariadenie opatrovateľskej služby v Piešťanoch (400 tis. Sk), kapitálová
dotácia MK SR na Kláštor johanitov na Detvianskej ul. (150 tis. Sk).
K bodu i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC: pre ÚZ LUMEN (970 tis. Sk) a pre ÚZ
DOMUM (2 270 tis. Sk) na čiastočné zníženie výdavkov na prevádzku zariadení.
K bodu j) prostriedky z EÚ – granty: Montevago - Piešťany - grant (v roku 2005 0,- Sk,
nabehne na účet mesta v roku 2006 – 317 tis. Sk, t.j. 8 017 EUR).
K bodu k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi:
- prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov do rozpočtu mesta.
Z fondu rozvoja bývania mesta na posilnenie bežného účtu mesta – na splatenie exekúcie
(15 149 tis. Sk), asfaltovanie Ul. F.E. Scherera (2 990 tis. Sk) a asfaltovanie Vodárenskej
ul. (305 tis. Sk). Z rezervného fondu mesta na posilnenie bežného účtu mesta – na nákup
počítačového tomografu pre Nemocnicu A. Wintera (3 000 tis. Sk), na opravu havarijných
stavov striech škôl a školských zariadení (907 tis. Sk) a na zápočet s SBS COOP (138 tis.
Sk);
- zostatok prostriedkov z predchádz. roka (16 221 tis. Sk);
- dlhodobý úver na Pešiu zónu (rozpočet bol 58 000 tis. Sk, skutočnosť iba 49 140 tis. Sk,
pretože v roku 2005 ešte nedošlo k realizácii umeleckých diel v plnom rozsahu);
- strednodobý úver na bytovku Bodona - III. etapa (rozpočet, t.j. plánovaný úver bol
24 000 tis. Sk, skutočnosť iba 12 849 tis. Sk, pretože ukončenie stavby je plánované na
máj 2006);
- mimorozpočtové príjmy škôl – poplatok za podávanú stravu (10,- Sk na jedno jedlo),
poplatok v školskom klube, nájomné. Tieto príjmy sa však vracajú na školy (pozri
„výdavky rozpočtu mesta“).
4.2. Výdavky rozpočtu mesta

Skutočnosť
(tis. Sk)
a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinnosti ust.zákonmi 0
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť
RO a PO
238 926
z toho: 1.výkon samospr.funk.a na čin. RO a PO 238 570
2.na pomoc v núdzi občanom
151
3. regiofondy
205
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy
73 757
z toho: 1.matrika
788
2.zariadenia opatrovateľskej služby
2 740
3.školstvo
70 229
4.opatrovateľská služba v domácnosti
0
d) výdavky spojené so správou, s údržbou a rozv.

Plnenie
(%)
0
106,48
106,51
75,50
97,62
113,83
101,83
90,76
115,13
0

majetku obce
103 919
80,74
z toho: 1.na kapitálové potreby
2 693
111,89
2.na rozvoj územia
91 366
78,66
3.splátka úveru
7 526
100,06
4.údržba majetku – MsÚ
2 114
76,10
5.údržba majetku – MsP
220
98,66
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami
0
0
f) výdavky vyplývajúce z medzinár. zmlúv
0
0
g) splátka úrokov
4 031
59,95
h) výdavky na emisiu dlhopisov
0
0
i) iné výdavky ustanov. osobit. predpismi
40 959
94,61
Výdavky spolu:
461 592 98,65 %
Prebytok:
18 906
(Rozpočet výdavkov mesta bol 467 934,- tis. Sk)
Komentár k výdavkom rozpočtu mesta: Výdavky sa delili na bežné (77,9 %), kapitálové
(20,44 %) a výdavky na finančné operácie (1,66 %).
K bodu b) 1. výkon samosprávnych funkcií a na činnosť RO a PO:
Čerpanie finančných prostriedkov bolo nevyhnutné na bezproblémový chod MsÚ, MsP,
sociálnych zariadení, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.
Vyššie výdavky boli z dôvodu exekúcie, ktorá postihla mesto. Výdavky boli na:
mzdy a odvody, doplnkové dôchodkové poistenie (zamestnancov Mesta Piešťany),
cestovné výdavky, energie, voda a komunikácie, materiál a dodávky, dopravné, nájomné,
ostatné tovary a služby (exekúcia vo výške 26 348 642 Sk z dôvodu záväzku MP voči AK
Agilita – z toho istina 17 066 840 Sk, trovy konania 1 202 500 Sk a úrok z omeškania za
roky 2001-2005 8 079 302 Sk a tiež za právne služby AK JUDr. Petra Baka 297 tis. Sk,
pokuty a penále, odvody a dane, napr. dobeh dane z prevodu a prechodu nehnuteľností
z roku 2004, poistné, odmeny na základe dohôd), mestská polícia, školstvo, zariadenia
sociálnych služieb;
2. na pomoc v núdzi občanom: plnenie v súlade s potrebami;
3. regiofondy: úhrada členského za mesto Piešťany – ZMOS región JE Jaslovské
Bohunice, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie miest a obcí
Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie pre rozvoj mikroregiónu,
Vážska vodná cesta, Medzinárodný klub.
K bodu i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi: SBS – úhrada straty minulých
rokov, odstraňovanie a uloženie tuhého komunálneho odpadu, prevádzka zberného
strediska, transfery jedn. a nezisk. organizáciám (príspevok na SAD, príspevky pre PO
a FO podnikatelia), rodinné prídavky, deti v hmotnej núdzi, združenie pre separ. odpad.
4.3. Finančné operácie na účtoch PHARE – Mesto Piešťany v roku 2004 obdržalo
z predvstupového fondu PHARE finančné prostriedky na akcie: Projektová dokumentácia
Pešia zóna a Socha piešťanských parkov (najdôležitejšia časť realizácie sa uskutočnila
v roku 2005). Zároveň došlo k zmene účtovania týchto finančných prostriedkov,
keďže Slovensko vstúpilo do Európskej únie (účtovanie neprechádza cez účty, ktoré sa
rozpočtujú).

V roku 2005 to bolo:
Akcia
1. Pešia zóna – projektová dokumentácia
2. Socha piešťanských parkov

Rozpočet
(tis. Sk)
0
2 277

4.4. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2005
Rozpočet
(tis. Sk)
Príjmy
467 935
Výdavky
467 934
Prebytok (+) Schodok (-)
+ 1 tis. Sk

Skutočnosť
(tis. Sk)
1 676
1 269

Plnenie
(%)
55,74

Skutočnosť Plnenie
(tis. Sk)
(%)
480 498
102,69
461 592
98,65
+ 18 906 tis. Sk

4.5. Fondy Mesta Piešťany – stav k 31.12.2005
a) rezervný fond
2 442,5 tis. Sk
b) sociálny fond
128 tis. Sk
c) fond rozvoja bývania
1 401 tis. Sk (poklesol z dôvodu fin. vykrytia
exekúcie)
4.6. Úvery mesta Piešťany v roku 2005
Úverové zaťaženie mesta predstavovalo 36,1 % bežných príjmov 2004 a teda spĺňalo
limit 60 % stanovený zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
a) V roku 2005 splácalo Mesto Piešťany úvery:
1. Zostatok úveru č. 26/002/02 v sume 33 360 000 Sk. Prostriedky úveru boli určené
výhradne na Rekonštrukciu kina - I. etapa. V roku 2005 bola splatená sume 5 000 000 Sk.
2. Zostatok úveru č. 26/019/03 v sume 10 912 000 Sk. Prostriedky úveru boli určené
výhradne na Rekonštrukciu kina - interiér. V roku 2005 bola splatená suma 2 046 000 Sk.
3. Zostatok úveru, ktorý poskytol ŠFRB na výstavbu 41 bytových jednotiek v sume
14 167 795 Sk. V roku 2005 bola splatená suma 260 275 Sk.
4. Zostatok úveru, ktorý poskytol ŠFRB na výstavbu 27 bytových jednotiek v sume
10 201 427 Sk. V roku 2005 bola splatená suma 215 693 Sk.
Zároveň Mesto Piešťany v roku 2005 zaplatilo aj úroky z úverov v sume 4 030 957 Sk.
b) Nové úvery Mesta Piešťany v roku 2005
1. Úver č. 26/030/05 v sume 58 000 000 Sk. Prostriedky úveru sú určené výhradne na
rekonštrukciu Pešej zóny I. a II. etapa. V roku 2005 bolo vyčerpaných 49 139 739 Sk.
V súlade s úverovou zmluvou splácanie úveru začne v r. 2006.
2. Úver č. 26/031/05 v sume 24 000 000 Sk. Prostriedky úveru sú určené výhradne na
výstavbu bytov Bodona Piešťany - 3. etapa. V roku 2005 bolo vyčerpaných 12 849 558 Sk.
V súlade s úverovou zmluvou splácanie úveru začne v roku 2006.
4.7. Záväzky Mesta Piešťany – stav k 31.12.2005
a) Rôzne záväzky
5 538 tis. Sk
b) Bankové úvery
106 261 tis. Sk
c) Dlhodobé prijaté záväzky
1 957 tis. Sk
d) Iné záväzky
1 709 tis. Sk
Spolu: 115 465 tis. Sk

Komentár:
K bodu a) „Rôzne“ záväzky: dodávatelia, ostatné záväzky, zamestnanci, zúčtovanie
s inštitúciami v soc. zabezpečení a zdrav. poisťovne, daň z príjmov, ostatné priame dane,
zúčtovanie so štátnym rozpočtom.
K bodu b) Bankové úvery: boli splácané postupne v súlade s podmienkami úverových
zmlúv.
K bodu c) Dlhodobé prijaté záväzky: nájomné Caffe Art Gallery.
K bodu d) Iné záväzky: boli to záväzky, ktoré budú platiť v roku 2006 (finančné
prostriedky na ne boli vyčlenené už v schválenom rozpočte na rok 2005 a platby za nájom
na Kolonádovom moste (nájomníci nemali podpísané nájomné zmluvy, nájom však platili
– riešenie súdnou cestou).
4.8. Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných organizáciách
Názov organizácie
Forma org. Podiel (%) Podiel (Sk)
1. Trnavská vodárenská spoločnosť
akciová spol. 14,676 197 858 000
2. Slovenské liečebné kúpele Piešťany
akciová spol. 10,009 151 102 000
3. Združenie regiónu Piešťany
združenie
1 313 337
4. Dexia Banka Slovensko, Žilina
akciová spol.
0,03
456 000
5. Informačné centrum mladých Piešťany nezisk. org.
5 000
6. Združenie pre separ. zber odpadu
región Piešťany
združenie
151 835
4.9. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Piešťany k záverečnému účtu Mesta
Piešťany za rok 2005 – hlavný kontrolór Mesta Piešťany Ing. Imrich Gál konštatoval, že
hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2005 prebiehalo v súlade so schváleným
rozpočtom na rok 2005, v súlade so zmenami rozpočtu uskutočnenými v priebehu roka
a s uzneseniami schválenými MsZ v priebehu roka 2005 ako aj v súlade s príslušnými
právnymi normami.
Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2005 odporučil schváliť bez výhrad. V súvislosti
s nízkym stavom fondu rozvoja bývania v dôsledku presunu prostriedkov na vykrytie
nárokov na uskutočnenú exekúciu odporučil časť prebytku hospodárenia previesť na fond
rozvoja bývania s ohľadom na rozpočet 2006.
4.10. Správa nezávislého audítora pre MsZ mesta Piešťany
Novoaudit, s.r.o., Nové Zámky (zodp. audítor Ing. Mária Brániková) uskutočnila audit
účtovnej závierky Mesta Piešťany, ktorá obsahovala súvahu zostavenú k 31.dec. 2005,
súvisiaci výkaz ziskov a strát za uvedený rok a poznámky.
Audit bol uskutočnený v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA.
Konštatovalo sa v ňom, že účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz
o finančnej situácii Mesta Piešťany k 31. decembru 2005 a výsledkoch hospodárenia
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom
o účtovníctve. Porušenie zákona sa nezistilo.
5. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2005
Ich realizáciu zabezpečovať Referát majetku mesta MsÚ v Piešťanoch.
a) Stavby ukončené v roku 2005 – názov akcie (dohodnutá finančná suma za realizáciu

stavby, dátum uzavretia zmluvy o diele, resp. dodatku k zmluve, dodávateľ stavebných
prác): 1. Mests. komunikácia F.E. Scherera Piešťany (2 977 tis. Sk, zo dňa 18.2.2005,
Zempres, s.r.o. Bašovce), 2. Pešia zóna Piešťany - II. etapa (zmluva o dielo – 45 089 tis.
Sk zo dňa 15.3.2005, dodatok č.1 – 46 547 tis. Sk zo dňa 8.7.2005, Sates Morava, Valašské
Meziříčí), 3. Hydrogeologický prieskum – Nám. slobody PN – Polievací vodovod (94 tis.
Sk, 22.4.2005, RNDr. Štefan Obuch, HYDROGEOTECH), 4. Realizácia technologickej
časti fontány Nám. slobody 1/2005 (2 054 tis. Sk, 25.4.2005, Eduard Beňo - Badetechnik),
5. Realizácia techn. časti fontány Sad A. Kmeťa 2/2005 (2 379,5 tis. Sk, 25.4.2005, Eduard
Beňo - Badetechnik), 6. Mests. komunikácia Vodárenská ul. (dodatok č. 1 k zmluve o dielo
2 471 tis. Sk zo dňa 17.3.2005, Strabag, a.s., Bratislava), 7. Rekonštrukcia kancelárií
klientskeho centra MsÚ Piešťany - II. etapa - real. int. (625 tis. Sk, 16.4.2005, David
interier design, s.r.o., Piešťany), 8. Rekonštrukcia kancelárií klientskeho centra MsÚ
Piešťany - II. etapa - real. st. (1 377,5 tis. Sk, 28.6.2005, Stav. spoločnosť RAVING, a.s.,
Piešťany), 9. Parkoviská - Krajinská cesta – realizácia stavby (2 689 tis. Sk, Sates, a.s.,
Považská Bystrica), 10. Kanalizačná prípojka Sloboda zvierat (144 tis. Sk, Stavoúdržba,
a.s., Piešťany), 11. Údržba striech ZŠ Brezová, materské škôlky (5 915 tis. Sk, MaS
Dvorský, Piešťany), 12. Zjednosmernenie Štúrovej ulice (70 tis. Sk, Doznako Topoľčany,
s.r.o.), 13. Kláštor johanitov (158 tis. Sk – projekty ukončené, podaná žiadosť o stavebné
povolenie, Gregor), 14. Verejné osvetl. Hviezdoslavova ul., Furdekova ul. (200 tis. Sk,
Enermont Bratislava), 15. Vodovod Žilinský cintorín (85 tis. Sk, Zempres, s.r.o., Bašovce
+ Krupa Trnava), 16. Kalinčiakova ul. - ZOS – výmena okien a dverí (277 tis. Sk, S+J
Pressburg Hlohovec), 17. Vila Julianna – rekonštrukcia (669 tis. Sk, Rekosta Piešťany), 18.
Rekonštrukcia Pamätníka padlých rum. vojakov
(191 tis. Sk, Krakostav Krakovany),
19. Kotolňa - objekt na Kalinčiakovej ul. (236 tis. Sk, Remosta Vrbové), 20. Rekonštr.
výdajne stravy - ZŠ Vajanského ul. (117 tis.Sk, Stavoúdržba Piešťany), 21. Klub invalidov,
Vážska ul.4 (318 tis. Sk, Krakostav Krakovany), 22. Klub invalidov Vážska ul. (97 tis. Sk,
Vekos Trenčín), 23. Vežové hodiny - farský kostol (216 tis. Sk, Hinori servis - Patrik Ivák),
24. Rekonštrukcia kotolňa – MŠ Detvianska ul. (519 tis. Sk, Profitherm).
b) Stavby pokračujúce v roku 2006: 1. Pešia zóna - I. etapa, realizácia (15 570 tis. Sk,
16.11.2005, SATES Morava, Valašské Meziříčí), 2. Výstavba bytov Bodona Piešťany - III.
etapa (zmluva o dielo – 91 026 tis. Sk zo dňa 27.1.2005, dodatok č. 1 – 82 688 tis. Sk zo
dňa 28.1.2005 – bez obč. vybav., termín ukončenia apríl 2006, Raving, a.s. Piešťany).
6. Organizácie založené a riadené mestom Piešťany
a) Príspevkové organizácie – MsKS Piešťany, MsK Piešťany, Služby mesta Piešťany.
b) Rozpočtové organizácie – ZŠ Vajanského ul., Piešťany, ZŠ Holubyho ul., Piešťany, ZŠ
Mojmírova ul., Piešťany, ZŠ Brezová ul., Piešťany, ZŠ F.E. Scherera, Piešťany, Základná
umelecká škola Piešťany, Centrum voľného času AHOJ Piešťany, Školské zariadenia
mesta Piešťany – do 30.6.2005, MŠ Staničná ul. – od 1.7.2005, MŠ Valová ul. – od
1.7.2005, MŠ 8. mája 2 – od 1.7.2005, MŠ Ružová ul. – od 1.7.2005.
c) Podnikateľské organizácie – 1. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. – výška vkladu mesta
67 585 tis. Sk (zákl. imanie), 2. SBS COOP, s.r.o., Piešťany – výška vkladu mesta 1 010
tis. Sk (zákl. imanie).

7. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2005
a) Organizačná štruktúra MsP – mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri
zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plní úlohy
vyplývajúce z VZN MP, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta. Tvoria ju príslušníci
MsP, ktorí sú zamestnancami mesta a pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
Činnosť MsP v Piešťanoch prebiehala v zmysle zákona č.564/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o obecnej polícii, VZN MP o mestskej polícii č.7/2001 a jej novely schválenej
MsZ v máji 2005.
Celkový počet zamestnancov MsP v Piešťanoch v roku 2005 bol 41, z nich 37 bolo
s odbornou spôsobilosťou a 4 boli bez odbornej spôsobilosti mestského policajta.
Náčelníkom MsP bol Bc. Marcel Mihálik, zástupcom náčelníka Peter Gogol.
Oddelenie poriadkovej (hliadkovej) služby malo 32 zamestnancov, ktorí sa striedali
v 4-och pracovných smenách po 8-ich členoch. Výkon poriadkovej služby vykonávali
hliadky počas dennej služby (7.30 do 19.30 hod,) a nočnej služby (od 19.30 do 7.30 hod.).
Na každej smene bol jeden veliteľ, ktorý bol zároveň operačný dozorný.
Priestupkový referát mal 3-och členov a riešil priestupky v zmysle zákona
č.
372/1990 Zb.
Na úseku prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti pracoval 1 zamestnanec, ktorý
mal na starosť prednáškovú činnosť.
Na samostatnom oddelení dohliadacieho a monitorovacieho strediska pracovali 2
zamestnanci v dvoch pracovných smenách počas pracovného týždňa.
b) Spolupráca MsP s ďalšími organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy –
MsP v Piešťanoch spolupracovala – trestné činy s Obvodným oddelením Policajného
zboru v Piešťanoch (riaditeľ OO PZ Piešťany mjr. Mgr. Vladislav Jopek), s Ochranou
kúpeľov SLK Piešťany, a.s. (vedúci odboru OK SLK Piešťany Peter Rehák), s mestskou
Súkromnou bezpečnostnou službou centrálnej ochrany objektov Piešťany, s.r.o. (konateľ
spoločnosti SBS COOP, s.r.o., Piešťany Mgr. Peter Brázda).
Ďalej MsP spolupracovala s OKP OR PZ pri zabezpečovaní miesta trestnej činnosti a pri
zisťovaní trestných činov prostredníctvom monitorovacieho a dohliadacieho strediska.
Spolupráca s Dopravným inšpektorátom OR PZ bola zameraná na kontrolu dopravnej
situácie v meste. V spolupráci s krajským riaditeľstvom poriadkovej polície sa MsP
zúčastňovala preventívno-bezpečnostných akcií spolu so špeciálnom jednotkou (URN) na
zisťovaní trestnej činnosti v podnikoch a prevádzkach v meste.
c) Spolupráca MsP Piešťany s Ochranou kúpeľov SLK Piešťany, a.s. (medzi mestskými
policajtmi a „kúpeľnými policajtmi“) – prebiehala na základe dohody medzi primátorom
mesta a generálnym riaditeľom SLK. V roku 2005 vykonala MsP na základe žiadosti
OK SLK 49 výjazdov na Kúpeľný ostrov za účelom riešenia dopravnej problematiky
(priloženia blokovacích zariadení za nesprávne parkovanie v 26 prípadoch a v 17
prípadoch dali príslušníci MsP vodičom upozornenie za zlé parkovanie).
V 2-och prípadoch bola MsP privolaná OK SLK k zadržaniu podozrivých osôb, ktoré
boli aj predvedené, pretože bolo po nich vyhlásené pátranie. V 3-och prípadoch bola
zaznamenaná spolupráca po nezvestných osobách, v 2-och prípadoch boli mestskí policajti
privolaní na zistenie totožnosti osôb, ktoré sa neoprávnene pohybovali po kúpeľných
hoteloch, 9-krát bola MsP požiadaná o zákrok na Kolonádovom moste pri príslušníkmi
ochrany kúpeľov zistených prípadoch obťažovania a žobrania od kúpeľných hostí. MsP

1-krát zasiahla pri odchyte túlavých psov, ktorí pri Obtokovom ramene Váhu trhali divé
kačice, 3-krát zasahovali pri likvidácii brlohu bezdomovcov pod Kolonádovým mostom od
strany Kúpeľného ostrova a v 1 prípade mestskí policajti predviedli páchateľa priestupku,
ktorý z jazierok na Kúpeľnom ostrove kradol korytnačky.
Spoločný výkon služby príslušníkov OK SLK a príslušníkov MsP sa realizoval nielen
pri mimoriadnych situáciách, ale aj pri plánovaných podujatiach, ktoré zasahovali aj na
územie Kúpeľného ostrova. Bolo to najmä pri otvorení LKS, pri poriadaní súťaže Victoria
regia a kvetinového korza, pri zabezpečovaní súťaže automobilov - veteránov Modrá
stuha, pri zaisťovaní Sochy piešťanských parkov (aj so službou SBS COOP Piešťany),
Silvestrovského ohňostroja a v 1 prípade pri pokuse o samovraždu skokom z Krajinského
mosta.
V roku 2005 však nebol realizovaný spoločný výkon služby zmiešaných hliadok na
Kúpeľnom ostrove.
d) Rovnošata príslušníkov MsP, označenie motorových vozidiel MsP – na 5. riadnom
zasadnutí MsZ dňa 27.5.2005 bola uzn. MsZ č. 86/2005 schválená novela VZN MP
o mestskej polícii. Dôvodom vypracovania novely bola novelizácia zákona o obecnej
polícii č. 333/2003 Z.z., na základe ktorej výstrojná časť obecných resp. mestských polícií
má byť jednotná s termínom ukončenia prestrojenia do 31.12.2007.
Rovnošata príslušníkov obecnej resp. mestskej polície – MsP v Piešťanoch realizovala
zmenu výstroja svojich príslušníkov začiatkom júna 2005 pri príležitosti Otvorenia
LKS. Pôvodné žlté košele boli nahradené bledomodrými, tiež staré kovové identifikačné
odznaky so znakom mesta boli vymenené za nové.
Rovnošata príslušníka MsP tvorí: 1. pokrývka hlavy tmavomodrej farby, označená po
celom obvode pásom s čierno-bielymi štvorcami, na čelnej strane pokrývky hlavy je
umiestnený odznak mestskej polície, 2. bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby
s náramenníkmi rovnakej farby, 3. košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo
košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s náramenníkmi tmavomodrej farby, 4.
viazanka tmavomodrej farby, 5. nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby, 6. topánky
čiernej farby, 7. opasok čiernej farby, 8. puzdro na zbraň čiernej farby ak príslušník
MsP nosí pri svojej činnosti zbraň, 9. na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka a košele je
umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom najmenej 100 mm; v strede znaku
je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm, vyobrazený podľa heraldických pravidiel;
po obvode znaku je umiestnený nápis „Mestská polícia“ a názov mesta, pričom veľkosť
písmen je najmenej 5 mm; nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm
od švu rukáva je umiestnený nápis „Mestská polícia“ s veľkosťou písmen najmenej 10
mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm,
10. na ľavej strane bundy, plášťa, saka alebo košele je 20 mm nad stredom horného okraja
vrecka umiestnený identifikačný odznak MsP obsahujúci nápis „Mestská polícia“, názov
mesta, erb mesta a identifikačné číslo príslušníka MsP, pričom veľkosť písma a číslic je
najmenej 3 mm.
Označenie motorových vozidiel MsP – na plnenie úloh MsP možno na základe zákona
používať motorové vozidlá iba v bielom farebnom vyhotovení s nápisom „Mestská
polícia“ tvoreným veľkými tlačenými písmenami čiernej farby a umiestneným na
obidvoch stranách vozidla, na prednej časti a na zadnej časti vozidla. Veľkosť písmen
tvoriacich nápis na oboch stranách vozidla a na prednej časti vozidla je najmenej 100

mm, na zadnej časti vozidla najmenej 50 mm. Na oboch predných dverách vozidla je pod
nápisom podľa prvej vety umiestnený názov mesta tvorený veľkými tlačenými písmenami
čiernej farby s veľkosťou najmenej 40 mm a erb mesta. Na prednej časti vozidla je pod
nápisom podľa prvej vety umiestnený erb mesta.
e) Oddelenie poriadkovej(hliadkovej) služby MsP – počet riešených priestupkov v roku
2005 bol spolu 11 148 (v roku 2004 14 244), z toho v doprave – 6 090, porušenie VZN
MP – 4 264, iné priestupky – 794. MsP uložila celkove 4 042 blokových pokút v celkovej
sume 566 tis. Sk (v roku 2004 4 414 v celk. sume 785,35 tis. Sk). Z toho bolo 2 930
blokových pokút v doprave (pokuty uložené na mieste – 2 509 v sume 265,2 tis. Sk,
za blokovacie zariadenie – 415 v sume 136,8 tis. Sk, pokuty uložené priestupkovým
referátom – 6 v sume 2 tis. Sk).
Do plánu rozmiestnenia hliadok boli zakomponované aj požiadavky samosprávy
a občanov mesta. Na základe dohody medzi primátorom mesta a gener. riad. SLK
vykonávali mestskí policajti hliadkovú činnosť v prípade privolania Ochranou kúpeľov
SLK aj na Kúpeľnom ostrove, kde spolupracovali s kúpeľnými policajtmi v riešení
priestupkov, odchyte zatúlaných zvierat v tejto lokalite a pod.
V roku 2005 vykonala MsP aj 132 kontrol v reštauráciách a baroch na podávanie
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov a na
záškoláctvo. Kontrolovaných bolo 214 osôb v takmer všetkých prevádzkach mesta
(podávanie alkohol. nápojov osobám mladším ako 18 rokov bolo zistené v 34-och
prípadoch, záškoláctvo v 6-tich prípadoch). Boli vykonané kontroly predaja erotickej tlače
v stánkoch. Tiež bolo vykonaných 32 kontrol na predaj tabakových výrobkov mladistvým
a maloletým v reštauračných zariadeniach, v stánkoch a trafikách (priestupky boli zistené
v 18-tich prípadoch).
f) Priestupkový referát MsP – v roku 2005 referát riešil spolu 1 823 priestupkov (najviac
priestupkov sa týkalo porušenia VZN č.13/1997 o miestnom poplatku na parkoviskách
– až 1 563) v zmysle zákona č.372/90 Zb. (v roku 2004 2 303). Boli to priestupky –
na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, proti majetku, proti verejnému poriadku,
proti občianskemu spolunažívaniu, na úseku ochrany pred alkoholom a toxikomániou,
na záškoláctvo a priestupky voči 5-tim VZN Mesta Piešťany. Priestupky sa týkali: VZN
č.3/2003 o čase predaja a prevádzky, VZN č.5/2000 o zeleni, VZN č.13/1997 o miestnom
poplatku na parkoviskách, VZN č.15/1995 o používaní zábavnej pyrotechniky a VZN
č.19/2002 o poplatku a podmienkach držania psov.
g) Monitorovacie a dohliadacie stredisko MsP – kamery boli umiestnené nasledovne: K1
– budova Istrobanky oproti bývalému hotelu Lipa (monitoruje Winterovu ul. - pešia zóna
a kolonáda), K2 – budova hotela Eden (Winterova ul. - pešia zóna a Kolonádový most),K3
– budova Slovenskej sporiteľne (časť Nám. slobody, Nitrianska ul., Rázusova ul., časť
Teplickej ul.), K4 – na stĺpe pri CVČ Ahoj (Teplická ul.), K5 – pevná kamera umiestnená
nad vchodom do CVČ Ahoj (Teplická ul.), K6 – budova Všeob. úver. Banky (Námestie
slobody), K7 – bývalá budova riad. kúpeľov na Winterovej ul. (park Sad A. Kmeťa), K8
– pevná kamera na budove Leier smerom k parku (kino Fontána, Beethovenova ul.), K9 –
vstup do Alexander centra (Winterova ul.).
Monitorovanie bolo zamerané na dodržiavanie VZN MP (napr. o odpadoch, o čistote mesta
a pod.), kontrolovalo sa dodržiavanie zákona o premávke na pozemných komunikáciách,
tzv. cestného zákona (rozkopávky, nepovolené umiestňovanie mobilných reklamných

zariadení na verejných komunikáciách a pod.), stavebného zákona(výkon stavebných
prác na miestnych komunikáciách a pod.). Ďalej bola činnosť zameraná na prevenciu
a monitorovanie závadných osôb, ktoré páchali priestupky resp. trestné činy podľa
trestného zákona (ich pohyb bol monitorovaný kamerovým systémom v 765 prípadoch, v
29 prípadoch to boli osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie alebo osoby, na ktoré bol
vydaný zatykač).
Monitoringom bolo zistené budenie verejného pohoršenia podľa zákona č. 372/1990 Zb.
(15 prípadov, 44 osôb). Monitorovanie KS bolo zamerané aj na ochranu majetku občanov
podľa zákona o priestupkoch (krádež bicykla – 12 prípadov) a podľa trestného zákona
(krádež na osobe, neoprávnené užívanie veci, poškodenie majetku mesta).
Pravidelne bolo vykonávané monitorovanie stanovísk stojanov na odkladanie bicyklov,
resp. motocyklov, pohybu túlavých zvierat, tiež na ochranu občanov pri výbere peňazí
z bankomatov, na kontrolu motorových vozidiel na parkoviskách pred ich odcudzením
resp. vlámaním do vozidiel, na ochranu bánk pred možným vlámaním.
Monitorovanie skvalitnilo činnosť v oblasti dopravných prostriedkov (na miesto
priestupku boli vyslané hliadky MsP, sledovali sa tiež vodiči - recidivisti). Výsledky
monitorovania resp. záznamy a fotodokumentácia z priestupkov, trestných činov
a dopravných nehôd sa ukladali do archívu KS pre potreby MsP.
h) Úsek prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti MsP – do prevenčného
projektu „S mládežou proti kriminalite“ sa v roku 2005 zapojili základné školy a stredné
školy z Piešťan a blízkeho okolia. Na prednáškach žiaci získavali informácie o aktuálnych
znalostiach z oblasti prevencie kriminality. Zamestnanec MsP sa zúčastnil 4-och detských
táborov, ktoré pripravilo MV SR (Mesto Piešťany v tomto roku neorganizovalo žiadny
detský tábor).
Pracovník, ktorý riadil tento úsek, rozviazal s MsP pracovný pomer na vlastnú žiadosť
i napriek dobrým výsledkom v prevencii kriminality (Miroslav Schlesinger).
ch) Ďalšie aktivity MsP – v roku 2005 MsP sa podieľala na zabezpečovaní rôznych
kultúrno-spoločenských a športových akcií (otvorenie LKS, návštevy slovenských
a zahraničných štátnikov, športové turnaje a pod.). Činnosť MsP bola publikovaná
v regionálnych novinách (Piešťanský týždeň, Radnica informuje, A.B. Piešťany, Revue
Piešťany, MY - Trnavské noviny a pod.), celoštátne v televízii na STV v relácii „Regióny“
i na stránkach internetu (www.minv.sk/prevencia).
8. Súkromná bezpečnostná služba COOP, s.r.o. v roku 2005
V Piešťanoch pôsobí niekoľko súkromných bezpečnostných služieb. Obchodná spoločnosť
Súkromná bezpečnostná služba Centrálna ochrana objektov Piešťany, s.r.o. je organizácia
zriadená Mestom Piešťany. Činnosť SBS COOP, s.r.o. prebiehala na základe licencie
pridelenej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave dňa 20.7.1999 bez
obmedzenia a v súlade so zákonom o SBS č. 379/1997 Z.z. v zmysle neskorších predpisov.
Ku koncu roka 2005 celkový počet zamestnancov SBS COOP bol 21, konateľom
spoločnosti bol Mgr. Peter Brázda.
Spoločnosť SBS COOP, s.r.o. mala so svojimi klientmi uzavreté zmluvy o bezpečnostnej
službe (okolo 160). Ku každej zmluve bol vypracovaný plán objektu spolu s kontaktnými
osobami a taktikou zásahu v každom objekte.
Medzi klientov SBS COOP patria zlatníctva, zmenárne, záložne, daňový úrad, obchodné

prevádzky, školy, reštauračné zariadenia, kasína, lekárne, lekárske zariadenia, športoviská,
rodinné domy, chaty, sklady a pod. SBS tiež vykonávala individuálne krátkodobé fyzické
ochrany klienta a jeho majetku.
V priebehu roka 2005 bolo pracovníkmi SBS vykonaných cca 1 126 výjazdov k objektom,
ktoré boli napojené na pult centrálnej ochrany. Väčšinou išlo o tzv. falošné poplachy, ale
v niekoľkých prípadoch boli objekty narušené, pričom páchatelia už nestihli odcudziť
majetok klienta (v 1 prípade bol páchateľ pristihnutý priamo pri vlámaní sa do objektu
klienta a odovzdaný polícii).
Spoločnosť SBS COOP, s.r.o. na teritóriu mesta Piešťany a v okolí ochraňovala majetok
v hodnote viac ako 600 miliónov Sk.
9. Klientske centrum MsÚ v Piešťanoch - 2. časť
22.sept. 2005 bola po rekonštrukcii ľavej časti prízemia MsÚ v Piešťanoch otvorená 2.
časť Klientskeho centra. Rekonštrukciou boli odstránené doterajšie miestnosti a občania
- klienti tak majú voľný prístup k pracovníkom klientskeho centra. Vznikli otvorené
priestory pre pokladňu, evidenciu obyvateľstva a sociálne oddelenie vrátane kancelárie
vedúcej sociálneho oddelenia.
Pre zamestnancov MsÚ bola vybudovaná denná miestnosť a samostatné WC, ďalšie WC
slúži pre verejnosť a pre telesne postihnutých klientov.
Celkové náklady na rekonštrukciu (projekt. dokumentácia, stavebné úpravy, zariadenia
interiéru) boli 2,1 mil. Sk.
10. Rating mesta Piešťany v roku 2005
Ratingový výbor Slovenskej ratingovej agentúry, a.s., zvýšil na svojom zasadnutí 28. júna
2005 mestu Piešťany ratingové hodnotenie.
V kategórii transakcií v slovenských korunách bolo mestu Piešťany priradené dlhodobé
ratingové hodnotenie BBB – (stabilný výhľad).
V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu Piešťany priradené ratingové
hodnotenie BB+ (stabilný výhľad).
Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Piešťany je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé
ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB –.
Zvýšenie ratingu SRA zdôvodnila nasledovne:
- strategické plánovanie mesta – v roku 2004 Mesto Piešťany ukončilo spracovanie
dokumentu „Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. s výhľadom
do roku 2020“, ktorý je predpokladom prechodu na strednodobé plánovanie a programové
rozpočtovanie. Prioritou rozvoja mesta je rozvoj cestovného ruchu, ktorý vychádza
z tradície kúpeľníctva v meste;
- finančné hospodárenie mesta – je stabilné. Za rok 2004 Mesto Piešťany vytvorilo
prebytok hospodárenia 19,1 mil. Sk. Mesto spĺňa kritéria nových rozpočtových pravidiel,
platných od roku 2005 (k ultimu roka 2004 dosiahla zadĺženosť k bežným príjmom 17,3 %
a pomer dlhovej služby k bežným príjmom bol 4,2 %);
- zviditeľňovanie sa mesta vo vzťahu k vonkajšiemu okoliu – mesto Piešťany spoločne
s hlavným mestom Bratislava a krajským mestom Trenčín sa zapojilo do projektu, ktorého
cieľom je výmena a poskytovanie informácií o organizovaných kultúrnych, spoločenských
a športových podujatiach, dostupných ubytovacích kapacitách a pod.;

- riadenie obchodných spoločností a príspevkových organizácií – bol zaznamenaný
ďalší kvalitatívny posun. Jedna z obchodných spoločností sa výraznejšie stabilizovala
z dôvodu zmien v oblasti finančnej politiky. V riadení príspevkových organizácií boli
prijaté opatrenia na zníženie nákladovosti, čím sa vytvoril priestor pre zabezpečenie ich
vyrovnaného hospodárenia v roku 2005;
- oblasť školstva – situácia sa stabilizovala. V dôsledku prijatých racionalizačných
opatrení nevykazovali v súčasnosti školské zariadenia finančné záväzky po lehote, ale
dokázali si vytvárať rezervy s ich možným použitím na údržbu a skvalitnenie výučby;
- oblasť súdnych sporov – tiež bol zaznamenaný kvalitatívny posun. Mestu Piešťany sa
v poslednom období parilo ukončiť vo svoj prospech jeden z najzávažnejších súdnych
sporov vzniknutý v minulosti. Na prípadné finančné dopady zo v súčasnosti vedených
súdnych sporov Mesto Piešťany vytvára finančnú rezervu;
- proces komunikácie MsÚ s občanmi mesta – agentúra tiež pozitívne zhodnotila. V roku
2004 Mesto Piešťany zriadilo Kanceláriu prvého kontaktu - 1. etapa (klientske centrum)
a v roku 2005 pokračovalo jej budovanie 2. etapou. Klientske centrum umožňuje lepšie
priblíženie samosprávy k občanom mesta a bolo prispôsobené na bezbariérový prístup.
Aj pri realizácii iných investičných akcií mesto prihliada na možnosti bezbariérového
prístupu pre telesne postihnutých občanov, za čo mu bolo nedávno udelené prestížne
ocenenie Oskár bez bariér.
11. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2005
Najnižšia nezamestnanosť v rámci SR bola na juhozápadnom Slovensku, kde sa nachádza
aj región Piešťan.
Mesačný priemer miery nezamestnanosti za rok 2005 v okrese Piešťany bol 6,09 %
(2 201 evidovaných nezamestnaných), najvyššia bola v jan. – 7,32 % (2 646 evidovaných
nezamestnaných) a najnižšia v novem. – 5,36 % (2 054 evidovaných nezam.).
Voľných pracovných miest evidovaných na Úrade práce, sociál. vecí a rodiny v Piešťanoch
bolo v roku 2005 v priemere 195 miest (najmenej v aug. – 140, najviac v dec. – 271).
12. Okresný súd a Okresná prokuratúra v Piešťanoch – zrušenie
V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov SR
a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2005, bol k uvedenému dňu zrušený Okresný súd
v Piešťanoch. Zároveň bolo zrušených aj ďalších 9 okresných súdov (Malacky, Pezinok,
Skalica, Bánovce n/B., Nové Mesto n/V., Partizánske, Šaľa, Námestovo a Revúca), na
Slovensku ich potom zostalo 45. Počet krajských súdov zostal nezmenený – 8.
Výkon súdnictva, t.j. všetky agendy po zrušení Okresného súdu v Piešťanoch prešli
k 1.jan. 2005 na Okresný súd v Trnave. Zároveň bola zrušená Okresná prokuratúra
v Piešťanoch.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 2005
1. Popis počasia po jednotlivých mesiacoch
Január – v prvých dvoch dekádach mesiaca bolo pomerne teplo, chladno bolo až v tretej
dekáde.

Do 8. januára bolo teplé a vlhké počasie, od západu prechádzala oblačnosť. Občasný dážď
bol 2.,3.,4. a 6. januára, cez deň až 7°C, v noci okolo 2°C,
8. januára celý deň hmla.
Od 9. januára bolo slnečné počasie, polooblačno alebo polojasno, cez deň 9° až 10°C,
v noci okolo 0°C. Od 13. januára bolo väčšinou zamračené, stále ešte pomerne teplo,
cez deň +4° až +5°C, v noci okolo +1°C, pri vyjasnení mráz cca -4°C. Od 16. jan. bolo
polojasno, cez deň max. +3°C, v noci cca -5°C, fúkal juhovýchodný vietor.
V noci na 19.jan. bolo zamračené a začal padať sneh, snežilo aj celý deň 20.jan., avšak
večer a v noci už iba pršalo. 21. jan. sa sneh začal topiť.
Od 22. jan. sa začalo pravé zimné počasie, cesty primrzli. 24. a 25. napadol už trvalý
sneh, cez deň bolo okolo 0°C, v noci cca -6°C. Od 27. jan. bolo chladno, nastali celodenné
mrazy, cez deň bolo cca -3°C, v noci cca -12°C.
31. jan. napadlo okolo 5 cm snehu, začalo sa však otepľovať.
Február – mesiac bol opäť väčšinou teplý, chladné zimné počasie bolo iba v prvej dekáde
a na konci mesiaca.
Začiatkom februára sa sneh začal postupne topiť, cez deň bolo okolo 3°C, v noci mráz,
väčšinou bolo polooblačno. Na cestách však stále poľadovica.
Od 6. do 10. febr. nastali opäť celodenné mrazy, cez deň cca -3°C, v noci až
-14°C.
11. a 12. febr. v noci napadlo trochu snehu, začalo sa však otepľovať.
13. febr. bol odmäk, na cestách sneh s vodou, veľké kaluže, cez deň +4°C, v noci okolo
0°C alebo slabý mráz. Snežilo aj v noci 15. febr., avšak na druhý deň sa sneh začal topiť.
Od 17. febr. bolo ustálené zimné počasie, cez deň nad nulou, v noci mráz, cesty stále
primrznuté.
Od 20. febr. bolo väčšinou zamračené, mierne zimné počasie, cez deň okolo +1°C, v noci
-1°C. Potom až do 24. febr. občas snežilo, občas pršalo. Na cestách vznikli haldy mokrého
snehu a kaluže vody.
Až od 27. febr. sa ochladilo a nastali celodenné mrazy.
Marec – chladné zimné počasie bolo iba v prvej dekáde, potom bolo väčšinou pomerne
teplo.
Začiatkom mesiaca bolo polooblačno, pokračovali celodenné mrazy, cez deň bolo -1° až
-2°C, v noci -10° až -12°C. 4. a 8. marca snežilo. Od 9. marca bolo polooblačno, cez deň
+1° až +2°C, v noci cca -6°C.
12. a 13. marca prechádzala oblačnosť od západu, začalo sa otepľovanie, cez deň cca
+6°C, v noci okolo +1°C. Od 14. marca sa výraznejšie oteplilo, bolo polooblačno, roztopil
sa posledný sneh, bolo už akoby jarné počasie. 17. marca teploty vystúpili až na 18° až
19°C, v noci pršalo.
Od 18. marca sa na niekoľko dní ochladilo, od severozápadu fúkal vietor a prechádzala
oblačnosť. Od 20. do 22. marca bolo jasno, ale chladno, cez deň max. 6° až 8°C, v noci až
-6°C.
Od 23. marca sa začalo otepľovať, spočiatku bolo pekne, od 25. marca zamračené,
občasný dážď, cez deň 14° až 15°C, v noci cca 5°C. Koncom marca bolo slnečné počasie,
vzduch prúdil od severu, cez deň 12°C, v noci ešte mráz -1° až -2°C.
Apríl – počas mesiaca bolo premenlivé počasie.
1. a 2. apríla ešte prúdil vzduch od severu, cez deň bolo 12° až 13°C, v noci ešte slabý
mráz.
Od 3. apríla sa postupne oteplilo, bolo stále slnečné a suché počasie, cez deň 17° až 18°C,

v noci však ešte chladno, okolo +2°C. 7. apríla začal fúkať južný vietor, prišla oblačnosť,
pršalo v noci 8. a celý deň 9. apríla.
Od 10. do 12. apríla bol vietor a oblačnosť od severu, trochu sa ochladilo, cez deň max.
12°C, v noci okolo 6°C.
Od 13. apríla sa oteplilo, bolo pekné, polooblačné, jarné počasie. 16. apríla bolo cez deň
22° až 23°C, v noci okolo 10°C. 17. apríla v noci pršalo.
Od 18. apríla sa opäť ochladilo, fúkal severný vietor. Spočiatku bolo slnečno, potom
zamračené, 19. v noci a 20. apríla cez deň občas pršalo. 21. apríla sa vyjasnilo, avšak
naďalej bolo chladno, cez deň max. 12° až 13°C, v noci okolo +1°C.
V dňoch 23. a 24. apríla sa trochu oteplilo, cez deň bolo 18° až 19°C, v dňoch 25. a 26.
apríla sa zas ochladilo, bolo zamračené, pršalo, cez deň max. 14°C.
Od 27. apríla sa začalo výraznejšie otepľovať. 28. apríla bolo striedavé počasie,
niekoľkokrát sa oblačnosť s dažďom striedala so slnečnými prestávkami.
30. apríla
bolo polooblačno, teplota stúpla na 23°C.
Máj – prvé dve mesačné dekády sa vyznačovali premenlivým počasím, pekne a teplo bolo
až počas poslednej dekády.
Začiatkom mája bolo pekné a teplé počasie, 2. mája bolo až 28° – 29°C.
Od 3. mája sa ochladilo, fúkal severozápadný vietor, nasledovala oblačnosť až zamračené
a občasný dážď, cez deň max. 16°– 17°C, v noci okolo 9°C. V dňoch 8. až 11. mája bolo
ešte chladnejšie, cez deň max. 14° – 15°C, v noci okolo 3°C. 9. mája bola v noci búrka, 2
až 3-krát zahrmelo.
Od 12.mája sa trochu oteplilo, cez deň bolo max. 18° – 19°C, fúkal juhozápadný až
západný vietor, ktorý dovial oblačnosť. Pršalo v noci 14., 15. a 16. mája a cez deň 17.
mája. V dňoch 18. a 19. mája bolo chladno, severný vietor s následnou oblačnosťou
a občasným dažďom, cez deň iba 14° až 15°C.
Od 20. mája sa však začalo výrazne otepľovať. 23. mája bolo až 27° – 28°C, v noci bola
búrka. Po 1-dňovom čiastočnom ochladení bolo od 25. mája opäť pekne, slnečno a teplo
a od 27. mája veľmi teplo s teplotami nad 30°C. 30. mája bolo až 32° – 33°C, začal fúkať
južný vietor, v noci pršalo.
Až 31. mája bolo trochu chladnejšie s teplotou max. 21° až 22°C.
Jún – počas prvej mesačnej dekády sa ochladilo, v druhej a tretej dekáde už nastalo
pomerne pekné a teplé počasie.
Začiatkom mesiaca až do 4. júna bolo polooblačno a postupne sa otepľovalo. 4. júna
(bolo Otvorenie LKS v Piešťanoch) bolo predpoludním ešte pekné slnečné počasie,
popoludní však vietor privial oblačnosť, večer už pršalo a fúkal silný vietor.
Od 5. júna sa ochladilo, bol chladný a nepríjemný severozápadný vietor, cez deň max.
16° až 17°C. Veľmi chladno bolo 7. až 10. júna, keď stále fúkal severný vietor a teplota
vystúpila iba na 13° – 14°C, 9. a 10. júna bol občasný dážď.
Od 11. júna sa otepľovalo, teploty postupne vzrástli na 27° – 28°C.
Od 18. do 20. júna fúkal chladnejší severozápadný vietor, denné teploty boli max. 24° –
25°C. Od 21. júna bolo už pekné, teplé ale suché už letné počasie s teplotami cez deň 28°
až 30°C, v noci 12° až 14°C.
Pršalo až 30. júna, denné teploty boli 23° až 24°C.
Júl – bolo väčšinou chladnejšie počasie, iba v strede a na konci mesiaca bolo teplé letné
počasie.

Začiatkom júla bola oblačnosť, občasný dážď, cez deň max. 24°C. Po prechodnom
dvojdňovom oteplení prišla oblačnosť od severozápadu, opäť bolo od 5. júla zamračené,
dážď a teploty iba 20° – 21°C.
Od 13. do 18. júla bolo pekné počasie, polooblačno, teploty dosahovali 28° – 29°C. 14.
júla bola výdatná búrka, silný lejak s krupobitím, čo spôsobilo škody na úrode v regióne
Piešťan. Od 19. júla sa opäť ochladilo, prechádzala oblačnosť od severozápadu, teploty
cez deň boli max. 23° – 24°C.
Od 26. júla sa začalo oteplenie. Koncom mesiaca bolo veľmi teplo, 29. júla až okolo 35°C,
boli tropické dni i tropické noci.
August – v priebehu mesiaca sa striedali teplejšie obdobia s chladnejšími.
Začiatkom augusta bolo ešte stále veľmi teplo, s teplotami nad 30°C.
Od 3. augusta začala prechádzať oblačnosť od severu, ochladilo sa. 3. a
4. augusta
pršalo, cez deň bolo max. 20° – 21°C.
Teplejšie bolo až od 10. do 14. augusta, bolo polooblačno, max. denné teploty 26° – 27°C.
Potom opäť sa od 15. do 18. augusta ochladilo, bola veľká oblačnosť, zamračené, 15. a 16.
aug. pršalo, max. teploty iba 19° – 20°C.
Od 19. do 21.aug. bolo pekné počasie, polooblačno, s teplotami až 29° – 30°C.
Od 22. augusta sa na 4 dni ochladilo a zároveň 3 dni pršalo (hrozili povodne).
Od 25. augusta až do konca mesiaca sa počasie zlepšilo, väčšinou bolo slnečno a teplo,
teploty dosahovali max. 28°C.
September – v 1. polovici mesiaca a v tretej mesačnej dekáde bolo ešte pekné počasie,
chladnejšie bolo iba v strede a na konci mesiaca.
Začiatkom mesiaca bolo ešte pekné a suché počasie, bolo polojasno, cez deň bolo max.
26°C, v noci okolo 12°C. 7. a 9. sept. fúkal silný juhovýchodný vietor, 10. sept. sa objavila
oblačnosť, pršalo 10. v noci a cez deň 11. sept., teploty max. 23° – 24°C.
Od 12. do 15. sept. bolo väčšinou polooblačno, cez deň 25° – 26°C, 16. sept. bola v noci
búrka.
Od 17. do 20. sept. bolo už chladnejšie, vietor a oblačnosť od severu, cez deň spočiatku
17° – 18°C, 19. a 20. sept. občasný dážď s teplotami iba 14° – 15°C.
Od 21. do 28. sept. bolo polooblačno alebo polojasno, pekné a suché počasie, akoby už
prvé „babie leto“, s teplotami cez deň max. 21° – 23°C, v noci 10° – 11°C. Koncom
mesiaca sa ochladilo, bolo zamračené, občasný dážď, cez deň max. 13° – 14°C.
Október – počas mesiaca bolo ešte väčšinou pekné a pomerne teplé počasie.
Začiatkom mesiaca sa opäť postupne oteplilo. Od 4. do 13. okt. nastalo akoby druhé
„babie leto“, bolo polooblačno alebo polojasno až jasno, sucho, teploty max. 20° – 22°C.
13. okt. v noci pršalo.
Od 14. do 16. okt. bolo ešte pekné počasie, ale už sa začalo ochladzovať, teploty poklesli
na 16° – 17°C.
17. a 18. okt. fúkal severný vietor, teploty poklesli na 10° – 11°C.
Od 19. okt. začal fúkať južný vietor, bolo polooblačno až oblačno, cez deň max. 17°C,
oteplilo sa, 20. a 23.okt. v noci pršalo. Pekne a polooblačno, v posledných dňoch jasno
bolo až do konca októbra aj keď max. denné teploty už poklesli na 14° – 15°C.
November – teplé počasie trvalo až do polovice novembra.
V prvej mesačnej dekáde bolo väčšinou slnečné počasie, iba 4. nov. vietor privial dážď,
5. a 6. nov. bolo tiež zamračené, ale už nepršalo. Od 7. nov. bolo opäť slnečné počasie,

teploty max. 13°C, v noci okolo 3°C.
Od 11. do 15. nov. bola nízka oblačnosť, mrholilo, teploty okolo 10°C.
16. a 17. nov. bolo zamračené a občasný dážď. Od 18. nov. začal prúdiť studený vzduch
i s oblačnosťou od severozápadu, ochladilo sa, cez deň max. 3° až 4°C, v noci už mráz
okolo -5°C. Prvý sneh poletoval 19. nov., 20. nov. napadlo asi 1 cm snehu, cez deň sa
však rozpustil, cez deň +2°, v noci až -7°C. Rovnako aj 22. nov. doobeda snežilo, sneh
sa následne rozpustil, v noci primrzlo a na druhý deň boli cesty šmykľavé. 24. nov. večer
a v noci na 25. nov. snežilo, pod snehom bolo klzko. 26. a 27. nov. južný vietor privial
oblačnosť, prechodne sa trochu oteplilo, pršalo alebo padal dážď so snehom.
Posledné dni v mesiaci sa opäť ochladilo, bolo zamračené, 29. nov. pršalo,
30. nov.
v noci sa vyjasnilo a primrzlo.
December – mesiac bol teplý.
Začiatkom decembra sneh nebol a klzko bolo iba na niektorých úsekoch.
Od 3. dec. fúkal silný juhovýchodný vietor, oteplilo sa. 5. a 6. dec. bolo zamračené a dážď,
cez deň 5° až 6°C, v noci +3°C, bez mrazu. 7. a 8. dec. sa objavila oblačnosť od západu,
v noci 7. dec. pršalo, bez mrazu.
Od 9. do 11. dec. bolo slnečno, cez deň +2° až +3°C, v noci mráz okolo -5°C.
Od 12. do 16.dec. bolo hmlisto, nízka oblačnosť, zamračené, bez mrazu, 15. dec. pršalo,
16. dec. padal dážď so snehom.
17. a 18. dec. bolo polooblačno, v noci trochu mrzlo.
Od 19. dec. bolo opäť teplo, oblačnosť prišla od juhovýchodu, občasný dážď alebo dážď
so snehom, v noci aj ak napadol sneh, tak sa cez deň roztopil.
Cez Vianoce bola nízka oblačnosť, zamračené, 24. dec. na Štedrý deň občasný dážď.
Vianoce na blate, bez mrazu.
Po Vianociach napadlo veľa snehu, 28. dec. 20 cm, snežilo aj 29. dec. v noci a 30. dec.
cez deň (pred Silvestrovským behom), celkove napadlo vyše pol metra snehu. Na iných
miestach aj viacej, na Slovensku boli snehové kalamity, dopravné zápchy i havárie.
Celkove však bolo teplo a hneď začiatkom budúceho roka sa sneh začal topiť.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 2005
1. Prví novorodenci v piešťanskej nemocnici v roku 2005
Prvým narodeným dieťaťom v roku 2005 v piešťanskej nemocnici v roku 2005 bol
chlapček Jozef, ktorý sa 2. jan. narodil Nataši a Jozefovi Petrášovcom z Boroviec.
Prvým narodeným Piešťancom v roku 2005 bol chlapček Norbert, ktorý sa narodil večer
2. jan. 2005 manželom Tatiane a Stanislavovi Pavlíčkovcom z Piešťan. 5. januára navštívil
primátor mesta piešťanskú pôrodnicu, kde odovzdal mame malého Norberta svoj dar pre
chlapčeka – vkladnú knižku so sumou 5 tis. Sk.
2. Mesto Piešťany na veľtrhoch cestovného ruchu
Mesto Piešťany a PIC Piešťany sa v januári 2005 zúčastnili 2-och významných veľtrhov
cestovného ruchu.
a) Veľtrh Region Tour Brno – výstava sa konala v dňoch 13. – 16. jan. 2005.
Mesto Piešťany bolo súčasťou expozície Slovenska.

b) Medzinárodný veľtrh ITF Slovakiatour v Bratislave – konal sa v dňoch 20. – 23.
jan. 2005 v bratislavskej Inchebe. Mesto Piešťany malo spolu so SLK Piešťany, a.s.
samostatný stánok. Otvorenia výstavy cestovného ruchu sa zúčastnil primátor mesta Ing.
R. Cicutto i ďalší zástupcovia mesta.
c) Veľtrh MADI v Prahe – nov. 2005. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
a hotelierstva MADI Travel Market 2005 v Prahe – rovnako ako v roku 2004 aj v tomto
roku sa ho zúčastnili zástupcovia Mesta Piešťany a PIC. Zúčastnili sa Slovenského
workshopu, ktorý sa v rámci veľtrhu konal 9. nov. 2005 a bol zameraný najmä na
zahraničných profesionálov v oblasti cestovného ruchu.
3. Súťaž „Oskar bez bariér“
Vyhlasovateľom súťaže bolo Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s ďalšími
partnermi za odbornej garancie Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov
SR. Cieľom súťaže bolo ocenenie životných podmienok so zdravotným postihnutím,
ale aj inak hendikepovaných a sociálne slabých občanov. Súťaže sa zúčastnilo 17 miest
a obcí Slovenska. Odborná porota hodnotila jednak rozvoj životných podmienok občanov
so zdravotným postihnutím a umožnenie ich plnej integrácie do života spoločnosti a tiež
i starostlivosť o inak znevýhodnené a sociálne slabé skupiny občanov.
Do finále súťaže postúpilo 5 slovenských miest a obcí – Petržalka, Nitra, Rožňava,
Janova Lehota a Piešťany. Titul „Oskar bez hraníc“ získalo mesto Piešťany. Ocenenie
prevzali v Opere SND v Bratislave 27. febr. 2005 Piešťanci plavkyňa Martina Moravcová
a paralympijský víťaz v stolnom tenise a predseda Slov. paralympijského výboru Ján
Riapoš, ktorí sošku Oskara počas slávnostného galavečera odovzdali do rúk primátora
Piešťan Ing. R. Cicutta. Na slávnostnom galavečere vystúpili viacerí populárni slovenskí
a českí speváci a hudobníci. Záznam z podujatia odvysielala TV Markíza 27. marca 2005
počas veľkonočných sviatkov. Okrem sošky Oskara za víťazstvo v súťaži získalo mesto
Piešťany aj zariadenie počítačovej učebne pre hendikepovaných a stavebný materiál na
ďalšie úpravy v prospech bezbariérovosti.
Pomoc občanom telesne ťažko postihnutým patrí medzi priority mesta Piešťany (pozri
kapitolu 9. Obyvateľstvo, životná úroveň).
4. Fórum kúpeľných miest
17. marca 2005 sa v Novom Smokovci uskutočnilo druhé Fórum kúpeľných miest, ktorého
sa zúčastnil primátor Piešťan Ing. R. Cicutto.
Témou rokovania bol návrh nového kúpeľného zákona.
5. Návšteva z talianskeho mesta Montevago
19. marca 2005 prijal primátor mesta Piešťany na pôde MsÚ predstaviteľov talianskeho
mesta Montevago, ktorými boli primátor Calogero Impastato, viceprimátor Dott.
Francesco Valentini a zástupca primátora pre šport, kultúru a cestovný ruch prof. Calogero
Monteleone.
Cieľom návštevy bolo dohodnúť podmienky možnej spolupráce medzi obomi mestami pri
výmenných pobytoch študentov financovaných zo zdrojov EÚ.

6. Stretnutie primátora mesta s učiteľmi
23. marca sa na MsÚ v Piešťanoch pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) uskutočnilo
stretnutie primátora mesta s riaditeľmi piešťanských základných škôl.
7. Primátor Piešťan na návšteve v izraelskom meste Eilat
V dňoch 29. – 31. marca 2005 absolvoval primátor mesta pracovnú návštevu v izraelskom
meste Eilat. Prerokoval tam možnosti uzavretia dohody o partnerstve a spolupráci s týmto
kúpeľným mestom.
8. Izraelský minister zdravotníctva na návšteve v Piešťanoch
Do Piešťan zavítal 3. apríla 2005 izraelský minister zdravotníctva Dani Nave. V hoteli
Thermia Palace delegáciu privítal gener. riaditeľ SLK v Piešťanoch. Na stretnutí
s primátorom Piešťan sa prerokovali možnosti vzájomnej spolupráce.
9. Oslavy 60. výročia oslobodenia mesta Piešťany od fašizmu
Oslavy sa uskutočnili 4. apríla 2005. Konal sa pietny akt kladenia vencov k Pamätníku
Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP. Osláv a slávnostného ceremoniálu kladenia
vencov sa zúčastnili predstavitelia mesta Piešťany, hostia z rumunského veľvyslanectva
na Slovensku – veľvyslankyňa Valerica Epure, zástupcovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a politických strán i ďalší hostia a občania mesta. Na
slávnostnom stretnutí boli odovzdané pamätné listy účastníkom boja proti fašizmu.
Mesto Piešťany bolo oslobodené sovietskymi a rumunskými vojskami 4. apríla 1945.
10. Demonštrácia študentov stredných škôl
20. apríla 2005, mesiac pred ústnymi maturitnými skúškami, sa uskutočnil celoslovenský
protest študentov stredných škôl proti novým nariadeniam Ministerstva školstva SR.
Študentom 4. ročníka bol zmenený spôsob maturít (4 roky sa pripravovali na maturitu
po starom), študentom gymnázia pridali ďalší maturitný predmet, vyskytli sa nedostatky
(opakovanie písomných maturitných skúšok z matematiky a pod.).
Piešťanskí študenti podporili celoslovenský protest maturantov, na zhromaždení na Nám.
slobody protestovali proti rozhodnutiu MŠ SR a žiadali odstúpenie ministra školstva
Martina Fronca.
11. Stretnutie zástupcov partnerských miest v maďarskom Hajdúnánás
Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 4. – 5. mája 2005. Mesto Piešťany zastupovali primátor
mesta Ing. Remo Cicutto a poslanec MsZ Kornel Duffek.
12. Prezident SR ocenil hasičov
Pri príležitosti cirkevného sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, prezident SR Ivan
Gašparovič prijal a ocenil 15-tich najlepších členov a funkcionárov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR. Prijatie sa uskutočnilo 5. mája v prezidentskom paláci v Bratislave. Ocenenie
z rúk prezidenta prevzal aj okresný veliteľ dobrovoľných hasičov okresov Piešťany
a Hlohovec Viktor Šimo.

13. Oslavy 60. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svet. vojny v Európe
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP pred MsÚ sa
uskutočnil 6. mája 2005.
14. Oslavy Dňa matiek v Piešťanoch
Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 3. mája 2005 v KSC Fontána. Podujatie pripravili
piešťanská Liga proti reumatizmu, MsKS a Mesto Piešťany v spolupráci s ďalšími
spoločenskými organizáciami a združeniami.
Okrem kultúrneho programu odznela aj zdravotná prednáška Ing. Stančíkovej z NÚRCHu
v Piešťanoch.
Slávnostné podujatie pri príležitosti osláv Dňa matiek sa uskutočnilo 8. mája v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku.
15. Snem Združenia miest a obcí Slovenska
Konal sa v dňoch 11. – 12. mája 2005 v bratislavskej Inchebe. Zasadnutia snemu sa
zúčastnil primátor Piešťan Ing. R. Cicutto.
16. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny Piešťany 2005 - 14. ročník
V sobotu 4. júna prešiel slávnostný sprievod spojený s prehliadkou historických vozidiel
po trase Spoločenské centrum SLK - Kúpeľný ostrov - Kolonádový most - Winterova ul.
(odbočenie pri budove bývalého riaditeľstva SLK) - Sad A. Kmeťa (okolo Hudobného
pavilónu) - Dom umenia.
Potom sa na terase pred Domom umenia začal ceremoniál otvorenia LKS. Odzneli
slávnostné prejavy predstaviteľov mesta (primátor Ing. R. Cicutto), SLK Piešťany,
a.s. (ekonom. riaditeľ SLK Ing. Emanuel Paulech, pretože gener. riad. SLK PhDr. M.
Kramárik bol k 1.6.2005 odvolaný z funkcie) a pozvaných hostí, po ktorých nasledovali
ukážky vystúpení jednotlivých účastníkov sprievodu (pozri kapit. 8. Kultúra). Oficiálne
otvorenie LKS sa uskutočnilo o 15.00 hod. v Hudobnom pavilóne.
V priebehu celého dňa sa konali kultúrne podujatia v Hudobnom pavilóne v parku, na
Kúpeľnom ostrove, na nábreží Váhu pri hoteli Magnólia, na pódiu pred Domom umenia
(najmä programy pre deti), v parku za Domom umenia (skautský tábor s ukážkami hier)
a pod.
Ďalšie podujatia sa konali v nedeľu 5. júna. Pred kúpeľným hotelom Thermia Palace sa
uskutočnila súťažná prehliadka a výstava historických vozidiel „Piešťanské zlaté stuhy“
(Concours d’elegance). Pozri kapitolu 11. Šport.
Počas otvorenia LKS sa uskutočnilo aj viacero sprievodných podujatí, napr.
3. júna sa
konala v KSC Fontána vernisáž výstavy slovenských a nórskych grafikov Mosty III.
Medzi hosťami OLKS boli indonézsky veľvyslanec v SR, zástupkyňa tureckého
veľvyslanectva v SR, konzul nemeckého veľvyslanectva v SR, delegácie z partnerských
miest Ustroň, Heinola, Hajdúnánás i ďalší. Podujatia sa zúčastnila aj rodina Čestného
občana mesta Piešťany, hudobného skladateľa Eugena Suchoňa.
17. Delegácia mesta Piešťany na návšteve v poľskom meste Ustroň

V dňoch 2. a 3. júla 2005 sa delegácia Piešťan na čele s primátorom mesta
Cicuttom zúčastnila festivalu partnerských miest v poľskom meste Ustroň.

Ing. R.

18. Dohoda o vzájomnej spolupráci miest Bratislava - Piešťany - Trenčín
Dohodu podpísali na pôde Magistrátu hlavného mesta SR 6. júla 2005 primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský, primátor Piešťan Remo Cicutto a primátor Trenčína Branislav Celler.
Cieľom spolupráce je rozvoj turizmu, cestovného ruchu a kultúrnych výmen na základe
vzájomného poskytovania informácií, propagačných prospektov a prípravy nových
materiálov a tiež spoločných aktivít (napr. príprava kultúrnych podujatí, prezentácia
miest a v partnerskom meste a pod.). 8. júla hovoril v Slovenskom rozhlase v relácii
Kontakty primátor Piešťan o možnostiach spolupráce partnerských miest v oblasti rozvoja
cestovného ruchu a kultúry.
19. Letný mládežnícky tábor SUN CAMP
Podujatie zorganizoval Lions Club Piešťany v júli 2005. 11. júla 2005 primátor mesta Ing.
R. Cicutto účastníkov podujatia prijal na pôde MsÚ.
20. 100. výročie posvätenia Evanjelického kostola v Piešťanoch
7. augusta 2005 sa v evanjelickom kostole uskutočnili oslavy 100. výročia posvätenia
kostola. Zúčastnil sa ich kazateľ generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Prof. ThDr. Július Filo i ďalší predstavitelia cirkvi. Prítomných pozdravil primátor Piešťan
Ing. R. Cicutto.
Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001 sa v Piešťanoch k evanjelickej cirkvi
hlásilo 2 282 osôb. Piešťanský evanjelický zbor nemá svojho farára, administrátorom je
senior bratislavského seniorátu, vrbovský farár Mgr. Miroslav Jäger, bohoslužobný život
a výučbu náboženstva na školách vykonáva seniorálny kaplán Mgr. Kristián Kostecký.
Posvätenie evanjelického kostola v Piešťanoch sa uskutočnilo 5. augusta 1905.
V súčasnosti prebieha výstavba zborového centra aj s bytom pre farára vedľa kostola.
21. Prezentácia Piešťan a Trenčína v Bratislave
20. augusta 2005 sa v Bratislave na Hlavnom námestí uskutočnil Deň Piešťan a Trenčína.
Podujatie sa konalo v súlade s dohodou 3 miest o spolupráci zo dňa 6. júla 2005. Cieľom
podujatia bolo zviditeľnenie oboch miest v oblasti kultúrnej výmeny a cestovného ruchu.
Obe mestá pripravili celodenný program, v rámci ktorého sa predstavili umelci z oboch
miest. Pre návštevníkov boli pripravené prezenčné stánky, kde boli k dispozícii informačné
materiály a poskytovali sa ústne informácie.
22. Únia kúpeľných miest – obnovenie činnosti
S obnovou činnosti Únie kúpeľných miest pri Rade Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) súhlasili predstavitelia kúpeľných sídiel, sekcie zdravotníctva a cestovného
ruchu Rady ZMOS na pracovnom rokovaní v Bratislave 22. aug. 2005. Cieľom únie
je obhajovať záujmy a špecifické postavenie kúpeľných obcí a miest na Slovensku. Za
predsedu únie bol zvolený primátor Piešťan Ing. R. Cicutto a za podpredsedov primátor
Bojníc V. Oravec a starostka obce Smrdáky Emília Pavlíková. Zástupcovia jednotlivých
sekcií sa tiež zaoberali návrhom zákona o prírodných liečivých zdrojoch, prírodných

liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a zdrojoch minerálnych vôd a využívaním
štrukturálnych fondov pre kúpeľné obce a mestá.
23. Delegácia z talianskeho mesta Montevago – partnerská dohoda
9. sept. 2005 podpísali v Piešťanoch primátor mesta Piešťany Ing. R. Cicutto a primátor
sicílskeho mesta Montevago Calogero Impastato partnerskú dohodu o priateľstve
a spolupráci oboch miest.
Predtým v auguste vystúpil na Sicílii piešťanský FS Slnečnica a následne začiatkom
septembra v Piešťanoch FS Opuntia z Montevaga.
24. Stretnutie primátora mesta Piešťany s novým generálnym riaditeľom SLK Piešťany,
a.s.
19. sept. 2005 sa primátor mesta Ing. R. Cicutto stretol na pôde SLK s novým generálnym
riaditeľom SLK Piešťany, a.s. Rakúšanom Klausom Pilzom pri príležitosti jeho nástupu
do funkcie. 9. nov. 2005 sa primátor mesta spolu s novým gener. riaditeľom SLK stretol
v priestoroch Balnea Palace s významnými podnikateľmi a riaditeľmi organizácií nášho
mesta a to v rámci prezentácie prvého nástenného kalendára Piešťan.
25. 12. ročník národnej súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov Victoria Regia a Kvetinové
korzo v Piešťanoch
Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetín s medzinárodnou účasťou (ČR, Poľsko,
Rakúsko, Maďarsko) Victoria Regia sa konala v Piešťanoch v dňoch 22. – 24. septembra
2005. Hlavnými organizátormi súťaže boli Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch, SLK
Piešťany a Mesto Piešťany. Súťažilo sa v 4-och kategóriách – profesionálni aranžéri A a B,
stredné školy a základné školy.
Víťazom v kategórii profesionáli A sa stal 30-ročný Zdeno Hrivnák z bratislavského
kvetinárstva Rhapis (je bývalým absolventom piešťanskej SZáŠ). V kategórii profesionáli
B si prvenstvo odniesla Petra Holubová z MZLU Lednice, v kategórii stredných
záhradníckych škôl bol najlepší Viktor Filipi z Litomyšli a v kategórii základných škôl
Veronika Tešínyová zo ZŠ Rakovice. Ceny odovzdávali na galavečere v piatok 23. sept.
v priestoroch Balnea Palace riaditeľ SZáŠ v Piešťanoch Ing. Igor Drobný, gener. riaditeľ
SLK Klaus Pilz a primátor Piešťan Ing. R. Cicutto.
V sobotu 24. sept. sa konalo kvetinové korzo. Sprievod kvetinových alegorických vozov
prešiel popoludní po trase Spoločenské centrum SLK - Kúpeľný ostrov - Kolonádový
most - Pešia zóna - Hudobný pavilón. V tomto roku diváci videli 13 veľkých alegorických
vozov, v tejto kategórii zvíťazila alegória Ferdo Mravec študentov 4.A triedy SZáŠ.
V kategórii skupinových a individuálnych alegórií sa predstavilo 8 alegórií, podľa
odbornej poroty bola najlepšou alegória Kukuričná svadba študentov z Bánoviec n/B.
26. Deň zdravia v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 1. okt. 2005. Slávnostné otvorenie bolo v KSC Fontána.
Po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta, kúpeľov, NÚRCHu a nemocnice
nasledovala diskusia s občanmi a odborné prednášky. Pre návštevníkov boli pripravené
ochutnávky jedál zdravej výživy.
Stánky so zdravotnými službami boli umiestnené v centre mesta – na Winterovej ul.

pred bývalým riaditeľstvom kúpeľov, po krajoch novej pešej zóny, pod stĺporadím KSC
Fontána a pod. (meranie tlaku krvi, hladiny cukru, čísla dioptrií a pod.), predstavili sa
členovia rýchlej zdravotnej pomoci a hasiči.
Počas Dňa zdravia sa zároveň konali kultúrne vystúpenia na Winterovej ul., v Hudobnom
pavilóne, atď.
27. Štafetový beh World Harmony Run
Je to nesúťažný medzinárodný štafetový beh, cieľom ktorého je posilnenie
medzinárodného priateľstva a vzájomného porozumenia. Na trase vedúcej cez viac než 70
krajín celého sveta niesli bežci symbol harmónie – horiacu pochodeň, ktorú si odovzdávali
z ruky do ruky ľudia, s ktorými sa bežci cestou stretávali.
Tohtoročná európska časť behu vyštartovala 2. marca z portugalského Lisabonu a skončila
28. okt. v Budapešti. Cez Slovensko prechádzala štafeta od 5. do
9. okt. po trase Makov
- Žilina - Trenčín - Piešťany - Nitra - Trnava - Bratislava.
7. okt. dorazili bežci do Piešťan, horiacu pochodeň harmónie podali pred MsÚ primátorovi
mesta Ing. R. Cicuttovi. Bežecký peletón potom smeroval do Nitry.
28. 60. výročie povýšenia obce Piešťany na mesto
V októbri si občania Piešťan pripomenuli 60. výročie priznania obci Piešťany charakter
mesta s povolením užívať titul mesto a zvoliť si mestský znak. Slávnostná inštalácia
Piešťan na mesto sa konala 21. okt. 1945.
29. Ing. Timotej Miština, CSc. – vymenovanie za štátneho tajomníka
9. nov. 2005 Vláda SR vymenovala T. Mištinu za štátneho tajomníka Ministerstva
(rezortu) poľnohospodárstva SR.
Je poslancom MsZ v Piešťanoch za KDH. Od roku 1967 pracoval v Ústave rastlinnej
výroby v Piešťanoch, kde je od roku 1990 riaditeľom. Je predsedom Odboru rastlinnej
výroby na Slovenskej akadémii poľnohospodárskych vied (predtým akadémiu 6 rokov
viedol), prednáša na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na SPU v Nitre.
T. Miština je druhým štátnym tajomníkom z radov Piešťancov. Od októbra 1992 je štátnym
tajomníkom na Ministerstve zdravotníctva MUDr. Peter Ottinger.
30. 15. výročie vzniku ZMO regiónu Jaslovské Bohunice
15. októbra sa primátor Piešťan zúčastnil osláv 15. výročia založenia Združenia miest
a obcí regiónu v Jaslovských Bohuniciach, ktoré sa konali v Maduniciach.
31. Zasadnutie legislatívneho výboru NR SR na pripomienkovanie kúpeľného zákona
20. okt. 2005 sa primátor Piešťan zúčastnil zasadnutia legislatívneho výboru NR SR
v Bratislave, kde sa pripomienkoval nový Zákon o prírodných vodách, prírodných
liečivých vodách, klimatických podmienkach priaznivých na liečenie, prírodných
liečivých kúpeľov a kúpeľných miestach (tzv. kúpeľný zákon).
32. Stretnutie jubilujúcich občanov Piešťan s primátorom mesta
26. okt. 2005 sa v KSC Fontána uskutočnil 13. ročník Slávnostného stretnutia jubilantov
mesta Piešťany s primátorom mesta Ing. R. Cicuttom.

33. Oslavy 700. výročia založenia poľského mesta Ustroň
V dňoch 18. – 20. nov. 2005 sa delegácia mesta Piešťany na čele s primátorom Ing. R.
Cicuttom zúčastnila osláv 700.výr. založenia partnerského mesta Ustroň.
34. Stretnutie predsedov vlád krajín SEI na summite v Piešťanoch
24. a 25. nov. 2005 sa v priestoroch SLK v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie predsedov
vlád krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). V súčasnosti SEI združuje 17 krajín strednej
a juhovýchodnej Európy.
Pri tejto príležitosti navštívilo Piešťany 11 predsedov vlád, 6 ministrov, ďalších takmer
400 hostí z týchto krajín a okolo 100 novinárov. Každý rok je poverená predsedníctvom
jedna z členských krajín SEI, v roku 2005 táto úloha pripadla Slovensku. Cieľom stretnutia
bolo rozšírenie vzájomnej spolupráce s dôrazom na ekonomiku. Na slávnostnej galavečeri
v Thermii Palace boli prítomní aj primátor mesta Ing. R. Cicutto a gener. riaditeľ SLK
Klaus Pilz.
35. Voľby predsedu a poslancov do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Voľby orgánov do vyšších územných celkov (VÚC), t.j. krajov sa na Slovensku konali
v sobotu 26. nov. 2005 – 1. kolo, prípadné 2. kolo bolo 10. dec. 2005.
V Trnavskom kraji bolo 7 volebných obvodov: č.1 – okres Dunajská Streda (8 poslancov),
č.2 . okres Galanta (7 poslancov), č.3 – okres Hlohovec (3 poslanci), č.4 – okres Piešťany
(5 poslancov), č.5 – okres Senica (5 poslancov), č.6 – okres Skalica (3 poslanci), č.7 –
okres Trnava (9 poslancov), celkove sa volilo
40 poslancov.
O 5 miest poslancov za okres Piešťany sa uchádzalo 28 kandidátov. Z nich 14 bolo
s trvalým pobytom v Piešťanoch – 1. Ing. Iveta Babičová, 48 r., stredošk. uč. (koalícia
KDH, SDKÚ, DS), 2. Božena Bieliková, 56 r., dôchodkyňa (KSS), 3. Ing. Remo Cicutto,
43 r., primátor mesta (nezáv. kand.), 4. Mgr. Ján Giacko, 58 r., manažér (koalícia SMERSD, HZD, Slobodné fórum, ANO), 5. Ing. Edita Gregová, 45 r., výskum. pracovníčka
(SMK-MKP), 6. Ing. Igor Guba, 45 r., poľnohosp. inž. (Agrárna strana vidieka), 7. Ing.
Pavol Hložka, 69 r., dôchodca (KSS), 8. Vojtech Hornák, 69 r., geodet (SNS), 9. Mgr.
Miroslav Masár, 69 r., podnikateľ (SNS), 10. Ing. Ladislav Mihalčík, 48 r., technik (koal.
KDH, SDKÚ, DS), 11. MUDr. Peter Ottinger, 52 r., štátny tajomník MZ SR (koal. KDH,
SDKÚ, DS), 12. Ing. Marián Ručkay, 56 r., konateľ spoločnosti (koal. ĽS-HZDS, Pravá
SNS, Ľavicový blok, Zjednotená SNS), 13. Martin Valo, 41 r., súkr. podnikateľ (koal.
SMER-SD, HZD, SF, ANO), 14. Ing. Stanislav Valovič, 52. r., samostatne zárobkovo
činná osoba (SNS).
O miesto predsedu TSK (župana) sa uchádzalo 5 kandidátov – 1. Ing. Jozef Klokner,
Trnava, 50 r., prednosta krajského úradu dopravy (koal. KDH, SDKÚ, DS), 2. Ing. Tibor
Mikuš, Trnava, 53 r., poslanec NR SR (koalícia ĽS-HZDS, ĽB, ZSNS, PSNS), 3. Mgr.
Alena Schopperthová, Skalica, 44 r., ekonómka, výtvarníčka (nezáv. kand.), 4. Ing. Peter
Tomeček, Trnava, 43 r., súčasný predseda VÚC (nezáv. kand.), 5. Renáta Zmajkovičová,
Bc., 43 r., riaditeľka úradu, Trnava (koal. SMER-SD, HZD, SF, ANO).
V 1. kole volieb 16. nov. 2005 v okrese Piešťany z celkového počtu 52 483 oprávnených
osôb prišlo do volebných miestností iba 6 998 voličov, čo bola 13,3 %-ná účasť. Za
poslancov do regionálneho parlamentu za okres Piešťany boli zvolení – MUDr. Peter
Ottinger, Ing. Iveta Babičová, Ing. Remo Cicutto, JUDr. Jozef Bolješik (Ostrov, 52 r.,

advokát, koal. KDH, SDKÚ, DS) a PaedDr. Ivan Borovský (Vrbové, 57 r., primátor
mesta, koal. SMER-SD, HZD, SF, ANO).
Vo voľbách predsedu TSK v 1. kole najviac hlasov získali Ing. Jozef Klokner a Ing.
Tibor Mikuš. Obaja postúpili do 2. kola volieb, pretože ani jeden z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov.
V 2. kole volieb predsedu TSK 10. dec. 2005 z okresu Piešťany prišlo k urnám 5 456
voličov z 52 489 opráv. osôb, čo bola účasť iba 10,4 %. Za predsedu VÚC - Trnavského
samosprávneho kraja bol zvolený Ing. Tibor Mikuš.
36. Zasadnutie ZMOSu vo Vysokých Tatrách
1. decembra 2005 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo zasadnutie Združenia miest a obcí
Slovenska, na ktorom bol primátor Piešťan Ing. R. Cicutto. Predmetom rokovania bol
návrh nového tzv. kúpeľného zákona.
37. Pamätník obetí holokaustu v Piešťanoch
15. dec. 2005 bol odhalený Pamätník obetí holokaustu v Piešťanoch. Epitaf je umiestnený
na dlhej stene interiéru obradnej siene židovského cintorína na Bratislavskej ceste. Pred
stenou s epitafom sa na symbolickom hrobe týči stĺp - stéla, zachránený z rumoviska
staršej piešťanskej synagógy(v minulom období boli v Piešťanoch dve synagógy).
Pamätník bol zhotovený z iniciatívy piešťanského detského lekára MUDr. Andreja
Šajmoviča a 83-ročnej Hedy Ambrovej. Na spoločnom náhrobku je abecedne uvedených
vyše 1 060 mien (v rokoch 1941-45 bolo vyše 1 060 občanov Piešťan židovského pôvodu
odvlečených a zahubených).
Odhalenie pamätníka sa zúčastnili predstavitelia Piešťan na čele s primátorom mesta.
38. Prezident SR s manželkou na kúpeľnom pobyte v Piešťanoch
V decembri 2005 v predvianočnom čase prišli do piešťanských kúpeľov prezident SR
Ivan Gašparovič s manželkou na oddychový kúpeľný pobyt. Ubytovali sa v apartmáne
kúpeľného hotela Balnea Esplanade.
39. Adventné obdobie v Piešťanoch v roku 2005
Kultúrno-spoločenské podujatia počas adventu a Vianoc pripravili Mesto Piešťany
a MsKS v Piešťanoch pod názvom Vianoce 2005.
Každú adventnú nedeľu na Nám. slobody prebiehal 3-hodinový program popoludní v dobe
od 14-ej do 17-tej hod. (o 16-ej hod. vždy bola zapálená adventná svieca).
1. adventná nedeľa 27. nov. – po zapálení 1. adv. sviece nasledovali príhovory primátora
mesta a zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi. Potom vystúpil Zborový spevokol
evanjelickej cirkvi v Piešťanoch.
2. adventná nedeľa 4. dec. – na Nám. slobody prebiehala verejná zbierka „Vianočný čaj
primátora“, výťažok v sume takmer 6 tis. Sk bol darovaný Klubu sclerosis multiplex
Piešťany. Po zapálení 2. adv. sviece vystúpil spevácky zbor Czantoria z Poľska.
3. adventná nedeľa 11. dec. – bola vyhradená kultúrnemu programu súborov z Bratislavy.
Po zapálení 3. adv. sviece vystúpil Spevácky zbor mesta Bratislava a pod.
V utorok 6. dec. bolo verejné podujatie Prichádza Mikuláš.

4. adventná nedeľa 18. dec. – po zapálení 4. adv. sviece nasledovali vianočné príhovory
primátora mesta, zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi a odovzdanie betlehemského
svetla z rúk skautov primátorovi.
Po Vianociach sa 28. dec. uskutočnil vianočný koncert piešťanského speváckeho zboru
Coro Laudamus v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
31. dec. o polnoci bol ohňostroj na nábreží Váhu pri Kolonádovom moste.
4. Poľnohospodárstvo
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2005
a) Celková situácia – predsedom PD bol Ing. Miroslav Haring, podpredsedom
a agronómom Ing. Daria Keblovská. Priemerný počet pracovníkov v roku 2005 bol cca 45,
priemerná hrubá mzda 14 200 Sk.
Z hľadiska úrody to bol pomerne úspešný rok. Čiastočnú škodu spôsobil 14. júla ľadovec,
najviac utrpel hrach a repka olejná, obilie nebolo natoľko poškodené (odhadom asi 15 %).
Aj v celom Trnavskom okrese bola úroda vcelku dobrá (pšenice sa urodilo v priemere 5,1
t/ha, jačmeňa 4,9 t/ha).
Problémy však opäť boli s odbytom pšenice. Ponúkané nákupné ceny boli znovu veľmi
nízke, potravinársku pšenicu iba za cca 3 tis. Sk/t a za kŕmnu pšenicu iba cca 2,4 tis.
Sk/t. Pričom ceny za pohonné hmoty neustále rástli. Nakoniec sa pšenica predala, aj keď
nákupné ceny zostali nízke. Sladovnícky jačmeň odkúpila od PD firma Heineken.
Poľnohospodári na Slovensku potrebujú väčšiu pomoc Vlády SR (napr. dorovnaním
priamych platieb na úroveň 65 % platieb agrosektoru v pôvodných štátoch EÚ)
i ministerstva poľnohospodárstva (napr. vybavením skorších intervenčných nákupov
s Európskou komisiou), tiež možnosťou vývozu prebytočného obilia do iných krajín a pod.
Z hľadiska obnovy strojového parku pribudol PD v Piešťanoch k doterajším 2 kombajnov
aj tretí moderný kombajn Class Lexion (všetky 3 vlastné kombajny boli nasadené do
tohtoročnej žatvy, žatevné práce boli ukončené 27. júla v dostatočnom predstihu pred
príchodom dažďov). Traktorov malo družstvo dostatok – 7. Za pomoci eurofondov
(hradia cca 50 % z nadobúdacej ceny) získalo družstvo v roku 2005 sejačku (kukurice
a slnečnice), v budúcom roku to bude univerzálny nakladač Manitou.
b) Výnosy rastlinnej výroby. Obilniny: pšenica bola zasiata na 223 ha (výnos 5,2 t/ha),
jačmeň 188 ha (5,4 t/ha), tritikale - hybrid pšenice a raže na kŕmne účely 25 ha (4,8 t/ha),
kukurica na zrno 38,8 ha (8 t/ha), kukurica osivová 40 ha (3,5 t/ha). Strukoviny: hrach 23
ha (2,8 t/ha). Krmoviny: silážna kukurica 47,6 ha (35,4 t/ha), lucerna 54,8 ha (8,6 t/ha,
v suchom stave - seno). Olejniny: slnečnica 70,8 ha (2,8 t/ha), repka ozimná 50,7 ha (iba
2 t/ha, poškodená ľadovcom). Okopaniny: cukrová repa 107,7 ha (62,9 t/ha, dobrá úroda,
priemerná cukornatosť 17,6 %), zemiaky 5,5 ha (18,2 t/ha).
c) Živočíšna výroba. Ošípané: v roku 2005 malo PD vyše 1 600 ks ošípaných. Z toho cca
145 ks prasnice, 420 ks ciciaky, 560 ks predvýkrm, 480 ks výkrm, 1 kanec. Priemerný
odstav na prasnicu bol 18,6 ks/rok, priemerný prírastok 585 g/deň. V chove sa robí
plošná inseminácia ošípaných.
Predalo sa všetko, čo PD ponúklo na predaj. Ceny boli kolísavé, podľa ponuky a dopytu,
priemerná predajná cena bola 42,5 Sk/kg.

Hovädzí dobytok: v roku 2005 malo PD cca 320 ks hovädzieho dobytka. Z toho bolo
cca 117 ks dojnice, 52 ks jalovice (11 mes. až 2 roky), 40 ks býky - výkrm, 60 ks teľatá
(chovné jalovičky a býci na výkrm), 50 ks mladý dobytok a jalovice teľné. Tiež sa robí
plošná inseminácia dobytka.
Výroba mlieka – v roku 2005 PD dorobilo 702 292 l mlieka. Všetko mlieko bolo dodané
do Milexu Nové Mesto n/V., priemerná cena mlieka bola 9,74 Sk/l.
2. Priehrada (jazero) Sĺňava – 25. výr. vyhlásenia za chránený areál
Priehrada bola dostavaná v roku 1960. V nasledujúcom období začala plniť rôzne funkcie
– akumulačná nádrž hydrocentrály v Maduniciach, miesto pre športovcov venujúcim sa
vodným športom, rekreačná oblasť (RO Sĺňava I a RO Sĺňava II), lokalita pre rybárov
(vyskytujú sa aj veľké sumce), oblasť pre ornitológov venujúcich sa skúmaniu a ochrane
vtáctva.
A práve z dôvodu výskytu vzácnych druhov vodného vtáctva bol areál Sĺňavy v roku
1980 zaradený do siete chránených území SR. Plocha celého chráneného areálu je 691 ha ,
z toho samotná vodná nádrž má 430 ha.
Areál Sĺňavy je významný z hľadiska výskytu vzácnych druhov vtáctva. Niektoré druhy
vtákov lokalitu využívajú pri jarnom a jesennom ťahu ako odpočinkovú stanicu, ďalšie
migrujúce druhy ako zimovisko (na niektorých miestach voda nezamŕza ani v najtuhších
mrazoch) a ďalšie sa tu usadili trvale.
Systematický ornitologický výskum Sĺňavy sa začal už v roku 1958. Najmä zásluhou
Viliama Kubána boli tam vytvorené podmienky pre hniezdenie vtáctva. V časti pod
pravobrežnou hrádzou vznikla zelená enkláva, nazvaná Kubánovou výsadbou. Hniezdia
tam trsteniariky (obyčajné i malé), kúdelníčky, rybáriky, penice, kačice, labute a mnohé
ďalšie druhy. Keď v roku 1972 ukladaním vyťaženého štrku vznikol malý ostrovček,
tzv. Vtáčí ostrov, tak sa možnosti pre hniezdenie vtáctva ešte viac rozšírili. Na necelých
3-och hektároch ostrovčeka každoročne zahniezdi 5 až 7-tisíc párov čajky smejivej. Tiež
tu zahniezdili aj tri druhy čajok predtým na Slovensku neevidovaných – čajka bielohlavá
(striebristá), čajka sivá a čajka čiernohlavá. Boli tam aj hniezda kulíka, kalužiaka malého,
straky.
Vzácnosťou Vtáčieho ostrova je hniezdna kolónia rybára riečneho v počte vyše 50 párov
(tento druh patrí medzi ohrozené v rámci EÚ).
3. Vodné vtáctvo na Váhu v Piešťanoch
Niektoré druhy vtákov, najmä labute, kačice, čierne lysky a čajky si zvykli pohybovať sa
v blízkosti ľudí a to najmä na úseku Váhu medzi Kolonádovým a Krajinským mostom.
Pre obyvateľov a návštevníkov mesta je totiž zábavou ich pozorovať a kŕmiť, či už
z Kolonádového mosta alebo z nábrežia na pravom brehu rieky pri nemocnici a hoteli
Magnólia.
Kým labute a kačice sa k odrobinkám snažia čo najrýchlejšie priplávať alebo vyliezť na
breh, tak čajky hádzané kúsky chleba či pečiva väčšinou šikovne chytajú za letu. Priamo
na moste ešte pobehujú a dzobú holuby („bezdomovci“).
Labute sú prelietavé, v teplom období je ich v tejto oblasti vyše 100, cez zimu ich tu
ostáva cca 10 (niektoré pri silných mrazoch a zamrznutom Váhu i zahynú), väčšina však
odlieta na juh. Ornitológ Viliam Kubán sa už dlho venuje nielen ich kŕmeniu a ochrane

(pred ľadom, pred rybármi a pod.), ale aj ich značkovaniu. Aj v posledných rokoch
chytal označené labute, ktoré prilietali späť z Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska,
Talianska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Litvy a pod.
Čierne lysky u nás zimujú, na jar odlietajú do Poľska a Ruska. Z divých kačíc sa tu
objavujú chochlačky sivé a kačice vrkočaté.
V roku 2005 začali byť ľudia pri styku s vtákmi opatrnejší z dôvodu možnosti objavenia
sa tzv. vtáčej chrípky, smrteľne nebezpečnej aj pre človeka. V regióne Piešťan sa však taký
prípad zatiaľ nevyskytol.
V roku 2005 sa zdravotný stav Viliama Kubána zhoršil, už nemal z dôvodu pokročilého
veku, ale najmä choroby toľko síl, aby sa v plnej miere obetavo venoval tejto
verejnoprospešnej činnosti. Dnes to zostalo na pleciach jeho pomocníka Štefana Šišku.
5. Priemysel, obchod a služby v Piešťanoch v roku 2005
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
a) Hlavné činnosti SLK – 1. poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti - kúpeľné
lieč. pobyty, 2. poskytovanie preventívnych, rehabilitačných a rekondičných pobytov, 3.
spolupráca s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania metodík
a poskytovania zdravotníckych služieb, 4. zabezpečenie rozvoja prírodných liečivých
zdrojov, ich správnej funkcie a sledovanie ich chemických, fyzikálnych, hydraulických,
hydrologických a hygienických parametrov, 5. vykonávanie ubytovacích, stravovacích
a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiacich iných nezdravotníckych a zdravotníckych
služieb v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov, 6. iné
súvisiace činnosti.
b) Riadne valné zhromaždenie akcionárov SLK Piešťany, a.s. – VZ sa konalo 31. mája
2005. Okrem väčšinového akcionára (skupina Danubius Hotels Group) sa ho zúčastnili aj
menšinoví akcionári (Mesto Piešťany a obec Smrdáky).
Podľa výročnej správy o obchodnej činnosti za rok 2004, dosiahli SLK Piešťany, a.s.
v roku 2004 čistý zisk iba 10,688 mil. Sk. Zároveň akcionári rozhodli o vyplatení dividend
za uplynulý rok vo výške vyše 10 mil. Sk.
Menšinoví akcionári vyjadrili nespokojnosť s dosiahnutým ziskom a tiež i s tým, že
neboli dostatočne informovaní o činnosti SLK. Na ich tri otázky dostalo predstavenstvo
povinnosť zodpovedať písomne v stanovenej lehote.
Na tomto VZ sa nečakane vzdal funkcie podpredseda predstavenstva súčasný gener.
riaditeľ SLK Piešťany PhDr. Milan Kramárik.
c) Odvolanie gener. riaditeľa SLK – následne ako na zasadnutí VZ SLK odstúpil PhDr.
Milan Kramárik z postu podpredsedu predstavenstva a.s., tak ešte ako gener. riaditeľ dostal
zo strany zamestnávateľa k 3. júnu 2005 okamžitú výpoveď bez udania dôvodu.
Podľa jeho vyjadrenia sa svoje funkcie v SLK snažil vykonávať zodpovedne, avšak často
mal rozdielne názory a uznával iné priority než ostatní členovia predstavenstva resp. jeho
zamestnávatelia a keďže si za svojimi názormi aj stál, tak sa pre nich stal konfliktným.
Napr. hlasoval proti presťahovaniu riaditeľstva kúpeľov z budovy na Winterovej ul. do
budovy na Kúpeľnom ostrove (podľa neho sa tým oslabila pozícia SLK v meste, kde
majú kúpele niekoľko svojich liečebných domov), tiež tvrdil, že kúpele patria Piešťanom

a Piešťany kúpeľom. Dobre vychádzal s primátorom mesta.
Nepáčilo sa mu, keď do riadenia kúpeľov zasahovali ľudia, ktorí tunajšie kúpele ani
poriadne nepoznali, do Piešťan prichádzali iba na krátku dobu, pritom jeho názory nebrali
do úvahy, avšak za plnenie ich často neodborných rozhodnutí o kúpeľoch musel niesť
zodpovednosť sám.
Napr. pri jeho poslednej ceste do Dubaja sa mu podarilo nadviazať kontakty s tamojším
partnerom. Bola obnovená výhodná zmluva pre piešťanské kúpele (predchádzajúca
zmluva predstavujúca niekoľko desiatok miliónov Sk pre piešťanské kúpele bola v roku
1994 vypovedaná). Po návrate do Piešťan však gener. riad. M. Kramárik namiesto uznania
dostal zákaz služobných ciest do zahraničia.
d) Zmena sídla riaditeľstva SLK – 23. mája 2005 sa riaditeľstvo SLK presťahovalo
z budovy na Winterovej ul. do budovy bývalého Výskumného ústavu reum. chorôb na
Kúpeľnom ostrove (vedľa LD Pro Patria) – kúpeľný dom Cyril.
e) Priemerný počet zamestnancov – v roku 2005 bol 1 415, z toho 12 vedúcich
zamestnancov (v roku 2004 bol 1 564, z toho 12 vedúcich zamestnancov).
f) Vedenie a štatutárne orgány SLK Piešťany, a.s.
- generálny riaditeľ – PhDr. Milan Kramárik do 3. júna 2005;
– komisia v zložení Ing. Emanuel Paulech, Ing. František
Macháč, Miklós Dömötör od 3.júna do 18.sept. 2005;
– Klaus Pilz od 19.sept. 2005;
- finančný riaditeľ – Ing. Emanuel Paulech;
- technický riaditeľ – Ing. Ján Ballon;
- obchodný riaditeľ – Ing. Zuzana Jusková,
- prevádzkový riaditeľ – Miklós Dömötör;
- lekársky riaditeľ – MUDr. Jaroslav Mikula, CSc.;
- predstavenstvo – predseda Ing. Lev Novobilský, podpredseda PhDr. Milan
Kramárik (do 30. mája 2005), Ing. František Macháč,
Dr. Imre Deák, Ing. Emanuel Paulech, John Ernest Smith;
- dozorná rada
– predseda Sándor Betégh, Ing. Jarmila Répássyová,
František Nortík, MUDr. Pavol Zatkalík, Ing. Pavel Říha,
János Tóbiás.
g) Vedúci LD a ďalších útvarov (stredísk)
– Jalta - od 1.7.2004 poverená Jana Muraňská;
– Thermia Palace – od 1.1.2005 – 4.8.2005 poverená Ing. Alexandra Lisá, od
4.8.2005 – 31.10.2005 Mikuláš Weis, od 31.10.2005 poverená Ing. A. Lisá;
– Pro Patria – Ing. Alexandra Lisá; Balnea Grand Splendid – Ing. František
Macháč; Balnea Esplanade Palace – Ing. Peter Mičuda; Park – Ing. Roman
Bogár; Spoločenské centrum SLK – Ing. Mária Godálová;
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky – Ing. Emil Drlička;
Poliklinika - MUDr. Jaroslav Mikula, CSc.
h) Akcionári SLK Piešťany, a.s.
Akcionár
Adresa
Počet akcií Percentá
1.Danubius Hotels Co.Ltd. Szent Istvántér 1,1051 Budapešť 718 393
47,59
2.Léčebné lázně
Masarykova 22,
Mariánske Lázně,
353 29 Mar.Lázně
362 284
24,00

3.Danubius Zrt.
Szent Istvántér 11,1051 Budapešť 277 383
4.Mesto Piešťany
Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany 151 102
5.Obec Smrdáky
906 03 Smrdáky
1
6.IFF, s.r.o.
Winterova 62, 921 01 Piešťany
355
Akcie SLK Piešťany spolu
1 509 518

18,38
10,01
0,00
0,02
100,00

ch) Počet klientov – v roku 2005 mali SLK 52 067 klientov (v roku 2004 47 104). Z toho
bolo 29 272 zahraničných, t.j. 56,22 % (v roku 2004 25 848, t.j. 54,87 %) a 22 795
domácich klientov, t.j. 43,78 % (v roku 2004 21 256, t.j. 45,13 %).
Z domácich klientov prevládali samoplatci – 17 947 osôb, t.j.78,73 %, potom zdravotné
poisťovne kat. B – 2 630 osôb (11,54 %) a zdravotné poisťovne kat. A – 2 218 osôb (9,73
%).
Zahraničných klientov si SLK zabezpečovali so svojimi obchodnými partnermi na základe
zmluvných vzťahov. Najviac ich bolo: SRN – 42,4 % - z Nemecka prišlo 12 406 klientov
(11 437 pacientov a 969 pasantov), Česko – 23,9 % - z Čiech 6 998 klientov (5 202
pacientov a 1 796 pasantov), Izrael – 8,1 % - z Izraelu 2 360 klientov (2 230 pacientov
a 130 pasantov), Rakúsko – 4,9 %, Maďarsko – 3,8 %, Poľsko – 2,2 %, Kuwait – 1,8 %,
USA – 1,6 %, Rusko – 1,0 %, Holandsko – 0,8 %, Veľká Británia – 0,8 %, Taliansko –
0,7 %, Libanon – 0,7 %, Cyprus – 0,6 %, Švajčiarsko – 0,6 %, Nórsko – 0,5 %, Švédsko
–
0,5 %, Kanada – 0,5 %, Francúzsko – 0,4 %, Jordánsko – 0,3 %,. Ostatných 52 štátov
malo podiel spolu 3,9 %; napr. Ukrajina (93), Saudská Arábia (93), Belgicko (91), Bahrain
(61), Lýbia (59), Austrália (59), Egypt (46), atď. Klienti boli z 5-tich svetadielov (Európa
– 24 712, Amerika – 622, Afrika – 106, Ázia – 3 773, Austrália – 59).
i) Hospodárenie SLK
Celkové príjmy (výkony) – v roku 2005 boli 1 035 191 tis. Sk (v roku 2004 1 069 384 tis.
Sk). Z toho tržby od cudzincov boli 819 958 tis. Sk, t.j. 79,21 % (v roku 2004 795 890 tis.
Sk, t.j. 74,42 %).
Prevádzkové príjmy boli 1 010 905 tis. Sk, z toho tržby za predaj služieb 938 837 tis. Sk,
t.j. 92,87 %, tržby za predaj tovaru boli 2,88 % a ostatné tržby 4,25 %.
Celkové náklady – v roku 2005 boli 1 070 692 tis. Sk (v roku 2004 1 054 122 tis. Sk).
Z toho výrobná spotreba 360 253 tis.Sk, osobné náklady 386 905 tis. Sk, finančné náklady
38 515 tis. Sk a ostatné náklady 290 488 tis. Sk; daň z príjmov z bež. a mim. činnosti bola
– 5 469 tis. Sk.
Zisk resp. strata po zdanení – v roku 2005 spoločnosť dosiahla stratu – 35 501 tis. Sk
(v roku 2004 zisk 10 688 tis. Sk). Štatutárny orgán SLK navrhol uhradenie tejto straty
z rezervného fondu.
j) Investičná výstavba – na investičnú činnosť vynaložili SLK v roku
2005 celkove
199 026 tis. Sk. Najviac na: obnova bazénov 53 493 tis. Sk, rekonštrukcia kuch. Balnea
Esplanade Palace 35 015 tis. Sk, rekonštrukcia kúpeľného domu Cyril 15 713 tis. Sk,
stav. úpravy Centrál - kúpele Smrdáky 12 066 tis. Sk, atď. Na vybudovanie soľnej jaskyne
v Napoleonských kúpeľoch III sa investovalo 1 166 tis. Sk.
k) Nový generálny riaditeľ SLKP, a.s. – od 19.sept. 2005 sa gen. riad. SLKP, a.s. stal Klaus
Pilz. Má 42 rokov, je občanom Rakúska.
V roku 1986 absolvoval Odbor turistiky a cestovného ruchu na Hospodársko-ekonomickej
univerzite vo Viedni. Pracoval ako manažér v hotelových reťazcoch v USA, Rakúsku

a v ČR, naposledy ako gen. riad. a predseda predstavenstva spoločnosti Austria Hotels
International v Českej republike. V roku 2002 bol zvolený za viceprezidenta Národnej
federácie hotelov a reštaurácií v ČR. Česká hotelová federácia mu udelila titul Hotelier
roka 2004. Ovláda plynule 5 rečí.
l) Majiteľ kúpeľov sir B. Schreier navštívil Piešťany –koncom júna 2005 po odstúpení
PhDr. M. Kramárika z funkcie podpredsedu predstavenstva a jeho odvolaní z funkcie
gener. riad. SLK zavítal do Piešťan majiteľ - väčšinový vlastník tunajších SLK sir Bernard
Schreier z Veľkej Británie.
So zamestnancami SLK sa stretol v Spoločenskom centre SLK. Konštatoval, že odstúpenie
M. Kramárika nečakal, zamietol fámy o predaji kúpeľov, sľúbil pokračovať v investičnej
činnosti (v roku 2006 bude prebiehať rekonštrukcia kúp. hotela Thermia Palace), po
rokovaní so zástupcami odborovej organizácie prisľúbil zvýšenie miezd zamestnanom
kúpeľov (predsedníčkou Výboru zákl. odborovej organizácie pri SLKP, a.s. je Mgr. Iveta
Jezerská).
Sir B. Schreier je 87-ročný britský finančník a podnikateľ, spolu s rodinou má obrovský
majetok cca 12,4 miliardy Sk. Je židovského pôvodu, po nástupe fašizmu v 30-tych rokov
20. stor. utiekol z Rakúska do Palestíny. V roku 1955 prišiel do Londýna a začal podnikať.
Začínal s malou firmou, ktorá sa postupne rozrástla až na obrovský medzinárodný
koncern CP Holding Ltd. (Contractor Plant Holding Limited). Koncern pôsobil v oblasti
strojárenstva, poľnohospodárstva, medzinárodného obchodu, inžinierskych sietí,
cestovného ruchu, hotelierstva a kúpeľníctva a predtým aj v oblasti ťažby uhlia.
Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa vo východnej Európe začali otvárať nové
možnosti a preto sa orientoval na hotelierstvo a následne i na kúpeľníctvo. Cez spoločnosť
Danubius Hotels Group vlastní približne 45 exkluzívnych hotelov vo východnej Európe
a 2 hotely v Izraeli. Prvé kúpele získal v Maďarsku (Budapešť), nasledovali ďalšie
v Rumunsku, Čechách (Mariánske Lázně) a na Slovensku (Piešťany). V roku 2002 prevzal
SLK Piešťany, a.s. za 1,018 mil. Sk a v súčasnosti vlastní takmer 90 % akc. spoločnosti.
m) Prírodné liečebné kúpele Smrdáky – sú súčasťou SLK Piešťany, a.s. Kúpele
s minerálnou vodou a vysokým obsahom síry sú činné na liečenie kožných chorôb (vrátane
psoriázy) a tiež na liečenie pohybových ochorení. V Smrdákoch sú kúpeľné hotely Centrál,
Morava, Vietoris, liečebňa Záhorie a pod.
n) Procedúry pre zdravie, oddych a relaxáciu v SLK – pre obyvateľov a návštevníkov
Piešťan ponúkali kúpele aj voľne predajné procedúry, tiež klasickú ambulantnú liečbu
a procedúry s lekárskym vyšetrením. Sú to napr.
1. Regeneračné centrum v Napoleonských kúpeľoch – je tam sauna, whirlpool bazén,
masážne priestory, solárium.
2. Relaxačné, osviežujúce a aromatické masáže – nie je potrebný predpis lekára, sú
voľne predajné, možno si ich zakúpiť v Napoleonských kúpeľoch alebo v Balnea centre.
Bežné masáže trvajú 25 min., celotelové 50 min.
3. Soľná jaskyňa v Napoleonských kúpeľoch – pripomína klímu prímorskej oblasti.
4. Happy weekend – balík procedúr č.1- obsahuje zrkadlisko, relaxačnú masáž
a uhličitý kúpeľ, procedúr č.2 - obsahuje konzultáciu u lekára, čiastočný bahenný zábal,
trojkombináciu procedúr vodoliečby a čiastočnú klasickú masáž.
5. Komplexná ambulantná liečba – na základe vstupnej lekárskej prehliadky predpíše
lekár 4 procedúry denne na dobu min. 6 dní podľa daného ochorenia.

o) Soľná jaskyňa v SLK – je to novinka, jedna z 55 procedúr poskytovaných SLK. Autom
myšlienky vybudovať soľnú jaskyňu v priestoroch kúpeľov bol lekársky riaditeľ SLKP
MUDr. Jaroslav Mikula.
Soľná jaskyňa v SLK bola otvorená 1. marca 2005 v priestoroch Napoleonských kúpeľov
III na Kúpeľnom ostrove. Priestor v podobe jaskyne bol umelo vybudovaný z prírodných
kvádrov vyrobených lisovaním morských solí a kamennej soli dovezenej z Himalájí.
Ovzdušie jaskyne obsahuje vysokú koncentráciu mikročastičiek soli s obsahom jódu,
brómu, draslíka, horčíka, vápnika, železa a ďalších prvkov.
Liečebná procedúra trvá 45 min. a má kladný vplyv na chronické ochorenia dýchacích
ciest, astmu, zápaly nosných dutín, pri liečbe imunity dospelých a detí a osôb trpiacich
nedostatkom jódu a tiež pri vyčerpanosti a syndróme zimnej depresie. Pobyt v soľnej
jaskyni možno spojiť s ďalšou procedúrou – kúpeľom v zrkadliskovom bazéne so sírnou
termálnou vodou 38°C, ktorá zintenzívňuje účinok prírodnej soli.
p) Spolupráca SLK s cestovnými kanceláriami a agentúrami – obchodnými partnermi
SLKP sú predovšetkým obchodné kancelárie a agentúry na Slovensku a v zahraničí, ktoré
ponúkajú a zabezpečujú klientov na liečebné a relaxačné pobyty v tunajších kúpeľoch.
Obchodné a marketingové oddelenie SLK organizuje každoročne stretnutie so svojimi
obchodnými partnermi. Súčasťou tohto podujatia je vyhlasovanie najúspešnejších
obchodných partnerov SLK v rôznych kategóriách.
Na stretnutí v roku 2005 víťazom kategórie cestovná kancelária s najvyšším obratom sa za
rok 2004 stala CK EuroMed z Nemecka. CK EuroMed má sídlo v Berlíne a špecializuje
sa na kúpeľné pobyty. CK spolupracuje so SLK Piešťany od roku 1991, v roku 1998 si
v Piešťanoch otvoril EuroMed svoju kanceláriu.
V kategórii cestovná kancelária s najvyšším medziročným nárastom obratu v roku 2004 sa
víťazom stala CK Sunflowers zo Slovenska.
r) Účasť SLK na výstavách v roku 2005 – v roku 2005 sa SLK Piešťany, a.s. prezentovala
na Slovensku na dvoch výstavách – v januári na ITF Slovakiatour Bratislava a v novembri
na Modexpo Košice.
V zahraničí sa SLK v roku 2005 prezentovali na vyše 50-tich výstavách – v mestách
Utrecht – 2-krát, Brno 2-krát, Oslo, Bern, Cottbus, Stuttgart, Viedeň 3-krát, Linz, Brusel,
Riga, Salzburg, Praha 3-krát, Mníchov, Graz, New York, Erfurt, Mníchov, Berlín, Paríž,
Göteborg, Moskva, Katovice, Ostrava, Frankfurt n/M., Herzogenbuchsee, Alma Ata
(Kazachstan), Dubai (Spoj. arab. emiráty), Varšava 2-krát, Wroclav, výstava v 10-tich
nemeckých mestách (EuroMed Road Show), Petrohrad, výstava v Rostocku, Lipsko,
Augsburg, Kologne (Nemecko), Budapešť.
Prezentácia Piešťany - mesto zdravia v Prahe – kúpeľná agentúra Thermia Praha
usporiadala 22. febr. 2005 v Slovenskom inštitúte v Prahe pre zástupcov štátnych orgánov
ČR, lekársku obec, Úniu fyzioterapeutov ČR, média a ďalších záujemcov prezentáciu
Piešťany - mesto zdravia.
Mesto Piešťany reprezentovali viceprimátorka Ing. Eva Pobjecká a vedúca kancelárie
primátora Mgr. Drahomíra Moretová a SLK Piešťany, a.s. boli zastúpené lekárskym
riaditeľom MUDr. Jaroslavom Mikulom, Ing. Danielom Kullom a Mgr. Janou Obertovou.
s) Významné návštevy v kúpeľoch – v apríli 2005 SLKP navštívil izraelský minister
zdravotníctva Dani Nave. V októbri pri príležitosti záverečného turnaja letnej časti 1.
ročníka Prezident Golf Cup 2005 na golfovom ihrisku na Kúpeľnom ostrove zavítal do

kúpeľov prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou Silviou.
Kúpele navštevujú pravidelne i zahraniční novinári. V roku 2005 to bola skupina
golfových novinárov z Holandska, Belgicka a VB, novinári z Ruska, VB, Nemecka a pod.
t) Významní klienti v kúpeľoch – na liečebných pobytoch, na preventívno-rehabilitačných
pobytoch alebo na ambulantných procedúrach v piešťanských kúpeľoch v roku 2005 boli
herci Mária Kráľovičová, Jozef Dóczy, Soňa Valentová, Milan Lasica (aj kvôli golfu)
i ďalší. Do kúpeľov prišiel Matej K. Schwitzer (pôvodom Slovák žijúci vo VB) autor
knihy Slovensko - cesta k štátnosti.
V predvianočnom období prišli do piešťanských kúpeľov na oddychový pobyt prezident
SR Ivan Gašparovič s manželkou.
u) Požiar v kúpeľoch – 6. mája 2005 v skorých ranných hodinách vypukol požiar
v reštaurácii Slovenská izba na 1. poschodí v priestoroch KH Balnea Grand. Reštaurácia
bola bez okien a oheň sa bez prístupu vzduchu nedostal ďalej. Podľa vyjadrenia riaditeľa
Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch Ing. Petra Galbu by škody na zariadení a na
deštrukcii objektu boli oveľa vyššie.
Zásah príslušníkov HaZZ v Piešťanoch trval 3 a pol hodiny. Vzhľadom na silné zadymenie
museli hasiči kúpeľov a príslušníci SBS evakuovať klientov v budovách Balnea Grand
a Balnea Splendid. Hasiči HaZZ dorazili na miesto za 10 min. Predbežná škoda bola
odhadnutá na 2 mil. Sk.
v) Nové logo (značka) kúpeľov Piešťany – kúpele Piešťany po viacerých rokoch pristúpili
k úprave oficiálneho firemného loga. Hlavným cieľom zmeny loga bolo zjednodušenie
a lepšia čitateľnosť loga. Jeho ústredným motívom naďalej zostala postava barlolámača.
Najvýraznejšou zmenou bola úprava štítu, v ktorom sa nachádza postava barlolámača.
V novom logu je štít v tvare zaobleného rovnoramenného trojuholníka s vrcholom
orientovaným dole – symbol vody ako jedného zo 4-och živlov sveta. Postava barlolámača
v štíte bola zjednodušená. Zmeny nastali aj vo farbách – namiesto žltej bola na
ohraničenie štítu použitá elegantná strieborná farba. Základnou farbou loga ostala modrá,
symbolizujúca vodu. Pod štítom je nápis THERMAE PIEŠŤANY, pričom typ písma bol
zmenený, aby bol lepšie čitateľný.
Nové logo sa postupne začína objavovať na nových tlačených a iných propagačných
materiáloch kúpeľov.
z) Nové logo kúpeľov Smrdáky – hlavným motívom nového loga je fontána – prameň
prírodnej liečivej vody. Pod prameňom je nápis SPA SMRDÁKY. Farebnosť a typ písma
sú rovnaké ako v prípade piešťanského loga, pretože oboje kúpele sú súčasťou jednej
firmy.
2. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Uzn. MsZ MP č. 233/2005/A bolo schválené vloženie dlhodobého majetku Mesta Piešťany
- zariadení na výrobu a rozvod tepla – do základného imania obchodnej spoločnosti BPP,
s.r.o. v hodnote 67,4 mil. Sk. Bolo to:
- 17 kotolní (sídl. A. Trajan, Brezová ul., Javorová ul., Komenského ul. - 1, Komenského
ul. - 2, Vážska ul., Royova ul., Nám. SNP, Krajinská cesta. - 1, Krajinská cesta - 2, Valová
ul., Vodárenská ul., Ul. A. Hlinku, Lipová ul., ul. Pod Párovcami - 1, ul. Pod Párovcami 2, Hurbanova ul.);
- 2 výmen. stanice (Staničná ul., Teplická ul.);

- BPP.
Uzn. MsZ č. 233/2005/B bola schválená zmluva medzi Mestom Piešťany a BPP, s.r.o.
o výkone správy dlhodobého majetku Mesta Piešťany – bytov a nebytových priestorov
vrátane pozemkov. V správe BPP, s.r.o. ostalo už iba 78 nepredaných bytov MP a 37
nebytových priestorov MP (CO sklady, obchody, garáže, kaderníctva, telefónne ústredne,
kancelárie a pod.), ktoré sa nachádzajú v bytových domoch (Vajanského ul., Ul. A.
Dubčeka, Krajinská cesta, Brezová ul., Bratislavská cesta, Javorová ul., Žilinská cesta,
Teplická ul., Ul. A. Hlinku, Lipová ul., Vodárenská ul., Valová ul., Ul. 8. mája, ul. Pod
Párovcami, Kukučínova ul., Royova ul., Kalinčiakova ul., Winterova ul., Ul. A. Trajana,
Ul. M. Bela, Ul. F.E. Scherera, Nálepkova ul., Partizánska ul., Pribinova ul., Nám.
slobody, Ul. N. Teslu, Kollárova ul.) a v rodinných domoch (Urbánkova ul., Štefánikova
ul., Rázusova ul., Sasinkova ul.).
3. 15. výročie založenia FKM Technologycontor v Piešťanoch
Oslavy výročia založenia firmy sa uskutočnili 1. júla 2005. Je to spoločnosť so
zahraničnou majetkovou účasťou, zahraničným partnerom je luxemburská firma Industrie
2000 S.A.H.
Firma zamestnáva cca 215 pracovníkov, jej konateľom a spolumajiteľom je Ing. Vojtech
Kabát, CSc., ďalším konateľom je Wolfgang Freymuth z Luxemburgu.
4. Služby mesta Piešťany, p.o. v roku 2005
1. marca 2005 nastúpil na miesto riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta
Piešťany Ing. František Bača. Keďže predchádzajúci riaditeľ odišiel z funkcie najmä
z ekonomických dôvodov, prioritou nového riaditeľa sa preto v ekonomickej oblasti stala
konsolidácia pomerov a zabezpečenie fungovania organizácie s finančnými prostriedkami,
ktoré boli schválené MsZ v rozpočte na rok 2005.
Z hľadiska praktickej činnosti sa prioritou stala technická obsluha mesta a to najmä denná
údržba komunikácií, verejného osvetlenia, čistenie mesta pod. Z toho dôvodu prebiehala
obnova techniky, potrebnej na obsluhu mesta (na zimnú údržbu, obnovu verejného
osvetlenia, na čistenie mesta a pod.). Strediská SMP sa priebežne dopĺňali zariadeniami,
prístrojmi a náradím (elektrocentrála, zbíjacie kladivá, vysávače lístia a trávy, na
vyhľadávanie podzemných vedení, ručné náradie a pod.), počítačová sieť, atď.
V roku 2005 sa uskutočnila sanácia bioskládky na Novom dvore, kde sa vyváža biologický
odpad z mesta (tráva, lístie, drevo po orezávkach a asanáciách a pod.) s cieľom vyrábať
certifikovaný kompost pre komerčné účely.
Na vyplňovanie výtlkov (dier) na cestách sa používala metóda triskovej technológie. Stav
našich ciest v súčasnosti je taký, že pomôže len postupná rekonštrukcia celých ulíc vrátane
kanalizácie a verejného osvetlenia, čo je však náročné na finančné zdroje mesta.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2005
1. Výstavba bytov na sídlisku Piešťany - Sever (lokalita Bodona)
Významnou investičnou akciou Mesta Piešťany v roku 2005 bola výstavba ďalšieho,
v poradí 3. bytového domu – sekcia J, K v tejto lokalite (stavba „Byty Bodona - 3. etapa).
Náklady na vybudovanie bytovky s 23 bytovými jednotkami boli rozpočtované v sume 24

mil. Sk (strednodobý úver vo výške 24 mil. Sk mestu poskytla Dexia banka). Na základe
výberového konania sa dodávateľom stavebných prác stala stavebná spoločnosť Raving,
a.s. Piešťany.
V roku 2005 sa postavila hrubá stavba a jej zastrešenie. Práce budú ukončené na jar 2006.
Bytovka bude mať 23 bytov v členení – 5 jednoizbových, 5 dvojizbových (klasických), 8
dvojizbových (mezonetových), 1 dvojizbový (bezbariérový), 4 trojizbové.
Byty nebudú nájomné, ale sa priamo predajú do osobného vlastníctva.
2. Výstavba (rekonštrukcia) Pešej zóny v Piešťanoch - II. etapa
Najvýznamnejšou investičnou akciou Mesta Piešťany v roku 2005 bola realizácia stavby
„Pešia zóna Piešťany - II. etapa“. Na tento účel poskytla Dexia banka Mestu Piešťany úver
58 mil. Sk.
a) Výstavba (rekonštrukcia) Pešej zóny v Piešťanoch - II. etapa: Projekt rekonštrukcie
Pešej zóny - II. etapa vypracoval Architektonický ateliér BP v Piešťanoch, hlavným
inžinierom projektu bol Ing. arch. Bohuslav Pernecký. Projekt bol rozdelený do 4-och
častí.
Prvá časť projektu riešila úsek od Námestia slobody smerom k budove bývalého
riaditeľstva kúpeľov (kde pri Dexia banke nadviazal na Pešiu zónu - I. etapa na Winterovej
ul.). Námestie slobody bude slúžiť ako zhromažďovacie námestie na mítingy, hudobné
produkcie, vianočné trhy a pod. Zároveň bola riešená i priľahlá plocha pred budovou
Slovenskej sporiteľne. Zo severu bude Námestie slobody uzavreté fontánou „Príbeh Váhu“
doplnenou pódiom a zeleňou s lavičkami.
Druhá časť projektu riešila priestor od rohu budovy bývalého riaditeľstva kúpeľov na
Winterovej ul. a objektu bývalého obchodu Bezovec popri kníhkupectvu a ďalej po
chodníku „korza“ nachádzajúceho sa na okraji Sadu A. Kmeťa (parku) až po budovu
Vily Berlin. Námestie pri kníhkupectve bolo určené ako priestor na rozptýlenie, pokoj
a posedenie na lavičkách a reštauráciách. Na námestí sa nainštaluje fontána „Príbeh
prameňov“, z časti prístupná pre deti ako brodivá plocha s vodnými efektmi (skákajúca
voda, pramienky a pod.). Vedľa „korza“ v parku okolo Masarykovej lipy sa umiestni
polkruhová lavica i s chodníkom. Do tejto časti projektu bola zahrnutá aj rekonštrukcia
Pribinovej ul.
Tretia časť projektu obsahovala úsek časti pešej zóny pred budovou bývalého riaditeľstva
kúpeľov na Winterovej ul. (časť Pešej zóny - I. etapa). Odstráni sa výsadba, ktorá leží
v trase intenzívneho pohybu chodcov a kresbou v dlažbe sa zvýrazní prirodzené námestie
(nebude už slúžiť ako zhromažďovacie námestie).
V štvrtej časti projektu bol riešený úsek predpolia Kolonádového mosta po Vilu Berlin,
ktorý nadväzuje na „korzo“, prechádzajúce po okraji parku.
Na projektovú dokumentáciu Mesto Piešťany získalo finančné prostriedky
z predvstupových fondov EÚ vo výške 78 tis. euro (cca 3 mil. Sk), finančná spoluúčasť
mesta bola vyše 500 tis. Sk.
Výstavbu pešej zóny realizovala spoločnosť SATES MORAVA, s.r.o., Valašské Meziříčí,
ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Následne Mesto Piešťany podpísalo s firmou
SATES zmluvu o dielo výške 45,1 mil. Sk.
Výstavba Pešej zóny - II. etapa sa začala 21. marca. Práce sa začali na rozhraní 2. a 4.
úseku pri Vile Berlin a postupovalo sa cez „korzo“ v Sade A. Kmeťa okolo bývalého

mliečneho baru a kníhkupectva až po centrum pešej zóny pri budove bývalého riaditeľstva
kúpeľov na Winterovej ul., t.j. k 3. úseku. Rekonštrukčné práce potom pokračovali na 1.
úseku smerom k Námestiu slobody.
Výstavba II. etapy pešej zóny mala byť ukončená v júni (do otvorenia LKS) resp. v júli,
avšak nepredvídané okolnosti zdržali postup stavebných prác. Najprv totiž prebiehala
kontrola, rekonštrukcia a v prípade potreby i výmena vodovodných, kanalizačných,
plynárenských a telekomunikačných sietí. Tieto práce realizovali vlastníci a správcovia
týchto inžinierskych sietí a práve tie spôsobili zdržanie. Slovenský plynárenský priemysel
začal s rekonštrukciou plynovodu až začiatkom júna. Veľké zdržanie tiež nastalo po
odkrytí potrubí pri Dexia banke. Najprv musel Slovenský plynárenský priemysel
uskutočniť výmenu starého nízkotlakového potrubia za strednotlakové, čo trvalo do konca
júna. Až potom začala Trnavská vodárenská spoločnosť s rekonštrukciou kanalizácie, čo
zas trvalo do polovice augusta.
Povrchové práce na pešej zóne postupne realizovala firma SATES. Povrch bol na
podkladových vrstvách osadený novou zámkovou dlažbou, novou výsadbou lavičkami,
košmi, umeleckými predmetmi a fontánami. Rekonštrukcia Pešej zóny v Piešťanoch - II.
etapa bola prakticky ukončená v septembri. Následne sa uskutočnilo preberanie stavby
a odstraňovanie zistených nedostatkov. Pešia zóna si dovtedy vyžiadala investície vo
výške 54 mil. Sk (z toho na stavebnú časť prác 44,1 mil. Sk, na technológiu fontán 4,76
mil. Sk, 100 tis. Sk zaplatilo mesto na vrt studne pod fontánou na Nám. slobody a na
umelecké diela bolo vyčlenených 5,1 mil. Sk).
Nakoniec Mesto Piešťany ako investor stavby požiadalo o vydanie príslušného
kolaudačného rozhodnutia.
Výber umeleckých diel, ktoré budú na pešej zóne rozmiestnené sa uskutoční v budúcom
roku.
b) Rekonštrukcia (oprava) Pešej zóny v Piešťanoch - I. etapa
Výstavba Pešej zóny v Piešťanoch - I. etapa sa uskutočnila v roku 1992 na Winterovej
ul. na úseku od bývalého hotela Lipa do hotel Eden. Autormi projektu Pešia zóna
v Piešťanoch - I. etapa boli piešťanskí architekti – Ing. arch. Ľ. Mrňa, Ing. arch. Ľ. Vitko
a Ing. arch. V. Kajlichová.
MsZ mesta Piešťany na 9. riadnom zasadnutí dňa 11. nov. 2005 rozhodlo uzn. MsZ
č.214/2005 o tom, že po ukončení výstavby Pešej zóny - II. etapa sa bude upravovať aj
pešia zóna I. etapy a to na úseku od bývalého hotela Lipa po budovu bývalého riaditeľstva
kúpeľov, vrátane Park pasáže a na úseku od bývalej predajne Bezovec po hotel Jalta. Na
tento účel bolo schválených
16,4 mil. Sk.
Najprv sa vyjadrili prevádzkovatelia inžinierskych sietí. SPP, a.s., Bratislava
(nepožadovali rekonštrukciu plynovodu v daných úsekoch), Slovak Telecom, a.s.
Bratislava (nepožadovali rekonštrukciu káblov verejnej telefónnej siete, iba opravu
a doplnenie telefónnych prípojok k domom), Západoslovenská energetika, a.s., Trnava
(nepožadovali rekonštrukciu existujúcich káblových rozvodov NN ani budovanie nových),
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany (29. júla 2005 vykonali kamerovú
kontrolu stavu kanalizácie – monitoring, z ktorej vyplynulo, že na úseku Lipa - Dexia
banka je nutné vykonať opravu kanalizačného potrubia; na vodovode neplánovali robiť
úpravy, vodovodné prípojky boli povymieňané pri realizácii I. etapy pešej zóny).
Rekonštrukčné práce sa začali v polovici novembra. Najprv sa uskutočnila rekonštrukcia

kanalizácie v úseku od Lipy po budovu bývalého riaditeľstva kúpeľov. Samotná oprava
pešej zóny obsahovala: 1. prespádovanie povrchových vrstiev a osadenie odvodňovacích
žľabov - nové odvodnenie (bolo treba odstrániť doterajší problém pešej zóny, ktorým bolo
jej odvodnenie), 2. výmena podkladových vrstiev komunikácie (štrk, betón), 3. osadenie
zábran proti vjazdu zásobovacích áut mimo zásobovacej doby (formou liatinových gúľ
a výsuvných stĺpikov pripojených na kamerový systém MsP), 5. uloženie dlažby (stará
„šupinová“ dlažba, tzv. „šupinky“ ostala po okrajoch komunikácie okolo vchodov do
obchodov; ďalšia dlažba bola vymenená novou zámkovou dlažbou „apia antica“, tiež boli
použité i iné druhy dlažieb); 4. vybudovanie kábelovodu pre kamerový systém MsP; 6.
uloženie nových káblov verejného osvetlenia a doplnenie novými druhmi svietidiel; 7.
osadenie lavičiek a smetných nádob; 8. doplnenie verejnej zelene (predĺženie stromovej
aleje smerom k bývalému hotelu Lipa a vytvorenie nového stromoradia pred reštauráciou
Centrál);
9. vytvorenie bezbariérových vstupov do existujúcich prevádzok.
Rekonštrukčné práce na Pešej zóne v Piešťanoch - I. etapa mali byť ukončené do konca
roka 2005. To sa nestihlo, v dôsledku zimného počasia boli práce prerušené a pokračovalo
sa v nich až na jar 2006.
Tieto rekonštrukčné práce vyvolali veľkú nevôľu podnikateľov, ktorí majú prevádzky
na Winterovej ul. a okolí. Spôsobili im údajne vysoké finančné straty. Zástupcovia
podnikateľov sa preto obrátili na zástupcov mesta - primátora a poslancov MsZ a žiadali
odškodnenie za straty jednotlivých prevádzok. Na 12. riadnom zasadnutí MsZ dňa 16.dec.
2005 poslanci MsZ schválili uznesenie, aby prevádzky priamo dotknuté rekonštrukciou
pešej zóny boli čiastočne odškodnené formou dotácií z rozpočtu Mesta Piešťany.
Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie (opravy) Pešej zóny v Piešťanoch I. etapa
vypracoval Archit. ateliér B. Perneckého v Piešťanoch (náklady cca 700 tis. Sk), stavebné
práce realizovala firma SATES MORAVA, s.r.o. (vyčlenených bolo cca 15,6 mil. Sk).
c) Pešia zóna v Piešťanoch - II. etapa – doplnok
Z plánovaných 4-och častí výstavby pešej zóny sa nerealizovala 4. časť (predpolie
Kolonádového mosta), pretože vydané stavebné povolenie pre predmetnú časť
nenadobudlo právoplatnosť.
Investičný náklad na stavbu Pešia zóna Piešťany - II. etapa bol celkove 54,6 mil. Sk
(poskytnutý úver bol 58 mil. Sk). Na realizáciu 1., 2. a 3. časti pešej zóny firmou SATES
sa použilo cca 43,5 mil. Sk. Ďalšie finančné prostriedky si vyžiadala realizácia technológie
fontány na Nám. slobody, realizácia technológie fontány v Sade A. Kmeťa, zimná úprava
fontán a ozvučenie fontány v Sade A. Kmeťa (dodávateľ Eduard Beňo - Badetechnik),
autorský dozor projektanta (AABP Piešťany), zabezpečenie Jumping fontány v Sade A.
Kmeťa (dodávateľ Wofis Trnava), realizácia vrtu pre polievací vodovod na Nám. SNP
(dodávateľ RNDr. Štefan Obuch). Na neskoršiu realizáciu umeleckých diel bola vyčlenená
suma cca 5,1 mil. Sk.
Zbytok nevyčerpanej sumy z úveru 58 mil. Sk vo výške 3,4 mil. Sk bol použitý na
financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia Pešej zóny - I. etapa.

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky
2005 – 2006
Program PH a SR je základný programový dokument podpory regionálneho rozvoja na
lokálnej úrovni a je zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov
obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.
„PH a SR mesta Piešťany na roky 2005 - 2006“ bol vypracovaný na základe „Stratégie
rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V do roku 2020“. Je to plán rozvoja
mesta na najbližšie 2-ročné obdobie. Obsahuje ekonomické a sociálne východiská
(skrátená verzia publikácie „Profil mesta“, SWOFT analýza mesta Piešťany (silné stránky,
slabé stránky, ohrozenia, príležitosti), rozvojovú stratégiu (pozostáva zo 6-tich oblastí
– zvyšovanie atraktivity mesta, zvyšovanie kvality životného prostredia, hospodársky
rozvoj, zvyšovanie kvality technickej infraštruktúry, zvyšovanie kvality riadenia
a verejných služieb, zvyšovanie imidžu mesta) a finančný plán (verejné zdroje, súkromné
zdroje, pričom verejné zdroje sa delia na národné – štátny rozpočet, regionálne zdroje,
miestne zdroje a na mimonárodné – fond EÚ).
Na 2. riadnom zasadnutí MsZ dňa 4. marca 2005 poslanci schváli termínované opatrenia
na realizáciu tohto programu a zároveň aj jeho finančné krytie.
4. Veľkopredajňa potravín LIDL – zámer o jej zriadenie v Piešťanoch
V máji 2004 obchodná spoločnosť (obchodný reťazec) LIDL SR, v.o.s., Bratislava
oznámila na MsÚ v Piešťanoch svoj zámer postaviť v našom meste veľkopredajňu
lacných potravín. Zároveň požiadala o zmenu ÚPN CMZ Piešťany, pretože výstavbu tohto
supermarketu na predaj lacného tovaru by chcela realizovať v priestore parkoviska OD
Prior.
Na 7. riadnom zasadnutí MsZ dňa 3.sept. 2004 poslanci síce návrh na spracovanie
zmeny ÚPN CMZ Piešťany schválili, konečné rozhodnutie však malo nasledovať až po
vyhodnotení pripomienok k návrhu predmetnej zmeny.
Začiatkom roka 2005 pripravil regionálny týždenník Piešťanský týždeň minireferendum
s hlasovacími lístkami. Väčšina zúčastnených občanov by predajňu lacného tovaru
v našom meste uvítala. Väčšina z nich však nedoporučila ju stavať na parkovisku pri OD
Prior, ale navrhla ju umiestniť do inej lokality v meste – napr. v severnej časti mesta v
„Starých Piešťanoch“ alebo v južnej časti mesta v oblasti Floreátu a pod. Objavili sa aj
návrhy nestavať nový objekt, ale predajňu LIDL-u umiestniť napr. priamo v budove OD
Prior namiesto predajne Jednoty.
V priebehu roka 2005 sa poslanci MsZ MP zámerom výstavby objektu LIDL zaoberali na
niekoľkých zasadnutiach MsZ (viď. 2.,6.,7. a 8. riadne zasadnutie MsZ), ich stanoviská
však boli rozdielne a predmetná novela VZN MP, týkajúca sa zmeny ÚPN CMZ Piešťany
nakoniec nenadobudla platnosť.
To znamená, že zámer obchodnej spoločnosti LIDL postaviť v Piešťanoch na parkovisku
pri OD Prior jednu zo svojich veľkopredajní sa v roku 2005 nerealizoval.
5. Polyfunkčný objekt Aupark Piešťany
Najvýznamnejšou investičnou akciou, ktorú v Piešťanoch plánuje realizovať súkromný
sektor, bude výstavby polyfunkčného objektu AUPARK v lokalite Nitrianska ul.
Na 2. riadnom zasadnutí MsZ dňa 4. marca 2005 poslanci schválili návrh kúpnej zmluvy

medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou AUPARK VIII Bratislava, s.r.o. Kúpna cena bola
stanovená na 31 mil. Sk. AUPARK ako budúci investor sa tiež zaviazal preinvestovať
ďalších 30 mil. Sk na úpravu okolia objektu AUPARKU (viď. uzn. MsZ č.27/2005). Podľa
zmluvy by stavba objektu AUPARKU mala byť ukončená v roku 2009.
V nasledujúcom období sa vypracuje štúdia na zmenu ÚPN mesta Piešťany a zmenu ÚPN
CMZ mesta Piešťany. Zdržanie spôsobí aj žaloba, ktorú podal Martin Čimo v auguste
2004 na Okresný súd v Trnave. V nej žiada o určenie vlastníctva parcely (o rozsahu 811
m2), ktorá je jedným z pozemkov schválených na odpredaj spoločnosti AUPARK.
Na doriešenie týchto záležitostí je potrebný čas. Výstavba objektu AUPARK v Piešťanoch
sa zrejme nezačne ani v budúcom roku 2006.
6. Rekonštrukčné práce v SLK Piešťany, a.s.
Najväčšie investičné akcie piešťanských kúpeľov v posledných rokoch sa týkali hlavne
rekonštrukčných prác na významných kúpeľných objektoch.
V Piešťanoch to bolo najmä: generálna rekonštrukcia Napoleonských kúpeľov (v rokoch
2000-2001), výstavba resp. znovuvybudovanie golfového ihriska (v rokoch 2002-2003),
rekonštrukcia kúpeľov Irma (v rokoch 2003-2004), rozsiahla rekonštrukcia LD Balnea
Palace (v roku 2004), rekonštrukcia LD Balnea Esplanade Palace (v rokoch 2004-2005),
rekonštrukcia KD Cyril (v roku 2005 sa tam presťahovalo riaditeľstvo kúpeľov), obnova
kúpeľných bazénov (v roku 2005) a pod.
V Smrdákoch to bolo najmä: rekonštrukcia LD Morava (v roku 2001), rekonštrukcia LD
Centrál (v roku 2005) a pod.
7. Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola Sv. Štefana kráľa
Kostol bol postavený v prvých desaťročiach 19. stor. po požiari predchádzajúceho
menšieho kostola vedľa staršej fary. Odvtedy sa uskutočnilo niekoľko opráv oboch
objektov.
Súčasné rekonštrukčné práce sa začali v roku 2004 na veži farského kostola. V roku 2005
pokračovali na streche kostola, boli vymenené poškodené časti krovu a celá strecha sa
pokryla medeným plechom. 18. marca 2005 bol na veži farského kostola sv. Štefana kráľa
osadený nový, pozlátený 24-karátovým zlatom, kríž 213 cm dlhý a vážiaci 70 kg (autorom
bol umelecký kováč Juraj Šulek). Zároveň sa začali práce na fasáde kostola.
Rekonštrukčné práce budú pokračovať aj v roku 2006.
8. Rekonštrukcia a prístavba evanjelického kostola
Evanjelický kostol v Piešťanoch bol postavený na piesčitých íloch pri mestskom parku
v roku 1905.
Rekonštrukčné práce na kostole a výstavba prístavby kostola (pre zborové centrum
i s bytom pre farára) trvajú už niekoľko rokov, postupujú pomaly z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
Po ukončení prác na statickom zabezpečení kostola sa v lete 2005 uskutočnila
rekonštrukcia fasády kostola (úprava priečelia kostola a veže). Mesto Piešťany poskytlo
finančnú dotáciu 535 tis. Sk, stavebné práce realizovala firma Raving, a.s., Piešťany.

9. Klientske centrum MsÚ v Piešťanoch - 2. časť
V roku 2004 sa rekonštrukciou pravej strany prízemia MsÚ vybudovala 1. časť
klientskeho centra (viď. Rok 2004 - Kapit. 3 Politický a verejný život).
V lete 2005 sa rekonštrukciou ľavej strany prízemia MsÚ vybudovala 2. časť klientskeho
centra. Jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo koncom septembra.
V nových prestavaných priestoroch sa nachádza referát sociálnych vecí, evidencia
obyvateľstva a pokladňa. Pre zamestnancov bola vybudovaná denná miestnosť
a samostatné WC, ďalšie WC slúži pre verejnosť a pre telesne postihnutých klientov.
10. Rodinný detský domov Piešťany, m.č. Kocurice – otvorenie
Nadácia RDD Piešťany, ktorá vznikla v roku 1993, získala v roku 1995 od Slovenskej
televízie - Konta nádeje Bratislava dotáciu 6 mil. Sk. Tá sa použila na prestavbu budovy
bývalej materskej školy v m.č. Kocurice na objekt RDD. V nasledujúcom období
prispievali na rekonštrukčné práce aj súkromní darcovia, organizácie i Mesto Piešťany.
Na ukončenie rekonštrukcie objektu RDD vyčlenilo Mesto Piešťany vo svojom rozpočte
na rok 2004 sumu 3,5 mil. Sk, dodávateľom stavebných prác bola Stavoúdržba Piešťany.
Občianske združenie RDD Piešťany (predseda výboru Marián Nádaský), ktoré sa stalo
právnym nástupcom Nadácie RDD Piešťany, v novembri 2004 požiadalo Mesto Piešťany
o opätovný nájom nehnuteľnosti „RDD Kocurice - domov Konta nádeje“ a zároveň
o následný podnájom nehnuteľnosti pre nimi založenú neziskovú organizáciu RDD
Kocurice, ktorá bude RDD prevádzkovať (OZ RDD ako zakladateľ RDD n.o. nemôže
na základe svojich stanov prevádzkovať RDD, ale iba podporovať jeho prevádzkovanie).
Poslanci MsZ žiadosti o nájom a podnájom na 10. riadnom zasadnutí MsZ dňa 10.dec.
2004 schválili.
K 1.1.2005 bolo zariadenie RDD Kocurice zaradené do siete detských domovov.
Financovanie jeho prevádzky bolo v roku 2005 zabezpečené čiastkou 6,5 mil.
Sk z rozpočtu VÚC Trnava. Slávnostné otvorenie RDD Piešťany, m.č. Kocurice sa
uskutočnilo 8. apríla 2005. Zúčastnili sa ho predstavitelia VÚC, mesta, sponzori
a zriaďovateľ OZ RDD Piešťany. RDD okrem priestorov pre deti bude mať aj
dôchodcovskú časť a azylovú časť (bezdomovci).
11. Mestský park - ochrana
Mestský park - Sad Andreja Kmeťa v Piešťanoch má v súčasnosti postavenie národnej
kultúrnej pamiatky. Podľa MÚSES je mestský park zaradený ako „Miestne biocentrum
mesta Piešťany“. Výmera chráneného územia je 21,2 ha.
V poslednom období sa vyskytli obavy, či je legislatívna ochrana parku zabezpečená
v dostatočnej miere.
Začiatkom októbra 2005 predložil Úrad životného prostredia v Piešťanoch (štátna
správa ochrany prírody a krajiny) Mestu Piešťany, SLK Piešťany, a.s., Ministerstvu
hospodárstva SR, Ministerstvu kultúry SR, Anne Veselej, Radlinského ul., Pamiatkovému
radu SR (hranice národnej kultúrnej pamiatky „Mestský park Piešťany“ eviduje Krajský
pamiatkový úrad v Trnave; park vznikol v 2. pol. 19. stor.; sloh je prírodno-krajinársky),
Správe kultúrnych zariadení MK SR a TAPVEST-u, s.r.o., Piešťany zámer vyhlásiť
Mestský park - Sad Andreja Kmeťa v Piešťanoch za chránený krajinný prvok.
Mesto Piešťany svoje stanovisko k uvedenému zámeru oznámilo listom 10. nov. 2005,

v ktorom konštatovalo, že jednak z územnoplánovacieho hľadiska i z hľadiska ochrany
prírody a krajiny je zabezpečená dostatočná legislatívna ochrana, ktorá neumožňuje
v mestskom parku realizovať akékoľvek stavebné aktivity nad rámec schválených
územnoplánovacích dokumentácií mesta Piešťany. Z toho dôvodu Mesto Piešťany
nesúhlasí s tým, aby bol Sad A. Kmeťa vyhlásený za chránený krajinný prvok.
V novembri 2005 obdržal primátor mesta Ing. R. Cicutto petíciu občanov, v ktorej
požadovali zachovanie národnej kultúrnej pamiatky Sad A. Kmeťa v Piešťanoch (mestský
park) v jeho súčasných hraniciach bez akejkoľvek novej zástavby a s ňou súvisiacich
výrubov zelene a zároveň zastavenie prebiehajúcich konaní, týkajúcich sa výrubov
stromov a novej zástavby v rámci parku. Zároveň žiadali túto záležitosť prerokovať na
decembrovom zasadnutí MsZ.
Na 10. riadnom zasadnutí MsZ dňa 16.dec. 2005 poslanci uzn.MsZ č.247/2005 neschválili
zámer vyhlásiť Sad A. Kmeťa za chránený krajinný prvok 4. stupňa.
12. Rekonštrukcia uličných stromoradí v Piešťanoch
V októbri a novembri 2005 Služby mesta Piešťany a Referát životného prostredia MsÚ
v Piešťanoch prostredníctvom verejnoprospešných prác vykonali v širšom centre mesta
asanáciu stromov (aj s pňami). Celkove sa v rámci rekonštrukcie uskutočnil výrub 132
listnatých stromov, 3 javory mliečne boli ponechané. Dôvodom bol ich zdravotný stav
(narušené kmene, spráchnivosť, drevokazné huby) a tiež to, že ich koreňové systémy
poškodzovali chodníky, elektrické a telefónne vedenia. Výrub sa uskutočnil na uliciach –
Poštová (5 ks), Kukučínova (9 ks), Kollárova (5 ks), Nám. SNP (11 ks), Díčova (26 ks),
Hoštáky (10 ks), Šafárikova (14 ks), Sasinkova (24 ks), Bernolákova (12 ks), Šindelárova
(9 ks), Potočná (2 ks), Palárikova (5 ks).
Za vyrúbané stromy sa vysadilo 256 nových stromov na uliciach – Poštová (10 ks),
Kukučínova (29 ks), Kollárova (18 ks), Nám. SNP (15 ks), Díčova (37 ks), Hoštáky (21
ks), Šafárikova (22 ks), Sasinkova (38 ks), Bernolákova (19 ks), Šindelárova (10 ks),
Potočná (6 ks), Palárikova (18 ks), Hollého (7 ks), Dubová (6 ks). Nové aleje budú zo
vzrastlých málokorunných drevín – javory, lipy, agáty, jasene, katalpy, čerešne a gledície.
13. Lávkový most cez Biskupský kanál – uzavretie
Začiatkom augusta 2005 sa na „húpacom moste“, vedúcom cez Biskupský kanál na Lido
prepadlo cez dieru v doske malé dievčatko, ktoré nevedelo plávať. Našťastie, náhodný
chodec dieťa zachránil.
Mestská polícia následne most uzavrela. MsÚ v Piešťanoch požiadal Katedru kovových
a drevených konštrukcií STU Bratislava, aby posúdila technický stav mosta a navrhla
spôsob jeho opravy.
Údržbu „húpacieho mosta“ zabezpečujú Služby mesta Piešťany, ktoré krátko predtým
údajne menili 9 dosiek a dali most natrieť. Cez most sa prechádza po doskách a okrem
chodcov ním prechádzajú cyklisti, ba i motocyklisti. Zrejme bude treba nespoľahlivé
drevené dosky nahradiť plastovými alebo kovovými doskami.
Služby mesta Piešťany následne uzavreli aj lávku cez potok Dubová pri supermarkete
Billa. V Piešťanoch sa ešte nachádzajú lávka Inčučuna cez Dubovú a lávka na Dlhej ulici.

14. Odpadové hospodárstvo mesta Piešťany v roku 2005
Okrem bežného netriedeného komunálneho odpadu sa v našom meste postupne zvyšuje
množstvo triedeného (separovaného) odpadu.
V priebehu roka 2005 sa na území mesta Piešťany uskutočnilo niekoľko zmien v oblasti
odpadového hospodárstva. Schválením VZN MP o odpadoch č. 26/2004 sa výrazne
vymedzili povinnosti občanov ako pôvodcov odpadov, ktoré vyplývajú z ustanovení
zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. VZN MP o odpadoch bolo schválené na zasadnutí
MsZ MP 10.dec. 2004. Od 1.1.2005 bol zavedený povinný separovaný zber odpadu, z toho
dôvodu bola znížená frekvencia vývozu smetí.
V rodinných domoch sa pristúpilo k určeniu veľkosti zbernej nádoby na komunálny odpad
podľa počtu obyvateľov a v bytových domoch podľa počtu bytov a zároveň sa znížila
frekvencia vývozu odpadu. Túto zmenu podnietila práve jedna z povinností – triediť
odpady do určených zberných nádob, alebo ukladať na miesta určené mestom (napr. do
zberného strediska). Množstvo dovtedy netriedeného komunálneho odpadu sa začalo
z časti rozdeľovať do ďalších zberných nádob na separovaný zber papiera, plastov, skla
a odpadu z údržby zelene, ktoré boli obyvateľom poskytnuté bezplatne, len v rámci
základného poplatku. Zároveň sa obyvateľom stanovili ďalšie povinnosti – kompostovať
bioodpad a správne nakladať so stavebným odpadom. V roku 2005 sa triedený zber
odpadu rozšíril o zber viacvrstvových tetrapakových obalov na sídliskách a o zber odpadu
z údržby zelene v rodinných domoch, kde boli dodané príslušné zberné nádoby. V roku
2006 bude v rodinných domoch prebiehať separácia viacvrstvových tetrapakových
obalov formou vriec (obyvateľom budú dodané PE vrecia o objeme 120 l) a tiež budú pre
obyvateľov v rodinných domoch vytvorené podmienky na separáciu skla ukladaním do
1 100 l nádob (umiestnených v blízkosti obchodných prevádzok – predajne Jednoty Vŕšok,
Krajinská cesta, Kukučínova ul., Potraviny Táborský, supermarkety Kaufland, Tesco, Billa
a pod.).
Do zberných nádob sa triedi: papier (papierové sáčky, krabice, kartóny, časopisy, noviny,
letáky, adresáre, knihy, krabičky od potravín), plasty (obaly z minerálok a iných nápojov,
mikroténové sáčky, sáčky od potravín, fólie, obaly z kozmetiky, aviváže a šampónov), sklo
(sklené fľaše, poháre od zaváranín a sklené črepy), odpad z údržby zelene a záhrad (lístie,
tráva, konáre), viacvrstvové tetrapakové obaly (obaly z džúsov, mlieka, smotany a iných
nápojov).
V zbernom stredisku sa triedia odpady: nebezpečný odpad (odpadový olej, batérie,
akumulátory, farby), elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, iné spotrebiče), kovy,
pneumatiky, odpad z údržby zelene a záhrad, papier, sklo, plasty, viacvrstvové tetrapakové
obaly, veľkoobjemový odpad (starý nábytok, matrace a pod.).
V roku 2005 boli v meste Piešťany celkové náklady na zber, prepravu odpadov a za
uloženie na skládke v čiastke 29,183 mil. Sk (v roku 2004 30,072 mil. Sk), celkové
množstvo odpadu 12 047 t (v roku 2004 13 412 t), percento separácie 6,03 % (v roku
2004 3,2 %).
Množstvo vytriedeného odpadu v roku 2005 bolo nasledovné: papier – 360 t (v roku
2004 – 157 t), plasty – 137 t (v roku 2004 – 64 t), sklo – 203 t(v roku 2004 – 177 t),
batérie a akumulátory – 8,8 t (v roku 2004 – 8,37 t), elektroodpad – 46 t (v roku 2004 –
21 t), kovy – 3,76 t (v roku 2004 – 0 t), pneumatiky – 3,97 t (v roku 2004 – 0 t), spolu
separovaný odpad – 762,6 t (v roku 2004 – 428,2 t).

V roku 2004 dosiahli náklady vynaložené na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov
na území mesta Piešťany 30 072 416,- Sk, pričom na poplatkoch za odpad sa vyzbieralo
25 747 255,- Sk. Rozdiel 4 325 161,- Sk muselo mesto uhradiť z iných zdrojov.
Paušálny základný poplatok za komunálny odpad bol zvýšený na 522,- Sk/rok/osoba.
Veľkosť nádoby bola určená podľa počtu osôb v domácnosti – 120 l pre 1 až 5 osôb, 240 l
pre 6 až 12 osôb. K uvedeným typom nádob môže byť domácnostiam bezplatne pridelená
240 l nádoba na separovaný zber papiera a plastov, ak o to požiadajú MsÚ. Nádoba na
netriedený komunálny odpad o objeme 120 l alebo 240 l nesmie obsahovať zložky určené
na separáciu.
Niektorí obyvatelia neboli spokojní jednak s novým systém odpadového hospodárstva
a ani s výškou paušálneho poplatku. Začiatkom marca 2005 preto odovzdali na MsÚ
protestnú petíciu (171 podpisov).
15. Čistota a pohyb psov v meste
V Piešťanoch sa v súčasnosti chová pomerne veľa psov. Viacerí ich majitelia nemajú
záhrady a preto svojich psov chodia pravidelne venčiť, pričom im občas povolia voľný
pohyb na verejných priestranstvách.
MsÚ v záujme čistoty a zlepšenia starostlivosti o psov realizoval v roku 2005 niekoľko
opatrení. Na miestach, kde bol najväčší pohyb psov, bolo osadených 9 ks kontajnerov na
psie výkaly i so zásobníkmi sáčkov. Je to však málo a preto v roku 2006 má byť osadených
26 ďalších kontajnerov. Majitelia psov však zatiaľ sáčky využívali iba málo.
MsÚ v roku 2005 vybral niekoľko vymedzených plôch, vhodných na voľný pohyb psov,
ktoré boli označené informačnými tabuľami. Nachádzajú sa oproti zimného štadiónu,
pod „húpacím“ mostom, na poľnej ceste sídliska N. Teslu a oproti Kauflandu smerom
k poliklinike. Na ostatných miestach sa psy smú vodiť len na vodidle. Kontrolu nad
dodržiavaním VZN MP o podmienkach držania psov vykonáva mestská polícia.
Výlučky infikovaných psov alebo mačiek môžu na verejných pieskoviskách, kde sa hrajú
deti, kontaminovať piesok vývojovými štádiami črevných parazitov, baktériami a pod.
16. Verejné WC v Piešťanoch
V roku 2005 bolo Mesto Piešťany vlastníkom 3-och objektov verejných WC – na
Nám. slobody, na Winterovej ul. pri mestskom parku a na Žilinskej ceste pri križovatke
s Teplickou a Staničnou ul. Prevádzka verejných WC bola pre mesto stratová, ročne cca
800 tis. Sk. Mesto však navštevuje veľa hostí a preto by malo mať niekoľko verejných
WC.
Problematikou verejných WC v našom meste sa poslanci MsZ zaoberali na 5. riadnom
zasadnutí MsZ dňa 27. mája 2005 a na 7. riadnom zasadnutí MsZ dňa 2.sept. 2005. Mesto
najprv ponúklo objekty verejných WC na prenájom, avšak nenašiel sa záujemca o ich
prevádzkovanie. Potom boli ponúknuté 2 objekty verejných WC na odpredaj, iba WC na
Nám. slobody malo zostať zatiaľ v prevádzke.
Uzn. MsZ č. 153/2005 poslanci MsZ schválili zámer verejné WC riešiť formou
chemických WC a objekty na Winterovej ul. a na Staničnej ul. asanovať.
17. Revízia Biskupského kanála Váhu
V roku 2005 sa uskutočnila revízia vodnej stavby 2. Vážskej kaskády od Trenčína

po vodnú elektráreň v Hornej Strede. Revíziu kanála zabezpečoval Slovenský
vodohospodársky podnik. Bola vypustená voda v danom úseku kanála. Ryby boli
premiestnené do odstavných ramien Váhu a do jazera na Zelenej vode.
Boli opravené dilatačné špáry a praskliny na betónovom tesnení prívodných kanálov,
uskutočnila sa oprava strojnotechnologických zariadení, opravili sa odpadové kanály,
odstránili sa nánosy v kanále (boli tam aj autá, bicykle, práčky a pod.). Podľa Ing.
Milana Koščála, riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, závodu Povodie
stredného Váhu II. Piešťany, by sa kanál na nasledujúcom úseku od Hornej Stredy po Dom
umenia v Piešťanoch mohol čistiť najskôr už v roku 2007. Čistenie kanála bude súvisieť
s plánovanou revíziou vodného diela na úseku Drahovce - Madunice.
18. Čistenie sochy barlolámača a súsošia Milenci
V roku 2005 v období júl - august sa uskutočnilo čistenie sochy barlolámača, ktorá je
súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kolonádový most.
Na objednávku MsÚ v Piešťanoch sochu vyčistil a do pôvodného stavu uviedol akad.
sochár Juraj Síleš. Bola vyčistená od pôvodnej patiny až na bronz a potom opätovne bola
na ňu nanesená tmavá patina, aká bola predtým.
Súsošie Milenci od A. Trizuljaka zreštauroval J. Síleš predtým v júni.
19. Nový chodník medzi Bankou a Piešťanmi
30. júna 2005 bol slávnostne otvorený nový chodník okolo Vápenického potoka v Banke
(po vale na druhej strane potoka vedie starý neosvetlený blatový chodník). Spája Kúpeľný
ostrov mesta Piešťany s obcou Banka a začína sa v blízkosti mosta cez Obtokové rameno
Váhu. Nový chodník je 318 m dlhý, široký 2,5 m a je pokrytý zámockou dlažbou. Bolo
pri ňom vybudované elektrické osvetlenie. Chodník je prínosom pre zatraktívnenie
cestovného ruchu v okolí Piešťan smerom na Banku a Moravany n/V.
Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto a starosta
Banky Ing. Jaroslav Janeček.
20. Zmeny v dopravnej sieti mesta Piešťany
a) Okružná križovatka Krajinská cesta - Ul. A. Dubčeka - Nitrianska ul.
15. okt. 2005 sa začala úprava križovatky štátnej cesty II/499 - Krajinská cesta
s mestskými ulicami A. Dubčeka a Nitrianskej. Nová okružná križovatka nahradila
klasickú svetelne riadenú križovatku (už dlhšiu dobu s nefunkčnou svetelnou
signalizáciou).
Nová okružná križovatka bola otvorená pre verejnosť 16. nov. 2005. Investorom stavby
bolo Mesto Piešťany a Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ktorá ju
aj realizovala. Celkové náklady na vybudovanie kruhového objazdu boli vyše 10 mil. Sk,
z toho S a ÚC TSK investovala 6,2 mil. Sk a mesto Piešťany 4 mil. Sk.
b) Zjednosmernenie Štúrovej ulice
Mesto Piešťany postupne zabezpečuje projekt novej organizácie dopravy v centrálnej
mestskej zóne.
V predchádzajúcom období v rámci 1. etapy jeho plnenia sa realizovala zmena organizácie
dopravy na uliciach Poštová, Kollárova, Rázusova a v križovatke ulíc Teplická -

Meštianska - Radlinského.
V roku 2005 pokračovala realizácia zmien 2. etapou, v rámci ktorej bola zjednosmernená
Štúrova ul. s vjazdom od križovatky Sasinkova - Radlinského - Nám. 1. mája. V rámci
zjednosmernenia boli na okraji cesty vyznačené plochy na parkovanie vozidiel ako
jednostranné pozdĺžne státia. Na druhej strane cesty bola vyznačená cyklistická cestička,
ktorá umožňuje vjazd cyklistom v protismere. Zjednosmernenie Štúrovej ul. v smere od
Radlinského ul. po Štefánikovu ul. bolo zavedené 1.sept. 2005.
21. Mestská hromadná doprava v Piešťanoch - nový cenový výmer
Na základe zákona o financovaní MHD vykrýva mesto preukázané straty v MHD
dopravcovi mesta. Napriek prijatiu nového systému MHD na území mesta Piešťany
v roku 2004, v rámci ktorého sa znížil celkový počet prejazdených kilometrov, boli straty
z prevádzky MHD naďalej značné. Vzniknuté straty vykrýva Mesto Piešťany zo svojho
rozpočtu dopravcovi MHD v Piešťanoch, ktorým je SAD, a.s., Trnava.
Mesto Piešťany sa s dopravcom dohodlo na podmienkach poskytovania dotácií.
Mesto bude dotácie poskytovať za zľavy cestovného, chce však hradiť len straty za
skutočne prepravených občanov so zľavami, ktorých požaduje evidovať (predtým straty
z poskytovania zliav boli dopravcom vykazované zo štatistických údajov).
Od 1. februára bol schválený nový cenový výmer MHD. Cestovné lístky možno zakúpiť
buď u vodiča (cena obyčajného cestovného lístka na jednu cestu je 10,- Sk) alebo cez
čipovú kartu (cena obyč. cest. lístka na jednu cestu je 8,- Sk). Tiež sú cestovné lístky
s 50 %-nou zľavou na jednu cestu. V rámci tohto cestovného výmeru boli zavedené
tzv. evidenčné lístky za 1,- Sk pre občanov, ktorí sa doteraz prepravovali bezplatne. To
znamená, že za občana, ktorý sa bude prepravovať so zľavou, napr. za 1,- Sk, mesto uhradí
dopravcovi 9,- Sk.
22. Nový chodník medzi Bankou a Piešťanmi
3. júna 2005 bol slávnostne otvorený nový chodník okolo Vápenického potoka v obci
Banka. Na druhej strane potoka na vale je starý blatový chodník. Nový chodník, rovnako
ako starý, spája mestský Kúpeľný ostrov s obcou Banka. Začína sa za mostom cez
Obtokové rameno Váhu, je 318 m dlhý, široký 2,5 m a pokrytý zámockou dlažbou.
Chodník je prínosom pre zatraktívnenie cestovného ruchu v okolí Piešťan smerom na
Banku a Moravany n/V. Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali primátor Piešťan Ing. R.
Cicutto a starosta Banky Ing. Jaroslav Janeček.
23. Piešťanská autobusová stanica jubiluje - 20. výročie vzniku
V roku 2005 uplynulo 20 rokov od otvorenia autobusovej stanice v Piešťanoch, ktorá sa
nachádza pri železničnej stanici. Predchádzajúca autobusová stanica sa nachádzala na
Vajanského ul.
V súčasnosti v piešťanskej autobusovej stanici sa behom 24 hodín realizuje 148
diaľkových a 263 prímestských spojov. Je významným autobusovým dopravným uzlom na
križovatke expresných autobusov z Moravy a z celého Považia.
Autobusová stanica v Piešťanoch spolu so stanicami v Prešove a Bratislave sú jediné,
ktoré patria akciovej spoločnosti SAD, ostatné sú v majetku miest a obcí.

24. Historický vláčik – nová atrakcia v Piešťanoch
Od 20. augusta 2005 začal v Piešťanoch po uliciach premávať historický vláčik. Je to
atrakcia pre hostí mesta a kúpeľov, ktorí si takto môžu prezrieť mesto.
Trasa vedie z Kúpeľného ostrova do centra mesta na Rázusovu ul. a späť, okruh meria 7,5
km a je na ňom 10 zastávok. Vláčik premáva denne od 9.00 do 21.00 hod. v 30 min.
intervaloch.
25. Vznik letiskovej spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
Na Slovensku je v prevádzke 6 civilných letísk – Bratislava, Košice, Poprad -Tatry, Zvolen
- Sliač, Žilina a Piešťany.
V dôsledku transformácie príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk na letiskové
akciové spoločnosti vznikla k 1. januáru 2005 obchodná letisková spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s. Tiež vznikli Letisko Poprad - Tatry, a.s., Letisko Sliač, a.s., Letisková
spoločnosť Žilina, a.s. Zakladateľom letiskových spoločností sa stala Slovenská republika
v zastúpení Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Vláda uznesením č.
447 schválila v júni 2005 majetkové podiely v leteckých akciových spoločnostiach. Bol
schválený
66 %-ný prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s. (33 % na Trnavský samosprávny kraj a 33 % na Mesto Piešťany). Podobne
sa uskutočnili prevody na letiskové spoločnosti Letisko Poprad - Tatry, a.s., Letisko Sliač,
a.s. a Letiskovú spoločnosť Žilina, a.s. Letiská v Bratislave a v Košiciach sa v roku 2006
možno budú privatizovať (uvidí sa po voľbách).
7. Školstvo
1. Zriaďovateľská pôsobnosť Mesta Piešťany v oblasti školstva
Samosprávny výkon mesta v oblasti školstva znamená aj zriaďovateľskú pôsobnosť Mesta
Piešťany ku školám a školským zariadeniam v meste: materské školy, základné školy
a školské zariadenia – CVČ Ahoj a ZUŠ.
2. Materské školy v Piešťanoch v roku 2005
Materské školy (škôlky) v zmysle zákona č.279/1999 Z.z. o školách a školských
zariadeniach sú predškolskými zariadeniami. V šk. roku 2004/2005 bolo Mesto Piešťany
zriaďovateľom 11-tich materských škôl: MŠ Považská, MŠ Javorová, MŠ Detvianska, MŠ
Staničná, MŠ A. Dubčeka, MŠ 8. mája 2, MŠ 8. mája 4, MŠ Zavretý kút, MŠ Valová, MŠ
Ružová, MŠ F.E. Scherera.
Finančné prostriedky na rok 2005, potrebné pre oblasť materského školstva (napr. na
nevyhnutné opravy objektov a pod.), boli vyššie ako dovoľoval rozpočet mesta. MsÚ
vypracoval analýzu stavu MŠ na území mesta. V škols. roku 2005/2006 bola kapacita MŠ
na území mesta 771 detí, kým počet detí zaradených do MŠ bol 705. V šk. roku 2005/2006
sa počet zaradených detí znížil ešte o 25, takže v MŠ ostalo voľných cca 90 miest.
Na 2. riadnom zasadnutí MsZ dňa 4. marca 2005 poslanci schválili zmeny v sústave
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. K 30.6.2005 bola zrušená

MŠ Javorová ul. a jej súčasť Školská jedáleň pri MŠ Javorová ul. Hlavným dôvodom jej
zrušenia boli súčasné kritériá financovania spojené s nedostatkom finančných prostriedkov
(budovy MŠ majú strechy v zlom stave, vykurovacie systémy sú zastaralé a opotrebované
a pod.) a tiež tendencia demografického vývoja počtu detí v Piešťanoch.
Z ostatných 10 MŠ sa 4 MŠ stali samostatnými právnymi subjektami, ostatných 6 MŠ
sa stalo ich elokovanými triedami. Mesto Piešťany ako zriaďovateľ ich prostredníctvom
MsZ zriadilo s účinnosťou od 1. júla 2005 na dobu neurčitú ako rozpočtové organizácie
s právnou subjektivitou. Štatutárnym orgánom MŠ s právnou subjektivitou je riaditeľ MŠ,
ktorého vymenúva a odvoláva z funkcie primátor mesta.
Uzn. MsZ č. 93/2005 boli schválené zriaďovacie listiny 4-och MŠ na území Piešťan:
- Materská škola Staničná 2, riaditeľka školy PaedDr. Jaroslava Tarabová. Súčasťou MŠ
je elokovaná trieda Zavretý kút a školská jedáleň pri MŠ na Staničnej ul.;
- Materská škola Valová 40, riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Brtáňová. Súčasťou MŠ
je elokovaná trieda Detvianska 46, elokovaná trieda Považská 1 a školská jedáleň pri MŠ
Valova ul.;
- Materská škola 8. mája 2, riaditeľka školy Darina Vrtíková. Súčasťou MŠ je elokovaná
trieda 8. mája 4, elokovaná trieda F.E. Scherera a školská jedáleň pri MŠ 8. mája 2;
- Materská škola Ružová 2, riaditeľka školy Eva Macánková. Súčasťou MŠ je elokovaná
trieda A. Dubčeka 11 a školská jedáleň pri MŠ Ružová 2.
3. Školské zariadenia mesta Piešťany – zrušenie organizácie
Mestská rozpočtová organizácia ŠZMP bola zrušená uzn. MsZ č.25/2005 zo dňa 4. marca
2005. Mesto Piešťany ju zriadilo k 1.7.2002 a zrušilo k 30.6.2005. V uvedenom období
spravovala 11 materských škôl a k nim patriacich 10 školských jedální v Piešťanoch.
Financovanie ŠZMP zabezpečoval zriaďovateľ Mesto Piešťany prostredníctvom
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a finančných prostriedkov z darovacieho
účtu a príjmov preddavkových organizácií ŠZMP. Riaditeľkou - manažérkou ŠZMP bola
PhDr. Zuzana Táborská. ŠZMP mali iba originálne kompetencie.
4. Základné školy v Piešťanoch – zriaďovateľ Mesto Piešťany
Mesto Piešťany je zriaďovateľom 5-tich ZŠ na území. Ich celková kapacita bola 2 880
žiakov.
V šk. roku 2004/2005 navštevovalo piešťanské ZŠ 2 702 žiakov. V šk. roku 2005/2006
ich počet poklesol na 2 543 žiakov, z toho ZŠ Vajanského navštevovalo 255 žiakov, ZŠ
Holubyho 628 žiakov, ZŠ Mojmírova 576 žiakov, ZŠ Brezová 712 žiakov a ZŠ Scherera
372 žiakov.
5. Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch
V šk. roku 2004/2005 školu navštevovalo 274 žiakov, riaditeľkou školy bola Eva
Derďáková. 16. nov. 2005 zasadil primátor mesta Ing. R. Cicutto spolu so žiakmi
a učiteľmi lipu na dvore cirkevnej ZŠ. Žiaci školy sa zúčastňovali okresných,
krajských i celoslovenských súťaží (vedomostných, športových, zberových a pod.).
V Biblickej olympiáde 3-členné družstvo žiakov školy vyhralo okresné a krajské kolo,
v celoslovenskom obsadilo 3. miesto. Vo Veľkom futbale chlapci - futbalisti vyhrali
krajskú súťaž a v celoslovenskom finále obsadili 2. miesto spomedzi 16 družstiev.

6. Škola roka Piešťan 2004/2005
23. júna 2005 sa v KSC Fontána uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže základných
škôl v Piešťanoch Škola roka za prítomnosti primátora Piešťan Ing. R. Cicutta. Titul
Škola roka Piešťany 2004/2005 získala ZŠ F.E. Scherera. Zároveň boli ocenení žiaci
v súťaži talenty 2005 (napr. dievčatko Viktória Žifčáková za reprezentáciu mesta v ľud.
speve), tiež bola udelená cena Humánny čin roka 2005 (získali ju žiaci 2.A triedy ZŠ
Mojmírova za pomoc spolužiakovi, ktorého postihla rodinná tragédia – zomrela mu mama
čakajúca dieťa). Podujatie pripravili Mesto Piešťany a CVČ Ahoj.
7. Verejný protest študentov stredných škôl
20. apríla 2005 sa na Slovensku uskutočnil celonárodný protest študentov
4. ročníka –
maturantov stredných škôl.
Študenti protestovali proti rozhodnutiu ministra školstva SR Martina Fronca (nariadil
opakovať písomnú časť maturitnej skúšky z matematiky v stupni A) a žiadali jeho
odstúpenie. V škols. roku 2004/2005 maturantom na gymnáziách pribudol naviac ďalší
5.-ty maturitný predmet (akoby im nestačila maturita z doterajších predmetov a pritom sa
väčšina z nich musí pripravovať na prijímacie skúšky na vysokej škole) – od škols. roka
2006/2007 opäť 4 maturitné predmety; nový systém maturít je komplikovaný a má chyby,
termín ústnych maturitných skúšok bol posunutý o 2 týždne neskôr (ich termín potom
kolidoval s termínmi prijímacích skúšok na české VŠ) a pod.
K celonárodnému protestu sa pripojili aj študenti gymnázia i ďalších stredných škôl
v Piešťanoch. Verejnej demonštrácie v našom meste 20. apríla sa zúčastnilo cca 200
študentov.
8. Partnerské vzťahy Gymnázia v Piešťanoch s gymnáziami v rakúskom Mürzzuschlag
Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch nadviazalo po „nežnej revolúcii“
partnerské vzťahy s 2-mi gymnáziami v Rakúsku a to s Bundes-gymnazium
a Bundesrealgymnazium Mürzzuschlag. V dňoch 19. – 22. mája 2005 rakúski hostia
navštívili Piešťany.
20. mája 2005 primátor mesta Ing. R. Cicutto prijal na pôde MsÚ študentov a pedagógov
z rakúskych i piešťanského gymnázia. Pri tejto príležitosti zagratuloval pedagógom
a študentom piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina k ich prvenstvu v rámci celého
Slovenska po vyhodnotení externej maturity z matematiky a cudzích jazykov.
9. Oslavy 120. výročia vzniku učňovského školstva v Piešťanoch
V roku 1885 vznikla Učňovská škola v Piešťanoch. Neskôr pôsobila pod názvom Stredné
odborné učilište v Piešťanoch. V roku 1991 v budove školy okrem SOU začala pôsobiť aj
Dievčenská odborná škola v Piešťanoch. K 1. júlu 2000 bola vytvorená Združená stredná
škola obchodu a služieb v Piešťanoch, ktorá vznikla združením SOU a DOŠ.
V súčasnosti má ZSŠO a S 4 študijné odbory – obchod a podnikanie, čašník - servírka,
kuchár, kozmetik a 5 učebných odborov – predavač/ka, kaderník/čka, kuchár/ka, čašník servírka, cukrár/ka. Väčšinu študentov tvoria dievčatá.
Oslavy 120. výročia učňovského školstva v Piešťanoch sa uskutočnili 13.dec. 2005.
V budove školy bola vianočná výstava. V Dome umenia sa uskutočnila slávnostná
akadémia, po nej nasledovala recepcia.
Riaditeľkou školy je RNDr. Mária Fodorová.

10. Zámer o premiestnenie CVČ Ahoj v Piešťanoch
Na 3. riadnom zasadnutí MsZ dňa 1. apríla 2005 bolo uzn. MsZ č. 53/2005 schválené
premiestnenie CVČ Ahoj z budovy na Teplickej ul. v centre mesta do objektu bývalej ZŠ
A. Trajan na okraji mesta. Zámer (návrh) na premiestnenie CVČ Ahoj predniesol nečakane
poslanec JUDr. Ján Chmelo, ktorý bol sám prekvapený, že jeho návrh tak rýchlo a bez
diskusie väčšinou hlasov prešiel.
Toto rozhodnutie vyvolalo nesúhlas vo verejnosti, protesty rodičov detí, pracovníkov CVČ
i ďalších občanov mesta. Svoj nesúhlas vyjadrila aj časť poslancov MsZ.
Okrem toho v tomto prípade nebol dodržaný rokovací poriadok MsZ. Pred hlasovaním
v závažnej veci musia poslanci obdržať informačný materiál, ktorý bol predtým
prerokovaný v komisiách MsZ a v mestskej rade. Toto sa však nestalo.
Premiestnenie CVČ Ahoj sa preto z týchto dôvodov nerealizovalo.
11. Súkromná Základná umelecká škola Trenčianska Teplá, pobočka Piešťany
Od škols. roka 2004/2005 v Piešťanoch pôsobí pobočka Súkromnej ZUŠ Trenčianska
Teplá. Sídli v priestoroch objektu v Zavretom kúte 68 neďaleko OD Kocka. Vedúcou
piešťanskej pobočky je Lina Gugová. ZUŠ má odbory:
- hudobný odbor – vyučuje sa hra na hudobné nástroje (keyboard, klavír, gitara, flauta),
spev (sólový, zborový a tiež klasický a moderný), spevácky zbor, hudobné súbory (skupina
UNO, tanečný súbor ENTITA - disco tanec a pod.);
- tanečný odbor – vyučuje sa klasický tanec, stepový tanec, moderný a discotanec, hiphop tanec;
- výtvarný odbor – vyučuje sa počítačová grafika, klasická výtvarná technika (maľba,
kresba, modelovanie a pod.).
12. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované
pracovisko Piešťany
Od šk. roka 2005/2006 začala v Piešťanoch pôsobiť Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv.
Alžbety Bratislava. Jej detašované pracovisko bolo zriadené v priestoroch Národného
ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.
Akademický rok sa začal 17. okt. 2005. Bol otvorený odbor sociálnej práce, kde bolo
zapísaných 136 študentov. Tiež bol otvorený odbor fyzioterapia, na ktorý sa prihlásilo 53
poslucháčov (je prvým a zatiaľ jediným odborom tohto druhu na Slovensku).
Oba odbory sú akreditované, ponúkajú externú výučbu a 5-ročné magisterské štúdium.
Vedúcim pracoviska stal Prof. MUDr. František Mateička, CSc.
Na škole prednáša aj riaditeľ NÚRCHu v Piešťanoch Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
13. Univerzita Cyrila a Metoda Trnava, detašované pracovisko Piešťany
Uzn. MsZ č.49/2005 bolo schválené použitie budovy bývalej ZŠ na Rázusovej ul. pre
pôsobenie vysokej školy v Piešťanoch - Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava, pracovisko
v Piešťanoch (pozri rok 2006).
Akademický rok 2005/2006 na detašovanom pracovisku UCM v Piešťanoch sa mal začať
1. októbra 2005, výučba sa však začala až vo februári 2006.

14. Celonárodná súťaž detí a mládeže Odysea mysle
V dňoch 11. – 13. marca 2005 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnilo
celonárodné kolo súťaže detí a mládeže do 26 rokov Odysea mysle. Organizátormi súťaže
boli Orbis klub v Piešťanoch a Odysea mysle Slovensko, spoluorganizátormi bolo Mesto
Piešťany a Mestská knižnica v Piešťanoch.
Odysea mysle je najväčšia celosvetová súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh.
Slovensko sa jej po prvýkrát zúčastnilo v roku 1999.
V tomto roku súťažilo cca 200 detí. Najlepší z nich mali právo zúčastniť sa Eurofestivalu
v Moldavsku a celosvetového kola v štáte Colorado v USA. Z Piešťan súťažili dve
družstvá, v tomto roku sa súťaže zúčastnili Piešťany druhýkrát.
15. Kultúrno-športové podujatie Na kolesách proti rakovine v Piešťanoch 3. ročník
3. ročník podujatia Na kolesách proti rakovine otvorili 9.sept.2005 pred Domom umenia
primátor mesta Ing. R. Cicutto a predseda Slovenského paralympijského výboru J.
Riapoš. Na priestranstve pred DU sa uskutočnili športové súťaže detí v jazde zručnosti
na bicykloch a kolobežkách. Súťaže boli spestrené kultúrnym programom. Popoludní sa
v parku uskutočnili preteky IN LINE v korčuľovaní na kolieskových korčuliach pre deti
a dospelých.
Cieľom projektu Na kolesách proti rakovine je pokračovať v myšlienke paralympijského
víťaza zo Sydney 2000 v cyklistike na dráhe Radovana Kaufmana, ktorý v roku 2003
podľahol niekoľkoročnému ochoreniu na rakovinu. Jeho snom bolo nájsť vhodnú cestu na
boj proti rakovine.
Súťaže v rámci projektu sa konali po celom Slovensku. Cieľom projektu bolo získať
finančné prostriedky na diagnostický prístroj pre výskum rakoviny, ktorý umožní
predbežné vyšetrenie dedičných foriem v rámci celého Slovenska. Žiaci piešťanských ZŠ
a obyvatelia mesta prispeli na zakúpenie prístroja sumou 18 348,- Sk.
8. Kultúra
1. Cena primátora mesta za aktivitu v oblasti kultúry v meste Piešťany
Ceny odovzdával primátor mesta Ing. R. Cicutto a predseda kultúrnej a názvoslovnej
komisie MsZ Kornel Duffek na pôde MsÚ.
V kategórii kultúrny počin roka – cenu primátora získala Bradatá divadelná dvojica. BDD
je amatérske divadlo bez stálej scény, tvoria ho Tomáš Kalinčík a Michal Nikodem.
Cena im bola udelená za realizáciu originálnych divadelných predstavení, ktoré výrazne
prispeli k rozvoju mestskej kultúry a za šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma
i v zahraničí. V roku 2004 sa BDD prezentovala hrou Cid, s klavírnym doprovodom
Rolanda Kánika.
V kategórii kultúrna osobnosť roka –cenu primátora získal Alexander Urminský. Je
dlhoročný zberateľ historických pohľadníc a mlynov na Slovensku, tiež filatelista
a numizmatik. Mesto Piešťany i jeho históriu propagoval na viacerých výstavách. Inicioval
a zabezpečoval vydanie známky Piešťany v roku 2001. Inicioval vydanie a podieľal sa na
príprave vydania štyroch kalendárov Piešťan na historických pohľadniciach (roky 1998,
2000, 2001 a 2003).

V roku 2004 inicioval vydanie CD „Piešťany na historických pohľadniciach“ (prezentácia
CD bola začiatkom roka 2005).
2. Benefičný koncert pre OZ Hospic Matky Božej v Piešťanoch
Koncert sa uskutočnil 19.jan. 2005 v KSC Fontána na podporu výstavby hospicu v m.č.
Kocurice. Vystúpili gospelový spevák Richard Čanaky so skupinou a gospelová skupina
Koráb z Topoľčian.
3. Súťaž o najkrajší vianočný výklad v meste - 2. ročník
24.jan. 2005 sa v Piešťanskom informačnom centre uskutočnilo vyhlásenie súťaže
o najkrajší vianočný výklad za rok 2004. Súťaž vyhlásilo PIC a MsK v Piešťanoch, záštitu
nad súťažou mal primátor mesta Ing. R. Cicutto. Na prvých troch miestach sa umiestnili:
Keramika Bayer, Winterova ul. 44, Očná optika pod Kolonádou, Winterova ul. 12,
predajňa Kvety, Teplická ul. 119.
4. CD - nosič „Piešťany na historických pohľadniciach“
Prezentácia nového CD sa uskutočnila 3. februára 2005 v Kúpeľnej dvorane za prítomnosti
primátora mesta. Elektronický CD - nosič obsahuje 256 historických fotografií zo zbierky
Alexandra Urminského.
5. Koncert gospelovej skupiny z New Yorku
4.febr. 2005 sa v Dome umenia uskutočnil koncert klasických černošských spirituálov
skupiny The Glory Gospel Singers z New Yorku.
6. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch – oživovanie ľudovej tradície
Posledný fašiangový utorok sa tradične „pochováva basa“, zároveň sa končí obdobie
veselia, zábav, zabíjačiek, svadieb a pod. Fašiangové obdobie sa začína od Troch kráľov
a končí sa v utorok pred Popolcovou stredou (potom nasleduje ďalší kresťanský zvyk –
40-dňový pôst trvajúci do Veľkej noci).
V utorok 8.febr. 2005 sa v Piešťanoch uskutočnilo tradičné „pochovávanie basy“. Program
sa začal pred MsÚ, trasa sprievodu potom viedla cez Kukučínovu ul. a Winterovu ul.,
hlavný program sa uskutočnil pri bývalom mliečnom bare na začiatku Sadu A. Kmeťa.
Podujatia sa zúčastnil FS Krakovanka.
7. Benefičný koncert pre krajiny juhovýchodnej Ázie
Symfonický orchester Pozňanskej filharmónie mal 10.febr. 2005 v Dome umenia
v Piešťanoch benefičný koncert na pomoc krajinám juhovýchodnej Ázie (v decembri
2004 ich postihla prírodná katastrofa spôsobená vlnami tsunami).
Podujatie pripravili Mesto Piešťany, SLK Piešťany, a.s., Rotary klub Piešťany, Dom
umenia SKZ MK SR Piešťany, Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Poľský
inštitút na Slovensku.
8. Oskar Jakubis – výstava malieb
Výstava tunajšieho výtvarníka pod názvom Experimenty II: moderná maľba versus
moderná technika bola otvorená v priestoroch Obchodného centra Kocka 18.febr. 2005.

9. Výstava Tradičná výšivka sarvašských Slovákov
Etnografická výstava sa uskutočnila v Dome umenia - malá sála v dňoch 5. – 28.apríla
2005. Sarvaš je jednou z dolnozemských oblastí bývalého Uhorska, ktorú osídlili Slováci
po ukončení tureckej hrozby (do Sarvašu prišli v roku 1711). Vystavené boli textilné
výšivky (napr. na kožuchoch) a drevené vyšívacie formy.
10. Kniha Andreja Bolerázskeho Maharadžovia v Piešťanoch
Kniha mladého pracovníka Balneologického múzea vyšla ako 3. publikácia v edícii
Bibliotheca Pescana. Jej prezentácia sa uskutočnila 5. marca 2005 v kaviarni kúpeľného
hotela Thermia Palace, prítomný bol aj veľvyslanec Indie v SR Mysore Kapanaiah
Lokesh.
11. Karikaturisti – podujatie pri príležitosti Svetového dňa humoru
1. apríl je považovaný za Svetový deň humoru. Štyria karikaturisti – Vojto Haring, Vlado
Pavlík, Miro Ďurža a Fero Bojničan v tento deň kreslili pred KSC Fontána vtipné portréty
pre všetkých záujemcov. O dobrú náladu sa starala hudobná skupina Piešťanský dixieland.
12. Podujatie pre deti „Týždeň hlasného čítania“ – 4. ročník
2. apríl je Medzinárodným dňom detskej knihy, v roku 2005 pripadlo na tento deň 200.
výročie narodenia svetového rozprávkára H.Ch. Andersena. Pri tejto príležitosti Mestská
knižnica v Piešťanoch usporiadala v dňoch 4. – 8. apríla Týždeň hlasného čítania. Deťom
okrem iných čítala aj viceprimátorka mesta Ing. Eva Pobjecká.
13. Knihy Anny Foltánovej-Plecitej Farebné korálky a Kvety vďaky sú živé Známa, síce
už od decembra 2005 80-ročná, ale stále aktívna piešťanská recitátorka Anna Plecitá, rod.
Kyščiaková pochádza z kopaníc pri Košariskách.
Prezentácia jej knižnej prvotiny Farebné korálky sa uskutočnila v mestskej knižnici 22.
apríla 2005 (príbehy zo života autorky).
Prezentácia jej druhej knižky Kvety vďaky sú živé sa uskutočnila 9. nov. 2005 v KSC
Fontána (opisuje autentické udalosti z obdobia Slov. nár. povstania i socializmu).
14. Medzinárodný festival Jazz Piešťany 2005 – 1. ročník
Po 2. svet. vojne v 50-tych a 60-tych rokoch 20. stor. medzi džezových hudobníkov
v Piešťanoch patrili Ján Miškech, Libor Gardoň, Stano Koutný, Milan Chmelík, Ján
(Johny) Akay, Dušan Salajka, Ondrej (Andy) Chotváč, Jano Babič i ďalší.
Po roku 1989 sa o pokračovanie džezu v Piešťanoch zaslúžil Ján Tatara vo svojom Grand
caffé v Alexander centre. Pred 6-timi rokmi prišiel do Piešťan džezový umelec Jozef Dodo
Šošoka. Odvtedy sa v priestoroch Art Jazz Gallery uskutočnilo viacero koncertov. Vyrástla
tu aj nová generácia džezových hudobníkov, ako sú Tomáš Gajlík, Ondrej Botek, Marian
Mišík, Roland Kánik.
Rok 2005 priniesol opäť niečo nové. Popri tradičných pondelkových Jamm Sessions
a piatkových koncertov sa v Piešťanoch po prvý raz uskutočnil medzinárodný džezový
festival. Hlavným organizátorom festivalu bol J.D. Šošoka. Pripraviť festival mu pomohlo
cca 15 priaznivcov džezu bývajúcich alebo podnikajúcich v Piešťanoch, medzi nimi

i vládny splnomocnenec Viktor Nižňanský. K realizácii festivalu prispeli aj sponzori
piešťanskí i mimopiešťanskí – Delipro, VIP Mobilier, Dental Studio 2001, M.E.S.A. 10
Consulting Group, Tising Press, Galvanica, Architektonický ateliér AABP, KIOS, Kamea
Elektronics, Villa Veres, hotel Máj, Siebi, primátor mesta Remo Cicutto, Stanislav Koutný.
Koncerty festivalu sa konali v Art Jazz Gallery na Winterovej ul. (kapacita 130 miest)
v období apríl - jún 2005.
22. apríla sa predstavilo New York Jazz Trio. 27. mája vystúpili Trio komorného jazzu
Jaromíra Hniličku a Traditional Club z Bratislavy. 28. mája vystúpili Sereďský Dixieland
(rovnako ako Traditional Club patrí k najznámejším interpretom džezovej hudby na
Slovensku už niekoľko desaťročí) a Heinrich von Kalnein International Jazz Band (Nemec
H. von Kalnein - saxofón, flauta, Rakúšan Oliver Kent - klavír, Kubánec Lazaro Crúz trumpetová krídlovka, Slovák Peter Čudek - kontrabas a J.D. Šošoka - bicie nástroje).
V záverečnom koncerte 10. júna vystúpila skupina Dodo Šošoka Slovak Jazz Quartet
(Michal Bugala, Tomáš Gajlík, Peter Čudek, Dodo Šošoka) s hosťom – černošský spevák
Lee Andrew Davison z USA.
15. Piešťanský chrámový zbor Coro Laudamus na festivale v Maďarsku
Zbor Coro Laudamus sa na pozvanie zboru Magnifikat z maďarského mesta Mór zúčastnil
24. apríla 2005 7. ročníka „svätojurských dní“ v tomto vinohradníckom meste.
Zbor pod umeleckým vedením Mgr. art. Jána Procházku a Ivony Hrdinovej vystúpil
v kultúrnej časti „medzinárodného festivalu zborov“.
16. Detský folklórny súbor Striebornička - 5. výročie vzniku
Umeleckou vedúcou detského folklórneho súboru Striebornička pri ZUŠ v Piešťanoch
je od jeho vzniku učiteľka tanca a bývalá umelecká vedúca FS Striebornica Dagmar
Kuběnová, pod vedením ktorej nacvičuje a vystupuje 40 detí. Za to obdobie súbor získal
viacero popredných umiestnení v tanečných súťažiach.
V roku 1995 Striebornička zvíťazila v regionálnom kole prehliadky detských folklórnych
súborov v Križovanoch nad Dudváhom a postúpila do krajského kola v Skalici.
17. Folklórny súbor Slnečnica v Číne a v Taliansku
Koncom apríla 2005 sa piešťanský FS Slnečnica ako prvý amatérsky súbor zo Slovenska
zúčastnil prvého medzinárodného kultúrneho festivalu tradičného umenia Sunhoo CHINA
2005. Festival sa konal v meste Šangšu asi 120 km od Šanghaja. Okrem slovenskej
Slnečnice vystúpili súbory z Malajzie, Indonézie, Filipín, Thajska, Hong-kongu,
Mongolska a Ruska.
Koncom augusta 2005 navštívila talianske mesto Montevago na Sicílii oficiálna delegácia
mesta Piešťany. Spolu s ňou aj členovia FS Slnečnica, ktorí prezentovali slovenskú ľudovú
kultúru.
Vedúcim FS Slnečnica je PhDr. Miroslav Donoval.
18. Absolventský koncert Márie Magulovej
V KSC Fontána sa 11. mája 2005 uskutočnil bakalársky koncert piešťanskej klaviristky
Márie Magulovej, študentky VŠMU v Bratislave.

19. Koncert skupiny a’ capella Close Harmony Friends a výstava fotografií
Tomáša Hudcoviča, návšteva japonského veľvyslanca v SR
Slovenská a’ capella Close Harmony Friends po návrate z koncertného turné po Japonsku
vystúpila 12. mája 2005 v Kongresovej hale SLK v Piešťanoch.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila výstava fotografií piešťanského fotografa Tomáša
Hudcoviča, ktorý absolvoval turné spolu s Close Harmony Friends.
V Spoločenskom centre bolo vystavených 54 digitálnych fotografií z Japonska, najmä
z Tokia. Do Piešťan pri tejto príležitosti zavítal japonský veľvyslanec v SR Toyojiro
Soejima.
20. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 2005 – kultúrno-spoločenské
podujatia
a) Piatok 3. júna 2005 – na futbalovom štadióne sa uskutočnilo športové podujatie
a večer country zábava so skupinou Váh River Band. V KSC Fontána vernisáž výstavy
slovenských a nórskych grafikov Mosty III. Pri Váhu medzi Kolonádovým a Krajinským
mostom vyhrával Mustang Band.
b) Sobota 4. júna 2005
- Kolonádový most – od 9.00 hod. vyhrávala dychová hudba Borovienka;
- Kúpeľný ostrov – o 10.00 hod. sa pri prameni Adam Trajan uskutočnilo požehnanie
prameňov za prítomnosti primátora mesta, predstaviteľa SLK a cirkevných predstaviteľov
- piešťanského rímskokat. dekana Jozefa Bohunického a vrbovského evanjelického farára
Mgr. Miroslava Jägera a za spoluúčasti spevokolu Ratnovské spievanky;
- Slávnostný sprievod mestom – o 10.30 hod. sa pohol z Kúpeľného ostrova po trase
Spoločenské centrum SLK - Kolonádový most - Winterova ul. - pri budove bývalého
riaditeľstva SLK odbočenie k Domu umenia.
Na čele sprievodu boli historické vozidlá, za nimi kráčali mažoretky a dychová hudba
z Novej Dubnice, ďalej súbor Petronella z Bratislavy, ZSŠO a S Piešťany, FS Máj, 4. ZŠ
Piešťany, športovci PFK Piešťany, obec Banka (žiaci, športovci, dych. hudba Inovčanka),
obec Krakovany (FS Lusk), obec Rakovice (hasiči), SZáŠ Piešťany (alegorický voz),
Gymnázium P. de Coubertina v Piešťanoch (mažoretky), dych. hudba Drahovčanka,
ženská folklórna skupina z Čajkova, okr. Levice, ženská spevácka skupina Povoja, ZŠ
Mojmírova ul. Piešťany, tanečná skupina Westep z Myjavy, SOU vodohospodárske
Piešťany, kultúrne centrum Krišna;
- Terasa Domu umenia – o 11.30 hod. slávnostné príhovory predstaviteľov mesta, SLK
a pozvaných hostí, defilé účastníkov sprievodu pred DU;
- Hudobný pavilón v parku – od 12.00 do 15.00 hod. vystúpenia súborov - FS Máj,
spevácka skupina Povoja, FS Slnečnica, FS Striebornica. O 15.00 hod. slávnostné
otvorenie LKS primátorom mesta.
Potom až do večera nasledovali ďalšie vystúpenia – Petronella Bratislava (step, írske
a country tance), poetické slovo v podaní Štefana Bučka, Dívčí saxofónový orchester
z Luhačovíc, tanečná skupina Westep z Myjavy, Zuzana Smatanová so svojou skupinou,
Soňa Horňáková a S.H. Band, Janko Kuric so skupinou Vidiek, BB Band dixieland Jazz
band z Banskej Bystrice;
- Kúpeľný hotel Balnea Splendid na Kúpeľnom ostrove – od 14.00 hod. promenáda
historických vozidiel - jazda pravidelnosti za účasti súťažiacich z 5-tich krajín – Nemecka,

Rakúska, Švajčiarska, ČR a SR;
- Nábrežie Váhu pri hoteli Magnólia – od 15.00 hod. sa ukážkami vodných a lodných
športov predstavili KVL a VŠ Piešťany a KVM a VŠ Piešťany, vyhrávala skupina
Neznámi zo Šterús;
- Pódium pred Domom umenia - detské programy – od 15.00 vystúpili Piešťanský
dixieland, Divadlo bábok Terézie Szabovej-Kondrošovej, folklórne pásmo detí z MŠ
Staničná ul., vystúpenie talentov ZUŠ Piešťany, vystúpenie Ateliéru Točítko, víťazi
Playback show, indická rozprávka v podaní védskeho kultúrneho centra Góvinda. Na
chodníku pri DU ukážky činnosti krúžkov CVČ AHOJ Piešťany (točenie keramiky na
kruhu, modelárstvo, športové súťaže);
- Park za Domom umenia – po celý deň skautský tábor s ukážkami hier a cvičení;
- Hudobný pavilón Harmony pri jazierkach na Kúpeľnom ostrove – o 16.00 hod. vystúpil
Akordeónový orchester Úsmev z Trenčianskych Teplíc. Zároveň sa uskutočnilo vyhlásenie
výsledkov jazdy pravidelnosti historických vozidiel.
Počasie počas soboty bolo dopoludnia pekné, popoludní sa objavila oblačnosť a večer už
pršalo.
Pozdĺž chodníka od budovy bývalého riaditeľstva SLK až po Dom umenia v parku boli
pre návštevníkov OLKS pripravené predajné stánky s bohatou ponukou občerstvenia
a rôznych hračiek a suvenírov.
c) Nedeľa 5. júna 2005
- Pred kúpeľným hotelom Thermia Palace – od 9.30 hod. prebiehala súťažná prehliadka
a výstava historických vozidiel „Piešťanské zlaté stuhy“. Popoludní bolo vyhlásenie
výsledkov súťaže spojené s odovzdaním Ceny generálneho riaditeľa kúpeľov a Ceny
primátora mesta Piešťany;
- Hudobný pavilón v parku – o 15.00 hod. Bukasový masív Imra Dugoviča s kapelou;
- Hudobný pavilón Harmony – o 16.00 hod. Posádková hudba Trenčín.
d) Sprievodné podujatia v rámci OLKS
- 25. mája - 12. júna – výstava prác členov Magma - Kreativforum Viedeň
v Dome umenia;
- 1. - 30. júna – výstava „Najkrajšie kalendáre Slovenska“ v mestskej knižnici;
- 2. júna – prezentácia knihy Ľ. Mrňu Stavebné pamiatky Piešťan v KSC
Fontána;
- 2. - 16. júna – výstava prác žiakov - absolventov výtvarného odboru ZUŠ
Piešťany v Dome umenia;
- 2. - 30. júna – výstava „Moje mesto - Mesto priateľské deťom“ – 3. ročník
v mestskej knižnici – výtvarné práce detí z Piešťan a niektorých partnerských
miest mesta Piešťany;
- 3. - 5. júna – výstava kaktusov na Malej scéne MsKS v Piešťanoch;
- 3. - 5. júna – stretnutie mototuristov, karavanistov a priaznivcov „Rallye
buď - fit“ - 21. ročník, pripravilo CCC MTJ Piešťany v kempingu Lodenica;
- 4. júna – tvorba a prehliadka prác slovenských výtvarníkov - sprejerov na
plechovom plote v parku pri budove chátrajúceho hotela Slovan;
- 4. júna – módna prehliadka Veroniky Hložníkovej, zorganizoval Lions Klub
s hotelom Eden na priestranstve pred hotelom Eden;
- 4. júna – otvorenie Casino terasy na Pribinovej ul. 1, v programe vystúpila

brušná tanečnica Soraya;
- 4. júna – juniáles v hoteli Eden.
21. Prezentácia knihy Ľ. Mrňu Stavebné pamiatky Piešťan
Prezentácia knihy sa uskutočnila 2. júna 2005 v priestoroch KSC Fontána. „Krstu“
publikácie sa zúčastnil primátor mesta Ing. R. Cicutto.
Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc. v knižke Stavebné pamiatky Piešťan/obraz kúpeľného
mesta píše o významných architektonických dielach v našom meste (za najlepšiu stavbu
považuje Dom umenia, čo konštatovali aj hostia z fínskej Heinoly, ktorí navštívili Piešťany
pri príležitosti otvorenia LKS) a tiež i o neuskutočnených plánoch výstavby v meste.
22. Výstava Mosty III: Nórsko - Slovensko 2005
1. časť medzinárodného podujatia Mosty - 3. ročník sa uskutočnila v júni 2005
v Piešťanoch. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v predvečer otvorenia LKS 3.
júna v KSC Fontána. Kurátorkou výstavy bola Mgr. Zora Petrášová, úvodný príhovor mala
vedúca kancelárie primátora mesta
Mgr. Drahomíra Moretová. Podujatie sa konalo
pod záštitou primátora mesta Ing. R. Cicutta.
Svojimi dielami sa prezentovali 4 výtvarníčky z Nórska – Grete Marstein, Anne Marie
Komissar, Adóra Kari Hauge a Elisabeth Schjoensby a 3 zo Slovenska- Jitka Bezúrová,
Věruna Melčáková-Juneková a Lýdia Jergušová-Vydarená. Diela 7-ich grafičiek si prezrela
aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Brith Lovseth.
2. časť podujatia sa recipročne uskutočnila v novembri v Nórsku. Slovenské výtvarníčky
vystavovali svoje práce v národnej galérii Spolku grafikov Nórska v Oslo.
23. Piešťanskí filatelisti na medzinárodnej výstave poštových známok
V dňoch 10. - 15. mája 2005 sa v ČR konala európska výstava poštových známok Brno
2005, na ktorej sa zúčastnili vystavovatelia zo 40-tich štátov sveta, vystavených bolo
517 exponátov. Slovensko bolo zastúpené 14-timi vystavovateľmi, medzi nimi aj dvaja
z Piešťan.
Známy zberateľ historických fotografií Alexander Urminský, člen Klubu filatelistov vo
Vrbovom, vystavoval svoj exponát „Mlyny“ v otvorenej triede. Zbierka obsahuje 80 listov
formátu A4 s filatelistickým materiálom a dokumentuje históriu mlynských zariadení od
čias Rakúsko - Uhorska. Porota udelila zbierke najvyššie ocenenie – pozlátenú medailu.
Za Klub filatelistov Piešťan vystavoval Július Píša exponát „Dierkované Hradčany“, čo je
prvá emisia československých známok z roku 1918. Zbierka je špecifická dierkovanými
známkami, tzv. perfínmi (perforovaná známka znamenala, že sa už nedala viac použiť). J.
Píša získal tiež pozlátenú medailu. Svojej filatelistickej vášni sa venuje už 60 rokov.
24. Benefičný koncert pre Hospic Matky Božej v Piešťanoch
Uskutočnil sa 7. júna 2005 v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK. Vystúpil
Pressburger Klezmer band s ľudovou hudbou východoeurópskych židov s prvkami džezu,
reggae, latino, slovenského, cigánskeho a balkánskeho folklóru i nádychu Orientu.
25. Vystúpenie Radošinského divadelného súboru Hlavina
7. júna sa súbor predstavil v Dome umenia s hrou Stanislava Štepku Konečná stanica.

26. Truck country v Piešťanoch - 5. ročník
Podujatie sa konalo v dňoch 10. - 12. júna 2005, pripravila ho Agentúra MMI, s.r.o.,
Piešťany. Prvé dva dni sa v priestoroch autocampingu Lodenica konali rôzne zábavné
súťaže a športové disciplíny (napr. ťahanie trucku, pitie piva, výmena kolesa na čas
a pod.), detské atrakcie a súťaže (nafukovací hrad, šmykľavky, maľovanie tvárí,
trampolína a pod.). Zároveň vystúpili viaceré hudobné skupiny a jednotlivci (napr.
populárny český country hudobník a spevák František Nedvěd a pod.). Počasie veľmi
neprialo, bol občasný dážď a chladno. Podujatia sa zúčastnilo 303 súťažiacich truckov
a vyše 20-tisíc návštevníkov.
V nedeľu sa trucky hlučne presunuli cez mesto na letisko, kde sa konali preteky truckerov
(vodiči súťažili v šprinte a v slalome). V exhibícii vystúpili motocyklisti - kaskadéri
pretekárskeho tímu Buggyra.
27. 50. Piešťanský festival
Prvé ročníky festivalu, ktorý sa začal v roku 1956, prebiehali pod názvom Hudobné leto
v Piešťanoch. Predstavenia sa konali v liečebnom dome Slovan a v prírodnom amfiteátri
v parku neďaleko LD Slovan. Od roku 1980 sa konali v novovybudovanom Dome umenia.
V súčasnosti sa časť vystúpení koná v Dome umenia a časť v Spoločenskom centre SLK.
Jubilejný 50. ročník Piešťanského festivalu pripravili SLK Piešťany, a.s. a Dom umenia
v Piešťanoch.
a) Predstavenia v Dome umenia
17. júna – o 19.00 hod. Slávnostné fanfáry na terase DU. O 19.30 hod. otvárací koncert
festivalu, v ktorom sa predstavil orchester Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka
a Róberta Puškára v programe „55 najlepších muzikantov Slovenska“ (5 cimbalov, 30
huslí, 8 viol, 6 violončiel a 6 kontrabasov). Toto hudobné teleso má prezývku „Rolling
stones folklóru“. Hosťami programu boli sólista opery SND tenorista Ján Babjak
a multiinštrumentalista, virtuóz na dychové nástroje Jiří Stivín z ČR;
24. júna – koncert svetoznámej šansoniérky Hany Hegerovej, spoluúčinkoval orchester
Petra Maláska (ČR);
29. júna – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, umelecký vedúci Ewald
Danel - husle ;
1. júla – organový koncert, sólisti Monika Štreitová - flauta (ČR), Marek Vrábel - organ ;
4. júla – Umelecký súbor Lúčnica „Program 2005“, choreografia, scenár a réžia Štefan
Nosáľ. Účinkovali: tanečný súbor a sólisti, spevácka skupina Lúčnica, tiež sólisti orchestra
Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka;
7. júla – Slovenská filharmónia, dirigent Rastislav Štúr, sólista Juraj Bartoš - trúbka;
12. júla – Komorný súbor ALEA, sólisti Boris Lenko - akordeón, bandoneom, Daniel
Buranovský - klavír, Stanislav Palúch - husle, Ján Krigovský – kontrabas.
b) Predstavenia v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK
21. júna – Večer operných árií, sólisti Iveta Matyášová - soprán, Martin Malachovský bas, Marcel Štefko - klavír;
27. júna – SĽUK (Slovenský umelecký kolektív) s programom „Sen“ - tanečný scénický
program, réžia Marek Ťapák;
14. júla – Saxofónové kvarteto Bohemia (ČR), Pavel Fiedler - sopránový saxofón, Antonín

Mühlhansl - altový saxofón, Pavel Škrna - tenorový saxofón, Kateřina Stupková barytónový saxofón;
19. júla – Hommage á Bach - komorní sólisti Bratislava, Ivana Pristašová - koncertná
majsterka - husle, Markus Deuter - hoboj (Rakúsko), Vera Fischer - flauta (Rakúsko);
22. júla – koncert, Hana Pospíšilová-Medková - soprán (ČR), Alexander Jablokov (SR),
Jana Nagy-Juhasz - klavír (SR);
26. júla – International Jazz Quintet - Christian Havel - gitara (Rakúsko), Andy Middleton
- tenor saxofón (USA), Sheila Cooper - alt saxofón, spev (USA), Michael Keul - perkusie
(Nemecko), Juraj Griglák - basgitara;
29. júla – Orchester ľudových nástrojov slovenského rozhlasu s programom „Leto
s OĽuN“, Miroslav Dudík - primáš, umelecký vedúci;
2. augusta . Klavírne duo Marián Lapšanský, Zuzana Paulechová-Štiasna;
4. augusta – Komorný orchester „Bratislava classic“;
9. augusta – Koncert krásnej hudby, Peter Michalica - husle, Adriana Antalová - harfa;
12. augusta – Spevácky zbor mesta Bratislavy s programom „Slávne operné zbory a árie“,
Ladislav Holásek - dirigent, Jana Bernáthová - soprán, Ondrej Šaling - tenor, Xénia
Maskalíková - klavír;
16.augusta – Moravsko-slovenské sláčikové kvarteto – Bohumil Smejkal - husle (ČR),
Zuzana Bouřová - viola (ČR/SR), Jozef Podhoranský - violončelo, Ivan Gajan - klavír;
19. augusta – záverečný koncert festivalu. Komorný orchester I MUSICI DEL TEATRO,
Dušan Štefánek - dirigent, sólisti opery SND Bratislava - Adriana Kohútková - soprán,
Denisa Šlepkovská - mezzosoprán, Otokar Klein - tenor, Ján Galla - bas.
28. Dom umenia SKZ MK SR v Piešťanoch - 25. výročie otvorenia
Pri príležitosti otvorenia 50. ročníka Piešťanského festivalu si návštevníci zároveň
pripomenuli 25. výročie otvorenia Domu umenia Správy kultúrnych zariadení Ministerstva
kultúry SR v Piešťanoch.
Riaditeľkou DU je PhDr. Edita Bjeloševičová.
29. Armádny súbor z Veľkej Británie v Piešťanoch
19. júna 2005 zavítala do Piešťan Hudba armádneho letectva The Band of the Army Air
Corps z Veľkej Británie.
35-členný zbor dopoludnia predviedol slávnostný pochod Kúpeľným ostrovom a vystúpil
v hudobnom pavilóne Harmony v kúpeľnom parku. Popoludní mal ďalší koncert
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
30. Výstava „Socha piešťanských parkov“ - 25. ročník
Prvých 24 ročníkov výstav plastík v piešťanských parkoch sa konalo v rokoch 1967-1993.
Potom nastala 12-ročná prestávka. Najväčší úspech z doterajších ročníkov zožala výstava
v roku 1970 pod názvom „Polymúzický priestor“ kurátora Ľubomíra Káru.
Jubilejný 25. ročník výstavy plastík Socha piešťanských parkov sa konal v lete 2005 od
konca júna do konca augusta. Hlavným organizátorom podujatia bolo Mesto Piešťany,
na organizácii sa ďalej podieľali SLK Piešťany, a.s., Balneologické múzeum Piešťany,
Slovenská národná galéria Bratislava a spoločnosť 3 M Bratislava. Projekt vznikol za
finančnej podpory - grantu PHARE. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo kultúry

SR, odborným garantom bola Slovenská národná galéria. Kurátorkami výstavy boli gener.
riaditeľka SNG PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. a Alexandra Kusá.
Slávnostné otvorenie jubilejného 25. ročníka SPP sa uskutočnilo 24. júna vernisážou
v kúpeľnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove. Vystúpilo Trávničkovo kvarteto,
moderátorkou bola slovenská televízna hlásateľka Soňa Müllerová, jedným z čestných
hostí bol minister kultúry SR František Tóth.
Pre návštevníkov Kúpeľného ostrova bolo nainštalovaných takmer 40 umeleckých diel
od vyše 20-tich umelcov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Rakúska – Jozefa Jankoviča,
Petra Rollera, Juraja Meliša, Juraja Bartusza, Martina Sedláka, Vladimíra Popoviča, Karla
Prantla, Franza Gyolcsa i ďalších.
Návštevníkom sa vystavené diela väčšinou páčili, niektoré však kritizovali (napr. 4
popísané záchodové misy Erika Bindera, rozprskané farby na trávniku Emöke Vargovej
a pod.).
Súčasťou podujatia bola aj výstava „História Sochy piešťanských parkov“, ktorá bola
nainštalovaná v priestoroch Spoločenského centra SLK a výstava umeleckých diel Juraja
Meliša v galerijných priestoroch KSC Fontána.
31. Prezentácia dokumentárneho filmu „Piešťany dnes“
Slávnostná prezentácia dokumentárneho filmu „Piešťany dnes“ sa uskutočnila v KSC
Fontána 24. júna 2005 pri príležitosti otvorenia výstavy Socha piešťanských parkov. Nový
film (DVD nosič) „pokrstila“ piešťanskou „vajcovou“ vodou viceprimátorka mesta Ing.
Eva Pobjecká.
Nakrúcanie filmu s prestávkami trvalo jeden a pol roka, režisér a kameraman filmu bol
Milan Homolka, producent (námet a strih) Peter Chmela, scenárista spisovateľ Daniel
Hevier a film nahovoril Vladimír Jedľovský. Okrem slovenskej, sa film bude premietať aj
v anglickej, nemeckej a arabskej verzii.
Film zachytáva Piešťany žijúce čulým ruchom, sú zobrazené ako atraktívne kúpeľné
mesto, ktoré má čo ponúknuť nielen z hľadiska kúpeľnej starostlivosti, ale i v oblasti
rekreačného a športového vyžitia a samozrejme ako mesto kultúry.
32. Film o Ľudovítovi Winterovi
V roku 2005 v období máj - september nakrúcal slovenský filmový režisér Dušan Trančík
(od svojich 7-ich rokov detstvo a študentské roky prežil v Piešťanoch) v piešťanských
kúpeľoch film o Ľudovítovi Winterovi. Hlavnú postavu stvárnil Lotar Radványi.
Vo filme sú historické zábery dokreslené dobovými vstupmi. Nie je teda historický film
v pravom slova zmysle, Ľudovít Winter v ňom vystupuje v súčasnom období, akoby
„vstal z mŕtvych“, aby si poprezeral staré miesta, o vybudovanie a rozvoj ktorých sa
kedysi zaslúžil. Nakrúcalo sa nielen v kúpeľnej časti mesta – v hoteli Thermia Palace, Pro
Patrii, Napoleonských kúpeľoch, Kursalone, Zelenom strome, ale aj v mestskej časti –
v Ružovom mlyne a pod.
33. Hudobníci z Taiwanu v Piešťanoch
2. júla 2005 vystúpilo v Hudobnom pavilóne v parku 5 sólistov Filharmonického
sláčikového orchestra z Taipei, ktorý je na turné po Európe. Na Slovensku mali 2 koncerty
– v Bratislave a v Piešťanoch. V podaní 5-tich virtuóznych hudobníkov (2 husle, viola,

čelo a harfa) si poslucháči vypočuli originálnu hudbu Taiwanu, okrem iného aj ich ľudové
piesne.
34. Súbor Máj na festivale vo Francúzsku
V dňoch 13. - 15. júla 2005 sa FS Máj, pôsobiaci pri Gymnáziu P. de Coubertina
v Piešťanoch, zúčastnil 98. ročníka medzinárodného Festivalu čajok, ktorý sa konal vo
francúzskom prímorskom mestečku Douarnenez na Bretónskom poloostrove. Festival
sa konal na počesť víťazky súťaže krásy v tejto oblasti. Zúčastnilo sa ho 14 bretónskych
súborov a 4 zo zahraničia – Írska, Talianska, Ruska (Kalmycká autonómna republika) a zo
Slovenska.
Na vystúpenie FS Máj s prišiel pozrieť aj prezident Spolku Slovákov vo Francúzsku.
35. Organové dni v Piešťanoch - 6. ročník
Zorganizovali ich Mesto Piešťany, Dom umenia SKZ MK SR a Bachova spoločnosť na
Slovensku.
a) Koncerty v Kostole sv. Cyrila a Metoda
- 9. augusta – Natascha Reich - organ (Rakúsko);
- 16. augusta – Martin Bako - organ.
b) Koncerty v Dome umenia
- 23. augusta – Ľubomír Dolný - organ;
- 30. augusta – Stanislav Šurin - organ, Rastislav Suchan - trúbka;
- 6. septembra – Francois Saint-Yves - organ (Francúzsko).
Odzneli skladby J.S. Bacha, ale aj L. Vierneho, P. Ebena, M. Regera, W.A. Mozarta, G.F.
Händela i ďalších hudobných skladateľov.
36. Benátska noc na kúpalisku Eva
Uskutočnila sa večer a v noci 20. augusta 2005. Kúpalisko Eva sa dočasne zmenilo na
Benátky. Vo vonkajšom bazéne na gondolách prevážali ľudí gondolieri so šatkami na
hlavách, vyhrávala tanečná hudba, konali sa rôzne atrakcie, hodovalo sa.
Predtým než sa začalo veselie, odobrali vodní pólisti exhibičné zápasy, vystúpili členovia
FS Slnečnica, skupina Casio, štyri piešťanské dievčatá predviedli ohňovú show a pod.
Na priebeh podujatia dozerali prezident Klubu vodného póla Kúpele Piešťany Ing. Ján
Baranovič, správca kúpaliska Ing. Ján Adamkovič, metodik klubu vodného póla Mgr.
Peter Berlanský, tiež majiteľka reštaurácie na Eve Cilka Bartovicová spolu s vedúcim
reštaurácie Pavlom Loduhom.
37. Festival Country Lodenica 2005 - 7. ročník
Medzinárodný hudobný festival folk a country hudby sa konal v dňoch 26. - 28. augusta
2005 v priestoroch autocampingu Lodenica. Podujatie pripravila Agentúra MMI, s.r.o.
Piešťany. Zúčastnilo sa ho údajne až 30-tisíc návštevníkov, pre ktorých bol pripravený
bohatý program. Počasie im prialo.
Vystúpilo cca 40 skupín a jednotlivcov (napr. Bratislavské združenie country a dobových
tancov, Westep, Bukasový masív, Maryland, Drišľak, Lenka Filipová, Vlasta Redl, Honza
Nedvěd, atď.).

38. Výstava obrazov Dušana Žitňana
Piešťanský lekár a bývalý vedecký pracovník VÚRCHu (terajšieho NÚRCHu) MUDr.
Dušan Žitňan, DrSc. je zároveň amatérskym výtvarníkom a členom Výtvarného klubu pri
MsKS v Piešťanoch.
Pri príležitosti jeho 80. narodenín sa v septembri 2005 uskutočnila vo výstavnej sieni
Domu umenia výstava jeho obrazov pod názvom „Umenie ako dokument“. Slávnostná
vernisáž sa uskutočnila 6. septembra, kurátorom výstavy bol PhDr. Vojto Haring. Medzi
vystavenými obrazmi sa nachádzali podobizne jeho rodinných príslušníkov, maľoval aj
svojich pacientov, lekárov a pod.
39. Súťažná prehliadka VIDEOAMA 2005 - 13. ročník
9. septembra 2005 sa v priestoroch SZáŠ v Piešťanoch začala medzinárodná súťažná
prehliadka amatérskej videotvorby VIDEOAMA 2005 za účasti videotvorcov - amatérov
zo Slovenska a Čiech. Organizátorom podujatia boli Slovenská spoločnosť elektronikov
a Hifiklub SSE Piešťany.
Súťažilo sa v 5-tich kategóriách. V kategórii hraného filmu zvíťazil film „Príbeh Jablka“
Veroniky Chodelkovej a Miliny Svitkovej z Piešťanského naivného umenia. Tento film bol
jednou z prác, ktoré postúpili na medzinárodnú súťaž CIMES vo švajčiarskom Lugane.
Novinkou súťaže bola kategória Digifón, ktorú vymyslel Ing. Roland Kánik z Piešťan,
ktorý pripravil koncept súťaže VIDEOAMA.
40. Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch n/V. - 38. ročník
Podujatie zorganizovalo Balneologické múzeum v Piešťanoch v dňoch
1. 17.sept. 2005. V tomto roku sa nekonalo v moravianskom kaštieli, ale účastníci sympózia
bývali v penzióne pani Behanovej v Moravanoch n/V.
Podujatia sa zúčastnili 3 výtvarníci, ktorí z vytvorených diel tri ponechali
Balneologickému múzeu v Piešťanoch. Témou ich prác bola krajina v okolí Moravian n/V.
Sympózia sa zúčastnili – Zdeněk Marčík (ČR) - múzeu dal obraz Podvečer u Váhu, Karel
Fojtů (ČR) obraz Domky u kanálu a Ivan Kybast (SR) - obraz Považská rovina.
41. Piešťanské randezvous - 7. ročník
Česko-slovenský divadelný festival Piešťanské randezvous sa konal začiatkom októbra
2005 v Dome umenia.
3. októbra – divadelná inscenácia R. Harwooda „Garderobiér“, réžia Roman Polák,
v hlavných úlohách vystúpili Milan Lasica a Bolek Polívka, tiež Emília Vašáryová, Z.
Herfortová a J. Čvančarová;
4. októbra – predstavenie Jakuba Nvotu „Reality show alebo Malá rodinná fraška“, hrali
slovenské herečky Kamila Magálová a Judita Hansmanová a českí herci Martin Trnavský
a Radim Novák;
6. október – komédia J. Godbera „Piť alebo byť fit“, hrali členovia divadla West
a Umeleckej agentúry M.T.Jan – Anna Javorková, Marián Zednikovič, Marek Ťapák, Viera
Topinková, Danica Jurčová a Erik Peťkovský, réžia Emil Horváth.
Pre žiakov ZŠ sa 5.okt. uskutočnilo predstavenie – rozprávka P. Dorina „Hladný obor“
a pre študentov stredných škôl 7.okt. hra Pavla Kohouta „Cesta okolo sveta za 80 dní“
v podaní Bratislavského bábkového divadla a Túlavého divadla.

42. Výstava Hany Lasicovej
Pri príležitosti 7. ročníka Piešťanského festivalu sa v Dome umenia uskutočnila výstava
obrazov 23-ročnej výtvarníčky Hany Lasicovej. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 3.okt.
2005 a zúčastnili sa jej aj jej rodičia, slovenskí herci Milan Lasica a Magda Vašáryová.
V tvorbe ju najviac inšpirovalo prírodné prostredie v okolí Banskej Štiavnice.
43. Cirkus v Piešťanoch
Po dlhšej dobe zavítal do Piešťan kvalitný cirkus. Koncom septembra 2005 sa
v Piešťanoch pri OD Prior predstavil Český národný cirkus Aleš.
V pestrom programe vystúpili artisti, klauni, krotitelia zvierat a pod., atrakciou cirkusu
je zmiešaná drezúra šeliem. V pestrom zverinci bolo možné sa pozrieť na cca 90 rôznych
zvierat.
44. Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 2005
Festival sa konal v dňoch 16. - 19. okt. 2005 v Kursalóne v Piešťanoch, ďalšie podujatia sa
uskutočnili v Senici, Bratislave, Pezinku a Trnave. Zorganizovalo ho občianske združenie
Svetový kongres básnikov, riaditeľom festivalu bol Milan Richter. V Kursalóne sa svojou
tvorbou predstavili predseda Nobelovho výboru Švédskej akadémie Per Wästberg,
rakúsky básnik Alfred Kolleritsch, írsky básnik a vydavateľ Pat Boran, slovenský
spisovateľ Anton Hykisch,
A. Koltzová z Luxemburska i ďalší.
45. Stolový kalendár „Piešťany na historických pohľadniciach 2006“
Prezentácia stolového mestského kalendára na rok 2006 sa uskutočnila 21. okt. 2005
v Balneologickom múzeu za prítomnosti primátora mesta Piešťany. Bol to už piaty
kalendár z cyklu kalendárov „Piešťany na historických pohľadniciach“. Kalendáre
predchádzajúcich štyroch ročníkov obsahovali pohľadnice zo zbierky Alexandra
Urminského, tento piaty kalendár obsahuje pohľadnice zo zbierky Františka Dopplera
(venuje sa aj historickým vozidlám“ a autorsky ho spracoval Alexander Urminský).
Kalendár prezentuje pohľadnice zachytávajúce Piešťany v období rokoch 1896-1908
(napr. lodné mlyny na Váhu, ruiny kostola v lokalite Starý kláštor, najstarší hudobný
pavilón, kúpeľné objekty, doprava pacientov do kúpeľov, cestu od železničnej stanice do
Teplíc a pod.). Odborným konzultantom bol riaditeľ BM PhDr. V. Krupa. Kalendár vydala
spoločnosť Tising press.
46. Nástenný kalendár „Piešťany 2006“ (Piešťany na historických pohľad.)
Prezentácia prvého nástenného kalendára mesta Piešťany sa uskutočnila
9.
novembra 2005 v priestoroch kúpeľného hotela Balnea Palace.
Reprezentačný nástenný kalendár Piešťany 2006 (nie je určený na predaj, iba na
reprezentačné účely) je umeleckým a technickým spracovaním historických pohľadníc zo
zbierky Alexandra Urminského, spracovali ich akad. maliarka Mara Molčanová a Ing. Jana
Mäsiarová. Odbornú garanciu nad textami v kalendári mal riaditeľ BM PhDr. V. Krupa.
Na vydaní kalendára sa podieľali Mesto Piešťany, SLK Piešťany, a.s. a Balneologické
múzeum v Piešťanoch, na grafickom a výtvarnom stvárnení sa podieľala spoločnosť Tri M.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta a nového gener. riaditeľa
SLK Piešťany, a.s. s podnikateľmi a zástupcami významných inštitúcií v meste.

47. Súťaž Foto Kursalon 2005 - 1. ročník
Spoločnosť MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany v spolupráci so svojím reklamným partnerom
a pod záštitou primátora mesta Piešťany pripravila fotosúťaž Foto Kursalon 2005 na tému
„Piešťany vo fotografii“. Súťaže sa zúčastnili fotografie analógové i digitálne, čiernobiele
i farebné všetky v jednej kategórii.
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy sa uskutočnila 3.nov. 2005 vo Frapperii
Kursalonu (Kúpeľnej dvorany). Do súťaže sa zapojilo 33 autorov z Piešťan a širokého
okolia s 233 fotografiami.
1. cenu od usporiadajúcej spoločnosti (6-tisíc Sk na víkendový pobyt v Piešťanoch pre 2
osoby) získal Rastislav Hubač z Bratislavy za kolekciu štyroch fotografií „Kúpeľný ostrov
po sezóne I.-IV“, 2. cenu Jaroslav Halás z Piešťan (2,5 tis. Sk na sláv. obed pre 4 osoby
v Kursalone) za fotografiu barlolámača ako sa z diaľky pozerá na súsošie Milencov, 3.
cenu (slávnostný obed pre 2 osoby v hodnote 1 tis. Sk v Kursalone) získala Miroslava
Chamrazová z Banskej Bystrice za fotografiu „Padá sniežik, padá“. Čestné uznanie udelila
porota (členmi poroty boli predseda - Vladimír Lužinský, Martin Valo, Tomáš Hudcovič
a Lukáš Moravčík) Igorovi Vaškovi, Antonovi Páldymu a Jaroslavovi Bučovi. Osobitnú
Cenu primátora Piešťan získal Martin Turan.
Výstava súťažných fotografií trvala do 25. novembra.
48. Filmová prehliadka Eurotour Piešťany 2005 - 1. ročník
10. novembra 2005 primátor mesta otvoril v kinosále KSC Fontána medzinárodnú
prehliadku hraných a dokumentárnych filmov Eurotour Piešťany 2005. Podujatie pripravili
Mesto Piešťany, produkčné štúdio C9, s.r.o., Bratislava a MsKS v Piešťanoch, v dňoch 10.
- 13. nov, si diváci mohli pozrieť 26 filmov s rôznou tematikou (vstup voľný).
V rámci prehliadky nesúťažných filmov sa uskutočnila súťaž krátkych filmov amatérskej
tvorby pod názvom Moment zameraná na cestovanie, krajinu a človeka (krátke rodinné
filmy z dovolenky alebo iných zážitkov z cestovania nakrútené videokamerou alebo
mobilným telefónom).
V rámci prehliadky nesúťažných filmov boli premietnuté aj filmy o našom meste a to film
Ing. Petra Chmelu a Re Animare „Piešťany dnes“ (nový DVD film z roku 2005, doba
trvania 23 min.) a film „Piešťany, mesto nádeje“ (z roku 1984).
Do súťažnej prehliadky krátkych amatérskych filmov Moment bolo prihlásených 5 filmov.
Na základe rozhodnutia poroty získal Cenu primátora mesta Piešťany Ing. Peter Valach
z Hlohovca za dokument „Florentské reminiscencie“.
49. Súťaž Art Kursalon 2005 - 1. ročník
Spoločnosť MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany a pod záštitou primátora mesta Piešťany
pripravila výtvarnú súťaž Art Kursalon 2005 na tému „Piešťany v grafike a maľbe“.
Zúčastnili sa jej výtvarné práce v jednej kategórii bez rozdielu techniky iba 5-tich
výtvarníkov.
Vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 1. dec. 2005 vo Frapperii Kursalonu.
Porota na čele s predsedom Kornelom Duffekom 1. a 3. cenu neudelila. 2. cenu získal
Gilbert Hlavna z Veľkého Orvišťa za dielo „Letný Kolonádový most“ a tiež i Dušan Švorc
z Piešťan za kolekciu výtvarných diel. Cenu primátora mesta Piešťany získala Zuzana
Blašková za kolekciu grafík.
Výstava súťažných prác trvala od 1. do 30. decembra.

50. Galérie MEDEA v Piešťanoch
V novembri 2005 otvoril Ing. Pavol Ondreička na Štúrovej ul. v Piešťanoch malú galériu
MEDEA. Ako prvé sa v nej prezentovalo dielo maliara, reštaurátora a ilustrátora Aladára
Botlíka zo Senca.
51. Kultúrne podujatia v rámci programu Vianoce 2005 v Piešťanoch
Okrem adventných verejných podujatí (viď. Kapitola 3. Politický a verejný život
v Piešťanoch v roku 2005) sa v období Vianoc uskutočnilo na Nám. slobody viacero
kultúrnych podujatí na verejnom priestranstve ( v predchádzajúcich rokoch sa konali
na Winterovej ul. pred budovou bývalého riaditeľstva SLK pri vianočnom stromčeku).
Zorganizovalo ich Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch. Každú adventnú nedeľu
prebiehal popoludní 3-hodinový vianočný program.
1. adventná nedeľa 27. nov. – vystúpili Ratnovské spievanky, moderátorka Ida Rapaičová
predniesla „Starosloviensky Otčenáš“, zazneli vianočné melódie v podaní Márie Eliášovej
(soprán) a Jozefa Benedika (tenor), vystúpil Zborový spevokol evanjelickej cirkvi
v Piešťanoch;
2. adventná nedeľa 4. dec. – folkrocková skupina Passus, poézia - Štefan Bučko (2-krát),
Cirkevný zbor Krakovany, Cirkevný zbor Coro Laudamus, spevácky zbor Czantoria
z Poľska, spevácka skupina Halango Palango;
Mikuláš 2005 - 6. dec. – bábkové divadelné predstavenie V. Kornošovej „Prešporský
čertík“, podujatie „Prichádza Mikuláš“ (živý Mikuláš rozdával deťom darčeky);
3. adventná nedeľa 11. dec. – prezentačný program Bratislavy. Uviedla ho Alena
Heribanová. Vystúpili – spevácky zbor Gymnázia Matky Alexie, divadlo Dunajka
s hrou „Prvý ako anjel“, program študentov Štátneho konzervatória Bratislava „Vianoce
prichádzajú“, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Pressburger Kletzmer Band, skupina Funny
Fellows.
4. adventná nedeľa 18. dec. – mládežnícka skupina Dona Bosca, poézia - Juraj Sarvaš (2krát), vianočné koledy FS Borovienka, ženská spevácka skupina Povoja z Piešťan, vokálna
skupina Sklo, program „Krásne Vianoce vám praje“ - sólisti SND Karin Varkondová
(soprán) a Daniel Čapkovič (tenor).
Sprievodné podujatia:
- 15. dec. – prednáška Mgr. Vladimíry Pribišovej „Vianočné tradície na
Slovensku“ v spoločenskej miestnosti MsKS;
- 20. dec. – vyhodnotenie súťaže o najkrajší betlehem v mestskej knižnici;
- 26. dec. – plávanie otužilcov vo Váhu;
- 28. dec. – vianočný koncert speváckeho zboru Coro Laudamus v Kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie;
- 30. dec. – Silvestrovský beh medzi mostami – 40. roč.;
- 31. dec. – koncert skupiny Lojzo a skupiny Slniečko na Nám. slobody;
- 31. dec. – ohňostroj o polnoci na nábreží Váhu pri Kolonádovom moste.
V predvianočnom období sa opäť konali vianočné trhy. Osem predajných stánkov bolo
umiestnených na Nám. slobody (v predchádzajúcich rokoch na Winterovej ul.). Predávali
sa cukrovinky, medovníky, vianočné oblátky, varená čokoláda, punč a víno, vianočné
aranžmán, svietniky, keramika, ručné práce, vianočné pohľadnice, výrobky z dreva,
slamené ozdoby a pod.

52. Publikácie „Piešťany“
V poslednom období boli vydané 2 publikácie s názvom „Piešťany“.
Prvou z nich je obrazovo-slovná kniha „Piešťany“ z vydavateľstva Pallas (pozri Kronika
2003, kap. 8 Kultúra).
Druhá obrazovo-slovná publikácia „Piešťany“ z vydavateľstva Dansta vyšla s finančnou
podporou Mesta Piešťany. Sprievodný text napísali D. Stanislavová a I. Babičová.
53. Publikácia „Piešťany - sociálny poradca“
Brožúru vydalo v roku 2005 Mesto Piešťany pod gestorstvom Referátu sociálnych
vecí MsÚ v Piešťanoch. Poskytuje komplexné informácie zo sociálnej oblasti mesta
(kompetentné úrady a inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, mapku mesta pod.). Brožúra je
nepredajná.
54. Publikácia „Regióny V4 a ich sídelné mestá“
Mestská knižnica v Piešťanoch usporiadala prezentáciu knihy 14. nov. 2005 v Kursalone.
Publikáciu predstavili divákom jej autori – bývalý minister kultúry SR Ladislav Snopko
a splnomocnenec vlády pre decentralizáciu verejnej správy Piešťanec Viktor Nižňanský.
55. Publikácia „Decentralizácia na Slovensku/Bilancia nekonečného príbehu
1995 - 2005“
Knihu Piešťanca Viktora Nižňanského „pokrstil“ primátor Piešťan Ing. R. Cicutto
v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave 19. dec. 2005.
56. Súťaž O najkrajšie okno a balkón v Piešťanoch za rok 2005 - 3. ročník
Súťaž usporiadalo Piešťanské informačné centrum a Mestská knižnica v Piešťanoch
pod záštitou primátora mesta Piešťany Ing. R. Cicutta. Do súťaže boli zaradené všetky
okná a balkóny, ktoré boli vyzdobené živými kvetmi a rastlinami. Porota vybrala z viac
ako 50 fotografií po tri najkrajšie okná a balkóny. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo
v priestoroch PICu 17.nov.2005.
57. Propagácia Piešťan v USA
20. marca 2005 bol v nedeľnej prílohe amerického denníka The Washington Post
uverejnený článok o Piešťanoch. Napísal ho americký novinár Gary Lee, ktorý zavítal na
Slovensku pri príležitosti summitu Bush - Putin. Po jeho ukončení zavítal do Piešťan, aby
americkým občanom priblížil našu krajinu z hľadiska cestovného ruchu. V reportáži písal
o svojich stretnutiach atmosfére na procedúrach, pobyte v hoteli Thermia Palace, návšteve
Art Jazz Gallery a pod.
58. Týždenník Piešťanský týždeň v roku 2005 - 15. ročník
V roku 2005 vyšlo 50 čísiel nezávislého regionálneho týždenníka Piešťanský týždeň.
Vydavateľom novín bol Winterpress, s.r.o., Piešťany. Riadením redakcie bol do konca
apríla poverený Dr. Peter Kasalovský, od júna sa šéfredaktorkou stala Alena Dudeková.
Redaktorkou bola Mgr. Monika Laciková, športovým redaktorom Štefan Gregorička,
grafikom Ľubomír Škorňák. Cena výtlačku 10,- Sk.

59. Štvrťročník Revue Piešťany v roku 2005 - 41. ročník
V roku 2005 vyšli 4 čísla 3-jazyčného kultúrno-spoločenského štvrťročníka Revue
Piešťany (Jar, Leto, Jeseň, Zima). Vydavateľom časopisu bolo Mesto Piešťany, tlač
realizovala Tising Press, s.r.o., Piešťany. Cena výtlačku bola 49,- Sk.
Šéfredaktorom časopisu bol Ing. Tomáš Hudcovič, redakčnú radu tvorili
Ing. Margita
Galová - predsedníčka, Kornel Duffek, PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. Drahomíra Moretová,
Mgr. Jana Obertová. Preklady do anglického jazyka robili Mgr. Tomáš Dugát a Ing. Imrich
Gál, do nemeckého jazyka Peter Kujan.
60. Mestský spravodaj Radnica informuje - 6. ročník
V roku 2005 vyšlo 8 čísiel informačného mesačníka mesta Piešťany, vytlačila ho Tissing
Press, s.r.o. Piešťany, mesačný náklad 7 tis. ks (nepredajné).
Zodpovedný redaktor Ing. Tomáš Hudcovič, redakčná rada Ing. Remo Cicutto, Ing. Eva
Pobjecká, RNDr. Denisa Bartošová, PhDr. Silvia Mezovská,
Mgr. Drahomíra
Moretová.
61. Predaj časopisu Nota bene v Piešťanoch
Mesačník Nota bene začal na Slovensku vychádzať od septembra 2001, vydáva ho OZ
Proti prúdu Bratislava. Pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli bez domova, alebo im hrozí strata
ubytovania z finančných dôvodov. Cieľom časopisu je umožniť predajcom získať dôstojný
príjem, sebaúctu a nezávislosť. Úlohou Nota bene je tiež kampaň na pomoc ľuďom bez
domova. Predajca časopisu musí byť registrovaný v niektorej z distribučných pobočiek
Nota bene. Pri registrácii získa 3 čísla časopisu zdarma, ostatné si kupuje za 15,- Sk
a predáva za stanovenú cenu.
Od apríla 2005 sa predaj časopisu Nota bene začal aj v Piešťanoch, a to pričinením OZ
Pomoc ohroz. dieť. Piešťany, distribúciu zabezpečuje ÚZ Domum, Bodona 55. V tomto
azylovom dome možno získať preukaz predajcu. Predajcovia sú občania v sociálnej núdzi,
napr. i bezdomovci z azylového domu ÚZ Domum v Piešťanoch. Časopis predávajú na
verejných priestranstvách za cenu 30,- Sk za kus (predajca ho obdrží za 15,- Sk).
62. Mesačník „Kam v Piešťanoch“ - 9. ročník
V roku 2005 vyšlo 12 čísiel informačného mesačníka „Kam v Piešťanoch“.
Vydavateľom mesačníka bol Martin Valo - Agentúra MAVA. Redaktormi boli Martin
Valo a Zoltán Karpaty. Tlač Tissing Press Piešťany, mesačný náklad 3 000 ks (zdarma).
Distribúcia do Piešťan, Vrbového, Hlohovca a Nového Mesta n/V. do informačných,
kultúrnych a spoločenských stredísk, do vybraných reštaurácií, hotelov a čerpacích staníc.
63. Kultúrno-spoločenské podujatia v Kursalone (Kúpeľnej dvorane)
Kultúrne podujatia v kúpeľných objektoch sa konajú najmä na Kúpeľnom ostrove a to
v Spoločenskom centre SLK, v hudobnom pavilóne Harmony a pod. Od roku 2005
aj v Kursalone v mestskom parku. Aj v minulosti sa tu konali zásluhou Winterovcov
koncerty, plesy, spoločenské podujatia, výstavy.
V súčasnosti sa táto tradícia postupne obnovuje. Od roku 2004 sa tu konajú sobášne
obrady. V roku 2005 sa vo „veľkej sále“ Kursalónu začali poriadať koncerty známych
osobností z oblasti populárnej a džezovej hudby (každý prvý štvrtok v mesiaci, v lete

každý deň vyhrávalo trio mladých hudobníkov, cez piatkové večery vystupovali rôzni
umelci a pod.). V Kursalone sa tiež konajú výstavy fotografií, obrazov, módne prehliadky
a pod.
64. Informačné centrum mladých Piešťany, n.o.
ICM v roku 2005 pripravilo v mestskej knižnici v období apríl - november 2005 projekt
pre mladých ľudí vo veku 14 - 26 rokov pod názvom „Informácia ako prostriedok
formovania osobnosti mladého človeka“. Jeho hlavnou časťou bol workshop „Orientácia
na ceste za prácou“. Cieľom projektu bolo orientovať mladých ľudí v možnostiach
uplatnenia sa na trhu práce a v oblasti ďalšieho štúdia. ICM malo sídlo v Mestskej
knižnici v Piešťanoch, riaditeľ centra bol Tomáš Halo.
65. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2005
MsKS v Piešťanoch v roku 2005 bolo organizátorom alebo spoluorganizátorom viacerých
kultúrno-spoločenských a výchovných podujatí v meste. Tie sa konali v interiéri –
v priestoroch Malej scény MsKS a v KSC Fontána a v exteriéri – v hudobnom pavilóne
v parku, pred KSC Fontána, na verejných priestranstvách v meste a pod.
Riaditeľkou MsKS v Piešťanoch v roku 2005 bola Mgr. Marta Jurčová.
a) Verejné podujatia v exteriéri
8.febr. – „Pochovávanie basy“-tradičné podujatie na pešej zóne, FS Krakovanka;
1.apríl – „1. apríl - svetový deň humoru“ – karikaturisti Považský štvorlístok a skupina
Piešťanský dixieland (hudobno-výtvarné popoludnie);
30.apríl – „Stavanie mája“ - pred KSC Fontána, FS Krakovienka;
8. máj – koncert ku Dňu matiek - folková skupina Salamander, recitácia Juraj Sarvaš;
1. jún – koncert K medzinárodnému dňu detí, Súkromná ZUŠ pobočka Piešťany;
3. - 5. jún – „Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch“ – programy boli
v interiéroch i v exteriéri (MsKS bolo hlavným organizátorom tohto podujatia);
1. okt. – „Deň zdravia“ - zabezpečovalo MsKS v spolupráci so SLK Piešťany, a.s.,
Nemocnicou A. Wintera Piešťany, n.o., Národným ústavom reumatických chorôb
Piešťany, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Piešťany a Slovenským
Červeným krížom, miestny spolok Piešťany. Program pozostával z časti odbornej
(prevažne v priestoroch KSC Fontána a pred ním) a z časti kultúrnej (v hudobnom
pavilóne). Sprievodným podujatím bola cyklotúra „Poďte s nami okolo Sĺňavy“ dňa
27.sept., ktorú pripravilo MsKS v spolupráci s Tlapa teamom;
27.nov. - 18.dec. – „Vianočné programy“ - MsKS zabezpečilo podujatia počas 4-och
adventných nedieľ. Konali sa na zrekonštruovanej ploche Námestia slobody. Tiež každú
sobotu pred adventnou nedeľou sa v sále Malej scény MsKS bezplatne premietali detské
filmy.
b) Podujatia v hudobnom pavilóne v parku
- máj - september – promenádne koncerty - v roku 2005 sa uskutočnilo spolu 43 koncertov.
Účinkovali folklórne a dychové súbory z bližšieho i vzdialenejšieho okolia Piešťan a tiež
i zahraničné súbory.
V roku 2005 účinkovali nasledovné zahraničné súbory: mládežnícky súbor St. Godelieve
Jeugdkoor z Belgicka (vystúpil výnimočne už 30. marca), indická tanečnica Sharon
Lowen, The Band of Army Air Corps z Anglicka, Taipei Philharmonic Orchester, anglický

mládežnícky orchester z Wolverhamptonu, Góvinda-Bhakti, Buremusik Gossau zo
Švajčiarska, FS Opuntia zo Sicílie, FS Klasy zo Srbska;
16. júl – festival „Rockový úlet“ - prehliadka neprofesionálnych rockových skupín
z Piešťan a okolia. Podujatia sa zúčastnili kapely: Metamorfóza, Carpe Diem, Živý plot,
Jar of Flies, Kulisy a break-danceová skupina Streetbeat;
23. - 27. júl – „Letný kinematograf s Bažantom“ - 3. ročník. Bolo premietnutých 5
celovečerných filmov, každý doplnený krátkym kresleným filmom Viktora Kubala;
1. okt. – kultúrny program počas Dňa zdravia. Predstavili sa tanečný súbor Andalúcia,
humorista s kúzelníkom, tanečná formácia Streetbeat, folkrocková piešťanská skupina
Passus a skupina stepového tanca Tap dance quartet. Diváci si mohli pozrieť i ukážky
relaxačných jogových cvičení a ukážky bojových umení.
c) Výstavy
- výstavky vo foyeri MsKS: výtvarného práce detí zo Zeleného stromu, fotografie
z činnosti MsKS za rok 2004, Veľkonočné tradície nášho regiónu, Čo ďalej v ochrane
prírody, výtvarné práce žiakov ZUŠ, autorská výstava fotografií Antona Páldyho,
fotografie Otvorenie LKS 2005, detské výtvarné práce „Polícia očami detí“, práce
neprofesionálnych výtvarníkov z Piešťan „Jesenné variácie“;
- výstavy v galérii KSC Fontána - v roku 2005 sa uskutočnilo 13 autorských výstav:
Zuzana Bobovská - maľba a Iveta Homolová -paličkovaná čipka; Eva B. Linhartová „V
záhradách“; výstava 3-och členov Umeleckej besedy Slovenska - galerijný maliar Alojz
Majerník z Piešťan, akad. maliar Stanislav Harangozó z Bratislavy a akad. sochár Alojz
Drahoš z Bratislavy; Paľo Mihalko „Mňa kone nehryzú“, „Mosty III“ - grafika nórskych
a slovenských výtvarníkov, Juraj meliš - výber z tvorby (sochy, reliéfy, obrazy), Vladimír
Kadera - obrazy, Martin Račko - maľba, Peter Mandzjuk - objekty, výstava fotografií
Romana Benického „6 paralympiád - 60 medailí“, zo zbierok Galérie Petra Matejku Nové
Mesto n/V., Martin Dzurek „Anjeli a sochy“ (plastiky), Anna Figurová „Krajiny“;
- výstavy vo foyeri KSC Fontána putovná výstava ocenených prác detí z detských
domovov „Detský domov je môj domov“ - 2. ročník, výstava prác členiek patchworku pri
MsKS, výstavka výtvarných prác na tému „láska“;
- výstavy v kinosále KSC Fontána: výstava revitalizačnej štúdie potoka Dubová;
- výstavy v klubovni KSC Fontána: výstava fotodokumentačného materiálu z obdobia 2.
svetovej vojny;
- vo výstavnej sieni V starej lekárni: predaj rôzneho sortimentu originálnych umeleckých
diel známych slovenských výtvarných umelcov a umeleckých remeselníkov.
d) Prednášky
- spoločenská sála MsKS: Mgr. A. Gavorová – cyklus 5-tich prednášok „Kreativita
v každom veku“, PhDr. A. Galovičová – cyklus 5-tich prednášok „Zdravý životný
štýl“, M. Schlesinger a Z. Jakubčáková – cyklus prednášok pre SŠ „Ako predchádzať
kriminalite“, Ing. Tomala „Deň zdravej kuchyne“, Mgr. A. Šimorová „Bojujeme proti
drogám“, MUDr. Tóthová „Škola chrbta“, MUDr. Damin „Ochrana pred vírusom HIV“,
Mgr. Pribišová „Vianočné tradície na Slovensku“;
- klubovňa KSC Fontána: PhDr. Krupa „Unikátne zbierky Balneologického múzea“,
PhDr. Galovičová „Interkultúrne učenie“, Mgr. Pribišová „Veľkonočné zvyky a tradície
na Slovensku“, RNDr. Šmída „Ochrana obojživelníkov v piešťanskom regióne“, MUDr.
Tóthová „Vyšetrenie živej kvapky krvi“,
A. Majerník „Umelecká beseda I“, PhDr.

Galovičová „Prírodné katastrofy a zlo v živote človeka“, MUDr. Hromadová „Podpora
imunitného systému“, N. French-Sokolovská „Postrehy z ciest“, MUDr. Pálházy „Aes
Angelus, proti rôznym bolestiam“, RNDr. Šmída „Ekológia piešťanského regiónu I. a II“,
PhDr. Galovičová „Moderná spoločnosť a hľadanie ľudského šťastia“, Ing. F. Bača „Flóra
Piešťan“.
e) Divadelné predstavenia
- kinosála Malej scény MsKS: bábkové divadelné predstavenia pre MŠ, divadelné
predstavenie „Mrázik“ v podaní členov skautingu;
- KSC Fontána: Pantomímy Vlada Kulíška.
f) Koncerty
- kinosála Malej scény MsKS: vystúpenie českého folkového speváka Pepu Nosa, „Krst“
nového CD folkovej skupiny Limonáda;
- kinosála resp. galérie KSC Fontána: výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ, dychová hudba
Borovienka, jarný koncert žiakov ZUŠ, absolventský bakalársky koncert M. Magulovej,
koncert FS Striebornica a spevokolu v rámci Mesiaca úcty k starším, vystúpenie
Rozmarínky, koncert skupiny Passus, benefičný koncert pre Hospic gitaristu Kamila Fanu
a skupiny Kulisy.
g) Ďalšie podujatia
- Malá scéna MsKS: Detský karneval pre deti z MŠ na Dubčekovej ul., súťažná prehliadka
žiakov ZŠ z Piešťan a okolia pod názvom „Playback show“ (deti predviedli svoje
imitátorské schopnosti napodobňovať spevákov, pričom najlepší imitátori boli odmenení
a účinkovali tiež v detskom programe na OLKS);
- KSC Fontána: filmové predstavenie pri príležitosti Dňa zamilovaných - sviatku sv.
Valentína (v tento deň 14.febr. dostali všetky páry, ktoré navštívili filmové predstavenie,
malú pozornosť a 5 vyžrebovaných získalo voľné vstupenky do kina; tiež vo foyeri KSC
Fontána bola nainštalovaná výstavka výtvarných prác na tému „láska“), prezentácia knihy
Ľ. Mrňu Stavebné pamiatky Piešťan, „krst“ DVD dokumentárneho filmu o Piešťanoch,
„krst“ novej knihy A. Plecitej-Foltánovej (v kultúrnom programe účinkovali spevokol
Rozmarínka, FS Slnečnica a Vavrinecká trojka).
h) Klubová činnosť
V priestoroch Malej scény MsKS:
- Klub mládeže – členovia klubu sa stretávali pod vedením M. Schlesingera každý piatok
v mesiacoch marec - júl (prevencia drogovej závislosti);
- Klub patchworku – činnosť klubu sa začala v januári 2005, mal 19 členiek, ktoré
pracovali pod vedením lektorky Otílie Jurgovej a na záver roka usporiadali výstavu svojich
prác vo foyeri KSC Fontána (stretávali sa 2-krát týždenne);
- Klub kaktusárov – členovia klubu sa stretávali raz mesačne. Výstavu výpestkov
usporiadali v priestoroch MsKS už tradične v čase konania OLKS;
- Liga proti rakovine – jej členovia sa stretávali pravidelne raz mesačne.
V priestoroch KSC Fontána:
- pod hlavičkou MsKS pracoval FS Slnečnica. Jeho členovia nacvičovali 3-krát týždenne
v priestoroch KSC Fontána.
ch) Jazykové kurzy
- začali sa v októbri 2004 a skončili v júni 2005. V škols. roku 2004/2005 sa učili jazyky:
taliančina, francúzština, nemčina, angličtina a španielčina. Účastníkov kurzov bolo 89,

MsKS zamestnávalo 6 lektoriek.
i) Kino v KSC Fontána
V roku 2005 sa uskutočnilo 420 filmových predstavení, ktoré videlo 22 306 návštevníkov,
t.j. priemerná návštevnosť jedného predstavenia bola 53 návštevníkov.
Rok 2005 sa niesol v znamení poklesu návštevnosti kina na celom Slovensku. V kine
Fontána bola v 1. polroku priemerná návštevnosť iba 41 návštevníkov a priemerná cena
vstupenky bola 69,50 Sk. Na mesiace júl a august bola preto na Slovensku vyhlásená akcia
„Leto s kinom“ s výrazne zľavneným vstupným (jednotné vstupné 49,- Sk). Za uvedené
mesiace dosiahlo kino Fontána dvojnásobnú návštevnosť. Od septembra 2005 sa však
väčšina distribútorov vrátila k pôvodným cenám vstupného.
V dňoch 10. - 13. nov. 2005 sa v kine Fontána uskutočnila prehliadka dokumentárnych
filmov pod názvom EUROTOUR Piešťany. Na toto podujatie bol vstup voľný a diváci
mohli vidieť krátke i celovečerné filmy našich i zahraničných tvorcov, ktoré boli zamerané
na turistiku, cestovanie a spoznávanie iných kultúr a tradícií. Jedna sekcia prehliadky bola
i súťažná (súťažilo sa o Cenu primátora mesta) a autori do nej prihlásili svoje 3-minútové
záznamy z dovolenky alebo cesty. Podujatie pripravilo MsKS v spolupráci s bratislavskou
produkčnou spoločnosťou C9.
14. decembra 2005 sa v kinosále Fontány uskutočnila pravidelná súťaž žiakov ZŠ,
zameraná na filmové zaujímavosti i na súčasnú filmovú ponuku. Hodnotiaca porota
posudzovala odpovede súťažiacich dvojíc, súťaž mala päť kôl. Otázky boli smerované na
určenie ukážok z filmov, známej hudby z filmov a filmových zaujímavostí.
Filmový klub pri MsKS pravidelne každý pondelok predstavoval svojim členom i diváckej
verejnosti filmy svetoznámych režisérov i filmy, ktoré zaujali na medzinárodných
filmových prehliadkach a festivaloch. FK mal 169 členov.
66. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2005
V roku 2005 si MsKS pripomenula 80. výročie vzniku verejnej knižnice v Piešťanoch.
Riaditeľkou MsK a PIC bola Ing. Margita Galová.
1. Štatistické údaje za rok 2005
a) Knižničný fond – knižničných jednotiek bolo spolu 93 624. Ročný prírastok bol
2 072 (z toho najviac kúpou - 1 722, darom - 162 a bezodplatným prevodom - 188) a bol
spracovaný automatizovane.
Rozdelenie knižničných jednotiek: knihy a zviazané periodiká - 92 583, audiovizuálne
dokumenty - 952 a elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) - 89. Ďalšie rozdelenie:
odborná literatúra pre dospelých - 33 160, krásna literatúra pre dospelých - 39 570,
odborná lit. pre deti - 4 585, krásna lit. pre deti - 16 309. Počet titulov dochádzajúcich
periodík bol 32 (z toho 1 zo zahraničia).
b) Výpožičky a služby – celkový počet výpožičiek v roku 2005 bol 102 254 (výrazný
pokles oproti roku 2004). Z toho odb. lit. pre dosp. - 35 732, krásna lit. pre dosp. 44 358, odb. lit. pre deti - 4 185, krásna lit. pre deti - 10 658, výpožičky periodík - 7 321.
Prezenčných výpožičiek bolo 33 308.
Medziknižničné výpožičné služby (MVS) iným knižniciam - 64, MVS z iných knižníc 158.
Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie - 17 943, počet
vypracovaných bibliografií a rešerší (všetky vypracované automatizovane) - 29. Knižnica

mala 3 študovne a čitárne, v ktorých je 30 miest.
V zasadačke knižnice sa konali zasadnutia MsZ MP.
c) Používatelia a návštevníci knižnice – registrovaných používateľov (čitateľov) bolo
9 015 (z toho 3 187 do 15 rokov), potenciálnych používateľov bolo 30 500. Celkový počet
návštevníkov knižnice bol 125 318.
d) Ďalšie činnosti knižnice (podujatia) – celkový počet kultúrno-spoločenských
a vzdelávacích podujatí knižnice bol 368 (z toho informačná výchova - 24). Metodické
návštevy - 4, odborné kurzy, porady a semináre - 27, edičná činnosť - 17.
e) Informačné technológie – počet serverov v knižnici - 3, počet osobných PC (počítačov)
- 40 (z toho 25 prístupných pre verejnosť), počet PC pripojených na internet - 40 (z toho
25 príst. pre verejnosť), vlastná www stránka knižnice - 1.
f) Zamestnanci knižnice – priemerný evidenčný (prepočítaný) počet zamestnancov
knižnice bol 18,9 (z toho počet zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti - 10).
g) Hospodárenie knižnice za rok 2005 – výnosy 8 952 000 Sk. Z toho dotácie z rozpočtu
mesta boli 7 575 000 Sk, zo štátneho rozpočtu 0 Sk, z VÚC (samosprávny Trnavský
kraj) 0 Sk, tržby boli 896 000 Sk (z toho poplatky za knižničné činnosti - 459 000 Sk, iné
výnosy - 32 000 Sk), atď.
Náklady (výdavky) boli 8 946 000 Sk. Z toho mzdové náklady - 3 209 000 Sk, nákup
knižničného fondu – 303 000 Sk, atď.
2. MsK poskytovala služby:
a) požičiavanie literatúry a iných dokumentov (mimo knižnice alebo v priestoroch
knižnice k štúdiu, b) konzultačné služby (pri výbere a vyhľadávaní literatúry), c)
ďalšie knižničné služby (faktografické a bibliografické služby, rezervovanie literatúry,
medziknižničná výpožičná služba), d) služby internet strediska, e) edičná činnosť,
f) poskytovanie priestorov pre vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy, g) organizovanie
pracovných seminárov pre knihovníkov.
3. Podujatia MsK:
a) podujatia pre MŠ, b) podujatia pre ZŠ, c) podujatia pre SŠ, d) podujatia pre dospelých,
e) ďalšie podujatia, f) výstavy, g) semináre, h) vzdelávacie kurzy.
4. Podujatia pre MŠ
- divadelné predstavenia, bábkové hry, prezentácie kníh pre najmenších, hry, čítania
pod. Napr. v marci - mesiaci knihy sa uskutočnilo stretnutie detí z MŠ v Drahovciach so
zástupkyňou vydavateľstva Junior, ktorá im predstavila knižné novinky pre najmenších.
5. Podujatia pre ZŠ
a) informačné hodiny a tvorivé dielne – napr. „Veľkonočné zvyky a tradície“, „Putuj
s nami po slovenských hradoch“, „Vyrob si s nami knižku“, „Srdiečko pre mamičku“
a pod.;
b) podujatia na podporu čítania čitateľského hnutia
- čítania – napr. „Týždeň hlasného čítania“ - 4.roč. (4.- 8.apríla) – pri príležitosti 200.
výročia narodenia H.Ch. Andersena a Medzinárodného dňa detskej knihy, „Čítame
s Osmijankom Zlatú bránu“ (apríl) – hravé čítanie z knižky Márie Ďuríčkovej so
zástupcami vydavateľstva Buvik v priestoroch kancelárie primátora mesta, „Prázdninové
čítanie“ (júl) – tipy na letné čítanie spojené s letným kvízom a pod.;
- súťaže – napr. medzinárodná súťaž „Moje mesto - mesto priateľské deťom“ (dec.2004 apríl 2005) – výtvarná a literárna súťaž detí z Piešťan a partnerských miest Hajdúnánás,

Heinola, Ustroň, Poděbrady, Luhačovice, Varaždinske Toplice a tiež Brna, celoslovenská
čitateľská súťaž „Čítame s Osmijankom“ - 1.roč. (marec, vyhodnotenie v júni), súťaž „O
najkrajší betlehem“ (dec.) a pod.;
- besedy s autormi a prezentácie (predstavenia) kníh, prípadne CD-rom – napr. beseda
s autorom knihy „Tatranské rozprávky“ A. Rákayom (marec), stretnutie s autorom knihy
„Vrabčí kráľ“ J. Balcom a jej ilustrátorom M. Kellenbergerom (máj) a pod.;
c) iné besedy a prednášky – napr. protidrogové besedy, beseda o zvieratách v útulku
Sloboda zvierat, prednáška spojená s besedou pri príležitosti Dňa hasičov (máj), beseda
s účastníkmi paralympijských hier 2004 v Aténach a pod.;
d) odposluchy rozprávok – napr. odposluch rozprávky H.Ch. Andersena spojený so
súťažným kvízom a pod.
6. Podujatia pre SŠ – prednášky, stretnutia, premietanie filmov, prezentácie kníh,
workshopy a pod.
a) Prednášky – napr. - prednáška pracovníka MsP Miroslava Schlesingera „Ako sa vyhnúť
závislosti“;
- prednášky v rámci projektu „Naše Piešťany“ (nov.) – zorganizovali Pro Polis, n.o.
a Mesto Piešťany. Prednášali – zástupca n.o. Pro Polis Ing. Viliam Vavro „Trvalo
udržateľný rozvoj mesta Piešťany“, Ing. arch. Bohuslav Pernecký z Architektonického
ateliéru BP „Územný plán mesta Piešťany“, splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej
správy Ing. Viktor Nižňanský „Občan a miestna samospráva, Stratégia mesta Piešťany“;
- prednášky (vzdelávacie podujatia) v rámci pobytu účastníkov z partnerského mesta
Montevago v Piešťanoch (sept.): „Spoznávanie kultúrnych a historických hodnôt
partnerských miest“, „Európska únia a mladí ľudia“, „Európske kúpele a rozvoj
cestovného ruchu“.
7. Podujatia pre dospelých – predstavenia (prezentácie) kníh a stretnutia s autormi,
premietanie náučných filmov, prednášky a besedy, workshopy a pod.
a) predstavenia kníh a stretnutia s autormi – napr. pracovník BM v Piešťanoch Mgr. Andrej
Bolerázsky „Maharadžovia v piešťanských kúpeľoch“, Anna Foltánová-Plecitá „Farebné
korálky“, Ladislav Snopko a Viktor Nižňanský „Regióny V4 a ich sídelné mestá“ a pod.
b) prednášky – napr. prednáška o využití informačných technológií v súkromnom
a profesijnom živote – workshop o využívaní elektronických služieb a možnostiach
pripojenia na internet a pod.
8. Ďalšie podujatia - a) podujatia pri príležitosti 80. výročia vzniku verejnej knižnice
v Piešťanoch (jún - november). Napr.:
- aktivity na podporu čítania čitateľského hnutia – napr. výstava „Lietajúci kufor“ k 200ému výročiu na rodenia H.Ch. Andersena s viacerými sprievodnými podujatiami pre deti
– besedy s autormi rozprávkových kníh, tvorivé dielne, hodiny informačnej výchovy,
odposluchy rozhlasových rozprávok a pod.;
- celoslovenský dvojdňový workshop pre knihovníkov – pod záštitou SNK v Martine na
tému „Čítanie je opäť v móde“;
- vydanie bulletinu „Poďte s nami do knižnice“;
- autorské čítanie spisovateľa Daniela Heviera v Kursalone a pod.
b) Projekt „Informovanosť - výchova - prevencia: Predpoklad zdravého životného štýlu“
(sept. - dec.) – cyklus hodín informačnej výchovy pre deti základných a špeciálnych
základných škôl (fajčenie, závislosť od alkoholu, drogová závislosť, sexualita a pod.)

a prednáškové cykly pre rodičov a pedagogických pracovníkov (výchovné problémy
s deťmi, problémoví žiaci, deti s poruchami správania alebo učenia a pod.). Súčasťou
projektu bol aj prednáškový cyklus o záchrane života (prvá pomoc, úrazy, predávkovanie
liekmi, predávkovanie návykovými látkami, otrava alkoholom, drogy a ľudský
organizmus). Bol vydaný i informačný bulletin.
c) „Piešťanský folklórny deň“ (okt.) – podujatie sa konalo na pešej zóne pri príležitosti
Svetového dňa cestovného ruchu (vystúpenie FS Máj, prezentácia SZáŠ, ochutnávka
tradičných slovenských jedál, predaj ručných výrobkov a upomienkových predmetov,
prezentácia PIC).
d) Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 2005 – stretnutie s európskymi autormi
(okt.) – podujatie pripravilo OZ Svetový kongres básnikov v spolupráci s MsK a ďalšími
spoluorganizátormi.
9. Semináre – napr. celoslovenské semináre pre pracovníkov knižníc: „Starostlivosť
o zákazníka v knižniciach“ (okt.), „Čítanie je opäť v móde“ (okt.), „Čo s nečítajúcimi
deťmi ?“ (okt.), „Firemná kultúra“.
Semináre o prírode pre učiteľov a vedúcich záujmových krúžkov.
10. Výstavy – v roku 2005 sa v MsK uskutočnilo 18 výstav. Napr. výstava „Bezpečne na
cestách“ (apríl), výstava „Moje mesto - mesto priateľské deťom“ - 3.roč. (jún - august)
– výstava prác detí z Piešťan a niektorých partnerských miest, výstava prác žiakov
Súkromnej umeleckej školy v Piešťanoch (sept.), výstava ovocia, zeleniny a okrasných
rastlín (sept. - okt.), výstava „Knižnica pre všetkých“ – o histórii a činnosti knižnice pri
príležitosti 80. výročia vzniku knižnice (okt. - nov.), „Vianočné trhy“ (dec.), výstava
„Najkrajší betlehem“ (dec.) a pod.
11. Piešťanské informačné centrum – v roku 2005 PIC:
a) poskytovalo služby – komplexné informácie o podujatiach a zariadeniach, ubytovaní,
kúpeľných pobytoch a doprave v meste, zabezpečovalo sprievodcov a tlmočníkov, predaj
propagačných materiálov a suvenírov, internetové služby, edičná činnosť a pod.
b) poriadalo výstavy – napr. Michal Matulay - výstava fotografií.
c) podujatia – napr. vyhodnotenie súťaže „O najkrajší výklad v kúpeľnom meste
Piešťany“, prezentácia a predaj CD „Historické pohľadnice Piešťan“ a pod.
d) účasť na veľtrhu – zástupcovia Mesta Piešťany a PIC sa zúčastnili medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu a hotelierstva MADI Travel Market Praha 2005.
12. História a súčasnosť mestskej knižnice. Na jeseň 1925 bola slávnostne otvorená
Obecná verejná knižnica v Piešťanoch v novej budove Štátnej meštianskej školy T.G.
Masaryka v Piešťanoch (dnešné Gymnázium P. de Coubertina). Odtiaľ sa začiatkom 30tych rokov presťahovala do novopostaveného Obecného domu v Piešťanoch (dnešný
MsÚ), odtiaľ do bývalej predajne Klenoty na Nám. slobody a v roku 1951 do Kúpeľnej
dvorany (Kursalonu). V roku 1954 sa presťahovala do bývalého hotela Slávia na
Winterovej ul. (oproti Zelenému stromu). Keď v roku 1960 prestali byť Piešťany sídlom
okresu, knižnicu premenovali na Mestskú ľudovú knižnicu v Piešťanoch.
7.apríla 1988 bola pre čitateľov a užívateľov knižničných služieb v piešťanskom regióne
daná do užívania nová účelová budova Mestskej ľudovej knižnice na Školskej ul.
v Piešťanoch. Autormi projektu stavby boli Ing. arch. Bohuslav Pernecký a Ing. arch.
Marianna Bogyová. Po „nežnej revolúcii“ dostala knižnica pomenovanie Mestská knižnica
v Piešťanoch.

Za 80 rokov existencie mestskej knižnice podstatne vzrástol počet knižničných jednotiek.
Kým v roku 1925 bolo v knižnici evidovaných 550 kníh na cca 10 tis. obyvateľov Piešťan,
tak začiatkom roku 2005 to už bolo 91 780 knižničných jednotiek na 30 463 obyvateľov
mesta.
V súčasnosti je MsK vybavená modernou technikou a pracujú v nej kvalifikovaní
pracovníci. Svojim návštevníkom poskytuje nielen tradičné knižničné služby (výpožičky
knižničných jednotiek a ďalšie knižničné služby), ale aj audiovizuálnu techniku, moderné
informačné technológie i možnosť zúčastňovať sa množstva kultúrnych a spoločenských
podujatí, výstav, prednášok, seminárov, besied a pod.
Súčasťou špecializovaných a informačných služieb sa stalo internet stredisko, počítačová
učebňa pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a tiež Piešťanské
informačné centrum na Pribinovej ul. Prostredníctvom rôznych elektronických databáz
a klasických informačných materiálov návštevníci získajú požadované informácie z oblasti
literatúry, kultúry a umenia, vedy a techniky i regionálne turistické informácie. Nebývalý
rozvoj tzv. masovej kultúry však spôsobil pokles čítania u dospelých ale najmä u detí (ich
čítanie i športovanie vytláčajú najmä počítače). Preto sa knižnica zameriava na mladých
čitateľov už od najútlejšieho veku, na formovanie a upevňovanie čitateľských návykov.
Medzi najvýznamnejšie aktivity knižnice v tomto smere patria Týždeň slovenských
knižníc, Týždeň hlasného čítania, Dni detskej knihy, Túlavá knižnica, rozhlasový festival
Zázračný oriešok, stretnutia so slovenskými a zahraničnými tvorcami kníh a pod.
67. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2005
a) Celková situácia. V roku 2005 BM vykonávalo jednak činnosti, ktoré mu vyplývali
z pamiatkového zákona a štatútu múzea a zároveň realizovali ďalšie podujatia a činnosti.
Riaditeľom BM bol PhDr. Vladimír Krupa, zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.
Hlavná expozícia múzea sa nachádza v priestoroch Kúpeľnej dvorany (Kursalonu) na
Beethovenovej ul. 5, ďalšia vo Vile dr. Lisku na Štefánikovej ul. 1 (expozícia História
kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a Sakrálne umenie zo zbierok BM), expozícia
v Pamätnej izbe Ivana Krasku na Nábreží Váhu č. 2 a tiež národná kultúrna pamiatka
Ducové - Kostolec (veľmožský dvorec).
Hlavné problémy múzea sú jednak finančné a tiež i priestorové. Múzeum nemá (s
výnimkou Pamätnej izby I. Krasku) žiadne vlastné priestory a sídli v prenajatých
priestoroch, resp. budovách. Nedostatok financií neumožňuje BM vykonať v týchto
priestoroch väčšie opravy a vlastníci budov zas nechcú do nich investovať, pretože
múzeum nemusí platiť nájomné (platí len symbolické nájomné). Nedostatočné sú priestory
na uloženie nevystavených zbierkových predmetov. Nevhodné zákony neumožňujú múzeu
získať väčšie finančné prostriedky od sponzorov. Problémom múzea sú aj relatívne nízke
platy odborných pracovníkov, nedostatok financií na nákup zbierok, odbornej literatúry
a pod.
b) Štatistické údaje o múzeu za rok 2005
1. Zbierky: - spoločenské vedy (archeológia, história, národopis, dejiny umenia,
numizmatika a iné zbierky);
- dejiny techniky;
- prírodné vedy (geológia, mineralógia - petrografia, botanika, zoológia).
2. Vedecko-výskumná činnosť v období 2001 – 2006 (názov úlohy, riešitelia):

Dejiny lekárskych kongresov v Piešťanoch (V. Krupa - M. Pekárová), Historické mapy
Piešťan a okolia (A. Bolerázsky), Indický denník (A. Bolerázsky), Knižnica básnika I.
Krasku, bibliografia a zhodnotenie (V. Krupa - M. Klčo), Pomníky padlých z obdobia
1. svetovej vojny v okrese Piešťany (M. Klčo), Súbor sklených diapozitívov Piešťan (V.
Krupa), Archeologický výskum Starého kláštora v rokoch 1991 - 1994 a 2004 (V. Krupa
- M. Klčo), Archeologický výskum v Chtelnici (V. Krupa - M. Klčo), Hroby z obdobia
sťahovania národov zo Stráží (V. Krupa - M. Klčo).
3. Knižnica BM – počet knižničných jednotiek k 31.12.2005 bol 11 096. Počet výpožičiek
138.
4. Počet pracovníkov BM – spolu 13 (5 kurátorov, 2 lektori, 1 dokumentátor, 1
knihovník, 3 THP pracovníci, 1 fotograf).
5. Hospodárenie múzea – výdaje: mzdy 2 437 806 Sk, edičná činnosť
221 241 Sk,
reštaurovanie a konzervovanie (dodávateľsky) 76 300 Sk, nákup zbierkových predmetov
99 444 Sk, kapitálové výdavky 60 842 Sk;
- príjmy: vlastné výnosy a tržby 669 962 Sk (z toho zo vstupného návštevy múzea 110 071
Sk), granty (tuzemské) 183 000 Sk. Finančný rozpočet bol 3 945 500 Sk.
c) Prehliadky expozícií múzea – okrem bežných návštev múzea sa konali aj skupinové
návštevy múzea, ktoré pre kúpeľných hostí organizovali pracovníci múzea a boli spojené
s odborným výkladom v slovenskom, nemeckom i anglickom jazyku.
d) Muzeálne zbierky – v roku 2005 získalo BM do svojich zbierok súbor 90-tich
diapozitívov o Piešťanoch zhotovených v 30-tych rokoch 20. stor. Múzeu ich daroval S.
Dorner žijúci v Anglicku (jeho otec bol v období 1. ČSR zamestnancom piešťanských
kúpeľov).
Zbierka o M.R. Štefánikovi bola rozšírená o jednu z jeho niekoľkých posmrtných masiek,
zhotovených krátko po jeho smrti.
e) Upratovanie a údržba expozícií múzea – priebežne boli reštaurované predmety
zo zbierky histórie, národopisu (etnografie), archeológie a balneohistórie. Múzeum
spolupracovalo s RGZM v Mainzi (toto múzeum reštaurovalo pre naše múzeum
súbor 5-tich sklených misiek z doby rímskej z nálezov Krakovany – Stráže) a tiež
spolupracovalo s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.
Uskutočnila sa reinštalácia numizmatickej zbierky v budove Kúpeľnej dvorany. Vykonal
sa archívny výskum v archíve SLK Piešťany, a.s.
f) Výstavy – v priestoroch múzea: „História liečebných procedúr v piešťanských
kúpeľoch“ (vlastná); „Kruhy v obilí na Slovensku“ – v spolupráci s UFO magazínom
a UFO klubom Trnava (prevzatá); Ivan Cích „Pohladenie duše/Každý obraz má svoju
dušu“ (vlastná) – vydaná propagačná farebná skladačka; „Znovuzrodené reštaurovaním/
generácie generáciám“ (vlastná) – výstava artefaktov múzea, ktoré nie sú súčasťou
bežných expozícií, tiež vydaná propagačná farebná skladačka; geologická výstava
„Prechádzka za skamenelinami Slovenska“ (prevzatá);
iné výstavy: „Piešťanské kúpele na historických fotografiách“ (vlastná) – v priestoroch
Spoločenského centra SLK; „Vtedy v Piešťanoch“ (prevzatá) – v spolupráci s J.D.
Šošokom a spojená s prednáškou a prezentáciou CD-romu „Piešťany na historických
pohľadniciach“; „60. výročie oslobodenia mesta Piešťany“ – v spolupráci s Mestom
Piešťany v KSC Fontána.
g) Vydavateľská činnosť múzea – monografia M. Klčo: „Okres Piešťany, stručná história

a erby miest a obcí“, monografia Ľ. Mrňa: „Stavebné pamiatky Piešťan/Obraz kúpeľného
mesta“; 2 farebné skladačky k výstavám; príprava na vydanie spomienok zakladateľa
múzea v Piešťanoch Imricha Wintera; BM vydalo 6 historických pohľadníc s motívmi
z histórie Piešťan – v spolupráci s Mestom Piešťany a spoločnosťou Tising Press Piešťany.
Okrem toho múzeum spolupracovalo na príprave stolového kalendára „Piešťany na
historických pohľadniciach 2006“ (vydavateľ Tising Press Piešťany) a na príprave
nástenného kalendára „Piešťany 2006“, kde malo odbornú garanciu (vydavateľ Mesto
Piešťany a SLK Piešťany).
h) Filmy - BM sa podieľalo na príprave a realizácii dokumentárno-propagačného
filmu „Piešťany - svetoznáme kúpeľné mesto“, realizovanom na DVD (prezentácia sa
uskutočnila 24. júna 2005 v KSC Fontána).
BM spolupracovalo na realizácii dokumentárneho filmu o prenájomcovi piešťanských
kúpeľov Ľudovítovi Winterovi a dejinách kúpeľov v rokoch 1890 - 1940 (réžia Dušan
Trančík).
ch) Prezentácie kníh, CD a kalendárov – prezentácia publikácie „Maharadžovia
v Piešťanoch“ (v spolupráci s Mestom Piešťany a SLK Piešťany, a.s.), prezentácia knihy
„Stavebné pamiatky Piešťan/Obraz kúpeľného mesta“ (v spolupráci s Mestom Piešťany
a Tising press Piešťany, s.r.o.);
- prezentácia CD „Piešťany na historických pohľadniciach“ (v spolupráci s Mestom
Piešťany, spoločnosťou dFlex Piešťany a PIC);
- prezentácia kalendára „Piešťany na historických pohľadniciach“.
i) Prednášky – prednášali pracovníci múzea: PhDr. V. Krupa, M. Klčo, Mgr. Bc. V.
Pribišová, Mgr. A. Bolerázsky a to o archeologických nálezoch v regióne Piešťan,
o regionálnych dejinách, o histórii Piešťan, s národopisnou tematikou a pod. (pre
študentov mesta, pre študentov z partnerského mesta Montevago a pod.).
j) Archeologické výskumy a prieskumy – boli plánované i vyvolané stavebnou činnosťou
v regióne Piešťan. Zároveň boli spracované nálezové správy a uložené v centrálnej
dokumentácii BM a zaslané na Krajský pamiatkový úrad v Trnave.
Pri stavbe haly spoločnosti AGE Color Piešťany sa v katastri obce Krakovany -Stráže
našli 2 mamutie kly a pracovné nástroje z mladšieho paleolitu (cca 20 tis. rokov pred
n.l.). BM v Piešťanoch realizovalo záchranný archeologický výskum a nálezy prevzalo na
konzervovanie.
k) Lokalita „Starý kláštor“ – na základe podkladov múzea dalo Mesto Piešťany zhotoviť
informačnú tabuľu o pamiatke, výsledkoch archeologického výskumu a histórii stavby gotického kostola (zvyšky pri ňom zrejme sa nachádzajúceho kláštora sa zatiaľ nenašli).
l) Lokalita „Ducové - Kostolec“ – konali sa svojpomocné opravy a údržba tejto národnej
kultúrnej pamiatky. Zároveň sa uskutočnila príprava na ďalší ročník národnej púte na
Kostolci.
m) Ďalšie podujatia: - 25. ročník výstavy „Socha piešťanských parkov“, BM na výstave
participovalo samostatnou časťou výstavy „História podujatia Socha piešťanských parkov“
realizovanou v Spoločenskom centre SLK Piešťany;
- 38. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V. realizovalo BM
v septembri. Sympózium však neprebiehalo ako zvyčajne v tunajšom kaštieli, pretože jeho
majiteľ Fond výtvarných umení Bratislava prenajal objekt istej moravianskej spoločnosti.
n) Knižnica BM – dokončila sa revízia odbornej knižnice a bolo dokončené jej

spracovanie do elektronickej podoby. Tiež prebiehalo spracúvanie fotoarchívu do
elektronickej podoby (do počítača), tiež najnovších záberov fotografovaných či už
klasicky alebo digitálnym fotoaparátom.
o) Propagácia BM – podujatia BM boli propagované v Slovenskom rozhlase, v mesačníku
„Kam v Piešťanoch“, v miestnej tlači – Piešťanský týždeň, A.B. Piešťany, TH extra,
v Revue Piešťany múzeum publikovalo články a pod.
Reklama BM a ním vydanej knihy Ľ. Wintera „Spomienky na Piešťany“ sa realizovala na
webovej stránke SLK Piešťany.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2005
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2005
a) Narodenie detí – v roku 2005 sa v nemocnici v Piešťanoch narodilo 566 detí (z toho
bolo 293 chlapcov a 273 dievčat). Z nich sa obyvateľom Piešťan narodilo 146 detí (z toho
bolo 83 chlapcov a 63 dievčat).
b) Úmrtia občanov – v roku 2005 v Piešťanoch zomrelo 431 osôb (z toho bolo 199 mužov
a 232 žien). Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 245 osôb (z toho bolo 114 mužov
a 131 žien).
c) Sobáše – v roku 2005 bolo v Piešťanoch uzavretých 166 manželstiev, z toho 117
uzavreli obyvatelia Piešťan.
d) prisťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku 2005 sa do Piešťan prisťahovalo 332
osôb. Odsťahovalo sa 218 osôb.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2005 ich bolo 30 320. Oproti 31.12.2004 ich počet
poklesol o 47 osôb.
2. Úmrtia významných občanov Piešťan
a) Vladimír Kačka, pplk. v.v. – vojenský letec a veliteľ.
Narodil sa 4. febr. 1908 v Likavke pri Ružomberku. V období 1. ČSR pôsobil ako
vojenský učiteľ lietania a letecký akrobat. Bol jedným z najlepších čsl. pilotov. Od roku
1939 žil v Piešťanoch. V období 1. Slovenskej republiky bol veliteľom stíhacej perute
leteckého pluku i veliteľom letiska.
Po 2. svetovej vojne bol degradovaný a prepustený z vojenskej služby. V období
socializmu pracoval ako robotník. V roku 2003 mu bol udelený titul Čestného občana
Piešťan. Zomrel 12. februára 2005 vo veku 97 rokov. Pochovaný bol 16. februára na
cintoríne Bratislavskej ceste v Piešťanoch.
b) Ing. Ivan Mrázik – podnikateľ, primátor mesta Piešťany.
Narodil sa v Trenčíne, kde sa vyučil za kuchára, maturoval na SHŠ v Piešťanoch, potom
absolvoval VŠE v Banskej Bystrici - odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu.
Prisťahoval sa do Piešťan, kde sa oženil s Editou, rod. Bábskou.
Do nežnej revolúcie pôsobil v Kolibe Pltník pri kempingu Lodenica v rekreačnej oblasti
Sĺňava I, kde sa prejavili jeho riadiace, manažérske a podnikateľské schopnosti.
V rokoch 1995-98 bol primátorom Piešťan. Zomrel 2.sept. 2005 v Nemocnici A. Wintera
na diabetes (cukrovku) vo veku 60 rokov. Pochovaný bol 7.sept. 2005 na „hornom“
cintoríne na Žilinskej ceste v Piešťanoch.

c) MUDr. Ján Vršanský – vedúci lekár (primár) reumatologického detského oddelenia
v LD Pro Patria.
Narodil sa v Trenčíne. V piešťanských kúpeľoch pôsobil od roku 1983. Pokračoval v diele
svoje matky MUDr. Anny Vršanskej, zakladateľky a primárky prvého reumatologického
detského oddelenia v ČSFR.
Zomrel po ťažkej chorobe 24.okt. 2005 vo veku nedožitých 58 rokov.
d) Alena Ferančíková – výkonná riaditeľka OZ Hospic Matky Božej v Piešťanoch.
Zomrela po ťažkej chorobe 23.nov. 2005 vo veku 53 rokov. Pohreb sa konal na cintoríne
na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.
e) Mgr. Pavel Podolský – šéfredaktor Piešťanského týždňa. Narodil sa v Piešťanoch.
Ako novinár pôsobil najprv v Trenčianskych novinách, potom bol 20 rokov redaktorom
športového obrázkového časopisu Štart.
Od roku 1993 bol 9 rokov šéfredaktorom Piešťanského týždňa. Zomrel po ťažkej
chorobe 30.nov. 2005 vo veku 64 rokov. Pochovaný bol na cintoríne na Žilinskej ceste
v Piešťanoch.
3. Henrich Masár – doživotné väzenie
Senát Krajského súdu v Trnave odsúdil 12.okt. 2005 narkomana Henricha Masára
z Piešťan na doživotné väzenie za 3 vraždy a držanie rukojemníkov v roku 2003.
Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť, pretože odsúdený podal odvolanie.
4. Nové priestory pre dôchodcov v Piešťanoch
Integrovaný klub dôchodcov Svornosť v Piešťanoch sídli od mája 2005 v nových
priestoroch v objekte na Vážskej ulici v blízkosti nákupného a pohostinského centra
Kruhovka. Okrem IKD Svornosť využívajú tieto priestory na klubovú činnosť a sociálnoporadenskú činnosť aj občianske združenia v Piešťanoch ako sú Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím, Slovenská liga celiatikov, Slovenský zväz telesne
postihnutých - ZO č. 18 a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami.
Na rekonštrukciu objektu investoval MsÚ 460 tis. Sk, nachádza sa v ňom spoločenská
miestnosť, tiež kuchynka, kancelária a bezbariérové toalety. Slávnostné otvorenie klubu
a prestrihnutie pásky primátorom Piešťan
Ing. R. Cicuttom a predsedom IKD
Svornosť Jánom Lehutom sa uskutočnilo 13. mája 2005.
O tom, že nové priestory sa ujali, svedčia aj zábavy s hudbou a spevom, ktorý zaznieva
z objektu a počujú ho okoloidúci po Vážskej ulici.
5. Sociálne zariadenia Mesta Piešťany
V roku 2005 to boli:
- Jedáleň pre dôchodcov, Staničná ul. č. 22;
- ÚZSS LUMEN, Staničná ul. č. 22;
- Penzión Vila Julianna, Štefánikova ul. č. 125;
- ÚZ DOMUM (azylový dom), Bodona č. 55;
- Mestské jasle, Javorová ul. č. 27;
- ZOS, Kalinčiakova ul. č. 12.

6. Zariadenie opatrovateľskej služby v Piešťanoch
ZOS Piešťany, Kalinčiakova ul. č. 12 je jedným zo zariadení poskytujúcich služby
v sociálnej oblasti. Zriaďovateľom zariadenia je Mesto Piešťany.
ZOS poskytuje sociálne služby občanom, ktorí sú podľa odporúčania lekára odkázaní na
zabezpečenie nevyhnutých životných úkonov. Prijímajú sa však iba mobilní klienti a bez
mentálneho postihnutia, prevažne starší ľudia. Do zariadenia sa umiestňujú vtedy, keď im
nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v ich domácnosti, pretože už nemajú žiadnu
rodinu, ale sa rodina o nich nestíha postarať.
O chod zariadenia sa stará jeho vedúca, dvaja kuchári a šesť opatrovateliek. Kapacita
zariadenia je nedostatočná, iba pre 16 klientov, ďalších cca
50 čakateľov
je zapísaných v poradovníku. Financovanie zariadenia opatrovateľskej služby je
zabezpečované zo štátneho rozpočtu, čiastočne z rozpočtu Mesta Piešťany a klient
prispieva sumou cca 3 tis. Sk mesačne.
Podobne Obecný úrad v Krakovanoch zriadil ZOS v Krakovanoch, kde klient platí cca 4,5
tis. Sk za ubytovanie a stravu mesačne.
7. Účelové zariadenie sociálnej starostlivosti LUMEN
ÚZSS LUMEN Piešťany, Staničná ul. č. 22 je ďalším zo zariadení poskytujúcich služby
v sociálnej oblasti. Zriaďovateľom zariadenia je Mesto Piešťany, v prevádzke je od roku
1995.
ÚZSS LUMEN poskytuje sociálne služby prevažne pre imobilných klientov, ale iba na
dobu určitú, t.j. maximálne na 3 mesiace. Poskytuje služby klientom v dôchodkovom
veku, občanom ťažko postihnutým na zdraví, ktorí sú osamelí a nie sú schopní postarať
sa sami o seba, trvale potrebujú opatrovateľskú starostlivosť, lebo sú odkázaní na obsluhu
inou osobou. Sú to občania, ktorí čakajú na umiestnenie buď do domova dôchodcov (napr.
do DD v Moravanoch n/V.), prípadne na umiestnenie do ústavu sociálnej starostlivosti,
alebo sú to občania, o ktorých sa starajú v ich domácnostiach rodinní príslušníci resp.
iní blízki, ktorí na krátku dobu z osobných alebo rodinných dôvodov nemôžu túto
starostlivosť zabezpečiť.
7-členný personál LUMENa zabezpečuje svojim klientom celodennú opatrovateľskú
starostlivosť, komplexnú hygienickú službu, celodenné stravovanie 5-krát denne
i kultúrno-rekreačnú starostlivosť.
Úhradu za poskytované služby platí aj klient (90 % zo svojho príjmu), buď zo svojho
dôchodku alebo z priemerného mesačného príjmu za posledných 6 mesiacov.
8. Mestské jasle v Piešťanoch
Mestské jasle v Piešťanoch, Javorova ul. č. 27, patria medzi zariadenia poskytujúce
občanom služby v sociálnej oblasti. Je to zariadenie, ktoré poskytuje zdravým deťom
zamestnaných matiek v čase ich práce všestrannú i výchovnú starostlivosť.
Zriaďovateľom MJ je Mesto Piešťany. Kapacita zariadenia je 40 miest, o deti sa starajú
vedúca jaslí, sedem sestier, dve pomocnice a kuchárka.
Do jasieľ sa prijímajú deti vo veku od 10 mesiacov do 3-och rokov (10 mesiacov - 1,5
roka sú dojčatá, 1,5 - 3 roky deti), sú teda rozdelené do dvoch skupín na „malých“
a „veľkých“. Deti majú k dispozícii množstvo hračiek, ktoré rozvíjajú ich motoriku

a tvorivosť. Zakupujú sa z prostriedkov vyčlenených z mestského rozpočtu ale i získaných
od sponzorov. Deti sa v jasliach prezliekajú do uniformného oblečenia.
Za pobyt dieťaťa v jasliach platia rodičia s trvalým pobytom v Piešťanoch príspevok na
prevádzku zariadenia vo výške 1 000,- Sk mesačne (mimomestskí 1 500,- Sk). Za stravu
a opateru dieťaťa sa platí 45,- Sk na deň, takže celkovo rodič z Piešťan zaplatí mesačne za
dieťa cca 2 000,- Sk.
9. OZ Hospic Matky Božej v Piešťanoch
V roku 2005 malo združenie cca 150 členov, ktorí svoju činnosť vykonávali dobrovoľne.
Štatutárom združenia bol JUDr. Vladimír Beňačka, výkonnou riaditeľkou Alena
Ferančíková (zomrela po ťažkej chorobe v novembri 2005), predsedom správnej rady
MUDr. Dušan Kvasnica a predsedníčkou dozornej rady PhDr. Patrícia Porubčanová, PhD.
Dlhodobým cieľom OZ je vybudovanie neštátneho zdravotníckeho 24-lôžkového
hospicového zariadenia v m.č. Kocurice, ktoré bude slúžiť ťažko chorým v terminálnom
štádiu ochorenia. K tomuto účelu získalo OZ Hospic MB od Mesta Piešťany (odpredajom
za symbolickú 1,- Sk) objekt bývalého kultúrneho domu v m.č. Kocurice. Získalo ho
v roku 2003 a jeho reprofilácia a prístavba majú trvať do konca roku 2008.
Od roku 2003 vydáva OZ Hospic MB v Piešťanoch občasník Hospic (cca 3 čísla ročne),
šéfredaktorkou je Viera Dusíková.
10. OZ Regionálne centrum Sloboda zvierat v Piešťanoch – rozšírenie činnosti
V roku 2005 OZ prikročilo aj k zriadeniu chovnej stanice na záchranu voľne žijúcich
vtákov, pretože také zariadenie v našom regióne zatiaľ neexistovalo.
Cieľom je záchrana zranených voľne žijúcich a chránených vtákov a ich opätovné vrátenie
do voľnej prírody. S nálezmi poranených zvierat sa na centrum obracajú občania mesta,
kúpeľní hostia i mestská polícia. Ide najmä o vodné vtáctvo, tiež o mláďatá vypadnuté
z hniezd v mestskom parku a zvieratá poranené na cestách alebo strelnou zbraňou.
11. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Piešťanoch
Založili ho rodičia a pedagógovia mentálne postihnutých detí v novembri 1993. Pre členov
organizujú rôzne spoločenské posedenia, poznávacie zájazdy, rekondično-integračné
pobyty a pod.
V minulosti im SLK umožnili plávanie v bazéne balneoterapie, niekoľko rokov mohli
postihnutí jazdiť na koni v jazdeckom areáli Agrobiopu v Piešťanoch a pod. Nacvičujú
i divadelné hry pre deti, s ktorými vystúpili v materskej škôlke, ale aj v televízii JOJ.
S integrovaným klubom dôchodcov Svornosť spoločne oslavujú Mikuláša i Deň detí (1.
jún).
Predsedníčkou združenia je Oľga Madrová, podpredsedníčkou Mária Csontosová,
manželka bývalého primátora Piešťan.
12. Aktivity piešťanského Lions Clubu
Medzi aktivity klubu v roku 2005 patrili poskytovanie sponzorských darov (napr. 90 tis.
Sk pre Rodinný detský domov v Kocuriciach, 60 tis. Sk pre Charitu sociálnej starostlivosti
a služieb pre zrakovo postihnutých občanov v Piešťanoch a pod.), podpora vydávania
literatúry, v lete klub zorganizoval 2-týždenný letný mládežnícky tábor Cun Camp pre

mladých ľudí z celého sveta a pod.
Prezidentom piešťanského Lions Clubu je JUDr. Vladimír Gembický.
13. Rímskokatolícka cirkev v Piešťanoch v roku 2005
1. júla 2005 bol vdp. Jozef Vlasák, farár v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, na
vlastnú žiadosť preložený z Piešťan do Krušoviec pri Topoľčanoch.
Na jeho miesto bol dňom 1. júla 2005 do farnosti sv. Cyrila a Metoda menovaný nový
administrátor vdp. Alexander Knorr, ktorý farnosť spravoval do 15.sept. 2005. Od 15.sept.
farnosť sv. Cyrila a Metoda spravuje ex currendo vdp. Jozef Bohunický, dekan - farár
v Piešťanoch. V roku 2005 pôsobili v Piešťanoch tiež 3 kaplani.
V roku 2005 pokračovali rekonštrukčné práce na farskom kostole sv. Štefana kráľa. Celá
strecha sa pokryla medeným plechom, boli vymenené poškodené časti krovu a začali sa
práce na fasáde kostola (pozri kapit. 6. Úprava mesta).
14. Medzinárodný klub žien v Piešťanoch - sponzorský dar
Členky MKŽ v Piešťanoch zavítali vo februári 2005 na detské oddelenie Nemocnice A.
Wintera v Piešťanoch, aby primárke MUDr. Jane Korytárovej odovzdali sponzorský dar šek vo výške 4 tis. Sk.
Prezidentkou MKŽ v Piešťanoch je Mgr. Jana Macháčová.
15. Dôchodcovia a telesne postihnutí občania v Piešťanoch - výročná schôdza
11. marca 2005 sa uskutočnila spoločná výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu
telesne postihnutých (438 členov) a integrovaného klubu dôchodcov Svornosť (202
členov). Predsedom ZO SZTP č. 18 v Piešťanoch je Ján Lehuta.
Aj keď mesto Piešťany získalo ocenenie Oskar bez bariér a stará sa o telesne postihnutých
občanov, na schôdzi zazneli kritické hlasy na pretrvávajúci nedostatok bezbariérových
vchodov do verejných zariadení (napr. do lekární v centre mesta), čo spôsobuje problémy
vozičkárom. Invalidi tiež vyslovili nespokojnosť so stavom chodníkov v zimnom období
(dlhšiu dobu boli primrznuté).
16. Aktivity Regionálneho centra Sloboda zvierat v Piešťanoch - podujatie „Piešťanský
oriešok“
RC Sloboda zvierat v Piešťanoch pripravilo začiatkom júla 2005 v priestoroch Hudobného
pavilónu 4. ročník súťažnej prehliadky psích krížencov pod názvom Piešťanský oriešok
2005. súťažilo sa v kategóriách malý pes, stredný pes, veľký pes a pes senior.
17. Úhyn rýb v potoku Dubová
Ráno 12. júla 2005 objavili mestskí policajti v potoku Dubová uhynuté ryby a to na úseku
od mosta na Teplickej ulici po novovybudovanú lávku cyklotrasy i na prechádzajúcom
úseku od mosta po lávku pri OD Billa, o čom ihneď informovali predsedu MO
Slovenského rybárskeho spolku v Piešťanoch Jána Pazderu.
Jednoznačného vinníka úhynu rýb vedenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti nevedelo
nájsť (zároveň poprelo ako dôvod znečistenia kanalizáciu). Riaditeľ Povodia Váhu
v Piešťanoch Ing. Milan Koščál prisľúbil vybudovanie nánosky, ktorá by zabezpečovala

pravidelný prísun vody do Dubovej.
V blízkej budúcnosti sa má tiež pristúpiť k revitalizácii potoka Dubová.
18. Stretnutie občianskych združení v Piešťanoch
Podujatie pripravilo Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším a uskutočnilo sa 18. okt. 2005 v KSC Fontána.
V roku 2005 pôsobilo v Piešťanoch 18 občianskych združení a neziskových organizácií
pôsobiacich v charitatívnej a zdravotníckej oblasti.
Na stretnutí prevzali od primátora mesta ocenenia Vlasta Zelezníková, Ján Lehuta, Jarmila
Dugátová, Anna Plecitá a Oľga Chalupková. V kultúrnom programe vystúpili súbory
Striebornica, Rozmarínky a tiež ako roztlieskavačky členky Ligy proti rakovine na čele so
svojou predsedníčkou Irenou Michnovou.

10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 2005
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitnej za rok 2004
Ocenenie získal MUDr. Dušan Žitňan, Dr.Sc. V rokoch 1954 - 1988 pracoval vo
VÚRCH-u v Piešťanoch, kde sa zaslúžil o rozvoj reumatológie i samotného ústavu.
Medzi svetové medicínske objavy patril objav ochorenia chondrocalsinosis articularis,
ktorého klinický a röntgenologický popis vypracoval MUDr. Žitňan.
V ústave založil imunopatologické oddelenie, zaslúžil sa o rozvoj novej vednej
problematiky difúznych chorôb spojiva. Podieľal sa na zavedení nových liečebných
postupov v terapii, ktoré predlžujú život ťažko postihnutým pacientom. Venoval sa
publikačnej činnosti, meno Piešťan prezentoval na medzinárodných reumatologických
podujatiach a zahraničných stážach.
2. Nemocnica A. Wintera, n.o. Piešťany v roku 2005
V roku 2005 bola NAW, n.o., tretí rok po svojej transformácii, prevádzkovaná naďalej
ako verejno-prospešná organizácia, poskytujúca zdravotnícke služby vo verejnom záujme,
v súlade so zákonom č. 213/1977 Z.z.
a) Vedenie, zamestnanci, pacienti nemocnice
Riaditeľkou nemocnice v roku 2005 bola naďalej Ing. Zita Bruncková.
Členovia správnej rady a dozornej rady nemocnice tiež boli pôvodní, tak ako boli uvedení
v uznesení Vlády SR č. 1349 zo dňa 11.dec, 2002. Jedine členka správnej rady Mgr. Ivana
Drlíková sa od novembra 2005 stala pracovníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou v Bratislave (kontrolný úrad). V neformálnych diskusiách prejavilo záujem
o členstvo v správnej rade aj Mesto Piešťany, avšak zatiaľ nepodalo oficiálnu žiadosť
s návrhom zástupcu mesta do správnej rady. Mesto Piešťany malo záujem o členstvo
v správnej rade hlavne z toho dôvodu, aby mohlo dohliadať na hospodárenie nemocnice.
Potom by namiesto jednorazových dotácií mohlo poskytovať pravidelné finančné
prostriedky.
V roku 2005 zamestnávala nemocnica 464 zamestnancov, z toho 69 lekárov a 159

zdravotných sestier (v roku 2004 zamestnávala 471 zamestnancov, z toho 67 lekárov
a 161 sestier). V roku 2005 bolo v nemocnici odliečených 8 706 pacientov, z toho 6 729
rajónnych a 1 977 mimorajónnych (v roku 2004 bolo v nemocnici hospitalizovaných 8 141
pacientov, z toho 6 344 rajónnych a 1 797 mimorajónnych).
b) Hospodárenie nemocnice
Hospodársky výsledok za rok 2005 bol zisk 283 tis. Sk. Zadĺženosť poklesla o 111,097
mil. Sk a predstavovala výšku 92,083 mil. Sk (účtovný hospodársky výsledok za rok
2004 bola strata 1 156 tis. Sk a zadĺženosť bola až 203,180 mil. Sk). Pokles spôsobila
racionálnejšia prevádzka nemocnice, získanie doplnkových zdrojov na financovanie, ako
aj oddĺženosť prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti.
c) Nové stroje, prístroje a zariadenia – sa v priebehu roka 2005 zabezpečili v celkovej
hodnote 14,895 mil. Sk. V priebehu roka 2005 sa financovali splátky nového CT prístroja,
na ktoré Mesto Piešťany poskytlo čiastku 3 mil. Sk, Liga proti rakovine 500 tis. Sk,
Chirana Dental, s.r.o. 100 tis. Sk, Agentúra MMI
45 tis. Sk, ako aj ďalšie spoločnosti
Domoss a.s., Rozvoj, Adeli s.r.o., Promos a.s. a ďalší sponzori nielen z Piešťan, ale aj
z okolitých miest. Obstarávacie náklady na CT prístroj boli vo výške 25 mil. Sk, z čoho
štátny rozpočet prispel čiastkou 11 mil. Sk. Ďalej sa zabezpečili nasledovné prístroje
a zariadenia: ultrazvuk, rususcitačné lôžko na ARO, rektoskop, analyzátor na HTO,
chirurgické monitory, ortopedickú operačnú pílku, vyšetrovacie sondy C na sonografiu,
EKG do kardiologickej ambulancie, analyzátor INTEGRA na OKB, urologický prenosný
sonograf, vyhrievacie telesá CERTUSSY, príslušenstvo k novému sanitnému vozidlu RLP
a pod.
d) Sanitné vozidlá nemocnice – v roku 2005 prevádzkovala nemocnica 19 malých
sanitných vozidiel a 4 veľké sanitné vozidlá Rýchlej lekárskej pomoci a Rýchlej
zdravotnej pomoci (Mercedes, Renault, Toyota a Volkswagen). Vo vozidlách RLP
vykonáva činnosť 3-členná posádka v zložení: lekár, sestra - záchranár a vodič - záchranár.
Vo vozidle RZP je dvojčlenná posádka v zložení: sestra - záchranár a vodič - záchranár.
Ako posledné pribudlo v decembri 2005 vozidlo RZP a následne získalo i licenciu. Vozidlá
RLP a RZP zabezpečovali nepretržitú 24-hodinovú záchrannú službu.
e) Rekonštrukčné práce – v roku 2005 najdôležitejšie boli: dokončenie nadstavby nad
budovou Luxor, do ktorej sa premiestnilo detské oddelenie. Zároveň s vybudovaním novej
strechy sa získal nový prevádzkový priestor. Kolaudácia diela, niekoľkoročnej investičnej
akcie „Rekonštrukcia havarijnej strešnej krytiny s reprofilizáciou podkrovia a vybudovanie
detského oddelenia“ sa uskutočnila v máji 2005.
Ďalej sa rekonštruovali priestory operačných chirurgických sál, oprava kuchyne, výdajne
stravy a zamestnaneckej jedálne, rekonštrukcia priestorov v Klára vile pre riaditeľstvo
nemocnice, oprava strechy v átriu nemocnice, oprava strechy na poliklinike, vybudovanie
nových rozvodov kyslíka na ARO, stavebné práce súvisiace s presťahovaním mamografu
z polikliniky do hlavnej budovy, rekonštrukcia príjmovej chirurgickej ambulancie,
generálne opravy sanitných vozidiel a pod.
f) Liečebné činnosti – zdravotná starostlivosť na lôžkových oddeleniach sa poskytovala
na 267 posteliach. Primár ortoped. oddelenia MUDr. Pravda úspešne operoval totálne
endoprotézy kolien, kĺbov a robil náročné reumochirurgické zákroky pre pacientov
z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Na chirurgii sa začalo zriaďovať
pracovisko pre laserové operácie hernií, ako jedno zo 4-och pracovísk v rámci SR.

g) Projekty na získanie finančných prostriedkov – v roku 2005 podala nemocnica
3 projekty na čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci Európskej únie:
„Vybudovanie komplexného nemocničného informačného systému“ vo výške 10 mil.
Sk, „Rekonštrukcia, modernizácia a racionalizácia prevádzky“ vo výške 45 mil. Sk,
„Rekonštrukcia inžinierskych sietí, vnútorných inštalácií a kuchyne nemocnice“ vo výške
43 mil. Sk.
h) Fond nemocnice – v roku 2005 bol založený neinvestičný fond Nemocnica Piešťany n.f.
na získavanie 2 % daní z príjmu. Získané finančné prostriedky budú využité na kvalitnejšie
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
3. Lekárne v Piešťanoch v roku 2005
Nemocničná lekáreň sa nachádzala v budove polikliniky, Rekreačná ul.2, patrila iba pre
Nemocnicu A. Wintera (iba pre oddelenia nemocnice).
Ďalšie lekárne boli súkromné: KAMEA - Rekreačná 2 (v budove polikliniky), Na Trajane
- A. Trajana 25, Chirimpex - Krajinská 1, Tília - Staničná 2, Pri Ružovom mlyne Mudroňova 70, Katka - OD Kocka, Ul. A. Hlinku, Veronika - Teplická 8, Salvator - Nám.
slobody 6, Kúpeľná - Winterova 37, Pod Kolonádou - Winterova 14, Park - Winterova 6,
Pri lipe - Kukučínova, Pri Váhu - E. Belluša 12, HEDERA – Tesla 25 (TESCO).
V Banke je to lekáreň Pod vežou, v Moravanoch n/V. lekáreň Delfín.
4. Výročie založenia Ligy proti reumatizmu
12.okt. 2005 sa v KSC Fontána v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné podujatie pri
príležitosti 15. výročia založenia občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na
Slovensku a zároveň 10. výročie vzniku pobočky LPRe v Piešťanoch. LPRe na Slovensku
vznikla z iniciatívy vtedajšieho VÚRCHu v Piešťanoch (v súčasnosti NÚRCHu)
a v súčasnosti má vyše 3 000 členov.
Príhovory mali riaditeľ NÚRCHu a predseda celoslovenskej LPRe Prof. MUDr. Jozef
Rovenský DrSc. (poukázal na dôležitosť liečenia reumatických ochorení a v tejto
súvislosti na význam NÚRCHu), predsedníčka miestnej pobočky LPRe Anna Lýgia
Pučeková (predniesla správu o činnosti domácej pobočky) a účastníkov pozdravil aj
primátor mesta Ing. R. Cicutto.
Zároveň sa uskutočnil benefičný koncert, na ktorom vystúpili žiaci a učitelia ZUŠ
v Piešťanoch.
5. Chrípka a akútne respiračné ochorenia v roku 2005
V predchádzajúcich rokoch sa chrípka pravidelne vyskytovala v zimnom období (január
až marec), pričom chrípková epidémia trvala zhruba 3 týždne, keď sa prudko zvýšil počet
ochorení. Od roku 2005 namiesto „klasickej“ chrípky začali na Slovensku prevažovať
chrípke podobne a dlhotrvajúce akútne respiračné ochorenia, ktoré sa prakticky
vyskytovali počas celého roka.
„Klasická“ chrípka je vírusové ochorenie a začína sa prejavovať bolesťami hlavy,
vysokými teplotami, malátnosťou a až neskôr sa pridružia lokálne príznaky ako je kašeľ,
katar horných dýchacích ciest, zápal priedušiek a pod. Respiračné ochorenia sa začínajú
opačne ako chrípka, t.j. katarom horných dýchacích ciest, kašľom, angínami, niekedy
i teplotami, ojedinele zápalom dutín, očí alebo priedušiek a pľúc.

V roku 2005 sa v Piešťanoch vo februári a v marci chrípka vyskytla iba zriedka, avšak
objavili sa respiračné ochorenia. Zápaly hrdla však trvali i niekoľko mesiacov až do júna,
spôsoboval ich najmä nechrípkový vírus haemophilus influense. Od júla až do konca roka
sa vyskytovali aj ochorenia vyvolané mutujúcimi vírusmi, ktoré spôsobili jednak brušné
ochorenia (črevné virózy) ako napr. hnačky a potom i zápaly horných dýchacích ciest
a priedušiek.
11. Šport v roku 2005
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2005
Verejné slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie najúspešnejších športovcov Piešťan za
rok 2005 sa uskutočnilo v marci 2006 v KSC Fontána. Ocenenia odovzdávali primátor
mesta Ing. R. Cicutto a predsedníčka komisie školstva, športu a mládeže MsZ MP Ing. I.
Babičová, podujatie moderovala vedúca kancelárie primátora Mgr. Drahomíra Moretová.
Na rozdiel od minulých rokov boli hodnotení i tí piešťanskí športovci, ktorí v roku 2005
súťažili za mimopiešťanské športové kluby (ocenená bola tenistka Dominika Cibulková
i súrodenci Erbanovci). Víťazka seniorskej kategórie M. Moravcová na vyhodnotení
chýbala, v tom čase bola v USA.
Kategória juniorov: 1. Lukáš Lacko – tenis (TK Kúpele Piešťany).
Bez udania poradia sa v prvej desiatke ďalej umiestnili: Dominika Cibulková – tenis
(Slovan Bratislava), Lenka Doubravová – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Kristína
Kabátová – krasokorčuľovanie ((TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel Piešťany), Daniel
Kraic – veslovanie (TJ Sĺňava Piešťany), Shirley Lazarová – vodné pólo (Klub vodného
póla Kúpele Piešťany), Matej Rusnák – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Tomáš Vachan
– plávanie (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany), Lucia Vachanová – plávanie
(ŠPK Kúpele Piešťany), Zuzana Vráblová – vodné lyžovanie (Klub vodného lyžovania
a vodných športov Piešťany).
Kategória seniorov: 1. Martina Moravcová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany).
Bez udania poradia sa v prvej desiatke ďalej umiestnili: Lukáš Babač – veslovanie (TJ
Sĺňava Piešťany), Jaroslav Baláž ml. – vodný motorizmus (Klub vodného motorizmu
a vodných športov Piešťany), Róbert Erban – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany, ŠKP
Bratislava), Marcela Erbanová – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany, ŠKP Bratislava), Michala
Hašková – vodné pólo (KVP Kúpele Piešťany), Martina Hrdinová – plávanie (ŠPK Kúpele
Piešťany), Andrej Mateička – hokejbal (Hokejbalový club Piešťany), Mária Pillárová
– stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), Ján Riapoš – stolný tenis
(Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany).
Kategória kolektívov: 1. Družstvo dorasteniek – tenis (TK Kúpele Piešťany) v zložení:
Katarína Belesová, Zuzana Luknárová, Katarína Maráčková, Natália Oravcová,
Magdaléna Rybáriková, Adriana Šinská, Patrícia Veresová.
Kapitán družstva: Dr. Tibor Macko.
2. Družstvo mužov – hokej (Športový hokejový klub 37 Piešťany) v zložení:
Lukáš Bartek, Marián Blaško, Tomáš Bučka, Matej Ferkodič, Richard Filip, Ján Galko,
Radoslav Kolník, Adrián Kolník, Jozef Kotleba, Peter Kubo, Rastislav Lipka, Jozef Mišík,
Jozef Mrena, Jozef Ondrejka, Tomáš Pap, Róbert Parádi, Michal Peško, Henrich Ručkay,

Jakub Ručkay, Juraj Strapák, Róbert Štajger, Peter Učeň, Boris Varga, Anton Zágora.
Realizačný tím: prezident klubu Jaroslav Lušnák, manažér Jaroslav Laifer, hlavný tréner
Ľudovít Venutti, asistent trénera František Pjontek, kustód Marián Hluch.
3. Družstvo dorastencov – nohejbal (Nohejbalový klub Kúpele Piešťany)
v zložení: Daniel Krajčík, Peter Tibenský, Pavol Zvonček, Lukáš Vlado, Lukáš
Brunovský. Tréner a prezident klub: Miloš Fabian.
2. Plávanie
a) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR, v ankete
Najúspešnejší plavec SR 2005 sa umiestnila na 1. mieste. K 31.12.2005 doteraz prekonala
3 svetové rekordy, 17 európskych rekordov, 202 slovens. rekordov.
- majstrovstvá sveta Montreal, júl 2005 (50 m bazén) – 7. miesto (100 m motýlik), 13.
miesto (50 m motýlik), 19. miesto (100 m v.sp.);
- majstrovstvá Európy v Trieste (25 m bazén) – 1. miesto (100 m motýlik);
- Mare Nostrum 2005, seriál 4-och plaveckých mítingov v júni v Barcelone, Canet, Ríme
a Monte Carlo – 1-krát 1. miesto (100 m motýlik), 3-krát 2. miesto, atď.;
- Svetový pohár 2004/2005, seriál 8-ich kôl (3 v roku 2004 a 5 v roku 2005).
V roku 2004 sa jej najviac darilo v kórejskom Dedžone – 5-krát 1. miesto a v juhoafrickom
Durbane – 3-krát 1. miesto, v roku 2005 v Štokholme a Berlíne vždy 2-krát 1. miesto (100
m motýlik a 100 m polohový pretek), v Moskve a v New Yorku vždy 3-krát 1. miesto,
v záverečných pretekoch v Brazílii neštartovala, celkove obsadila v pohári 3. miesto.
b) Martina Hrdinová (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR, k 31.12.2005 prekonala
spolu 5 slov. rekordov.
- Svetový pohár 2004/2005 – 7. miesto v New Yorku (50 m motýlik);
- letné majstrovstvá SR seniorov – 1. miesto (50 m v.sp.).
c) Tomáš Vachan(ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentant SR v diaľkovom plávaní.
- majstrovstvá Európy v diaľkovom plávaní juniorov na 5 km – 22. miesto;
- letné majstrovstvá SR seniorov – 4-krát 1. miesto (400 m v.sp., 800 m v.sp., 1 500 m
v.sp., štafeta 4x200 m v.sp.).
d) Lucia Vachanová (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR v diaľkovom plávaní.
V ankete o najlepšieho diaľkového plavca SR v roku 2005 – 1. miesto.
- majstrovstvá Európy juniorov v diaľkovom plávaní na 5 km – 18. miesto.
e) Veronika Kolníková (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorska reprezentantka SR.
- letné majstrovstvá SR, v kategórii žien – 1. miesto na 800 m v.sp., v kategórii dorastu 2x
1. miesto, zimné majstrovstvá SR, v kat. žien i v kateg. dor. 1 m. na 800 m v.sp.
f) Letné majstrovstvá Slovenska žiakov – plavci ŠPK Kúpele získali 6-krát
1. miesto.
g) Letné majstrovstvá Slovenska dorastu a dospelých – plavci ŠPK Kúpele získali 9-krát 1.
miesto.
h) Zimné majstrovstvá Slovenska žiakov – 7-krát 1. miesto získal Mário Rusnák.
ch) Zimné majstrovstvá Slovenska dorastu a dospelých – plavci ŠPK Kúpele získali 6-krát
1. miesto.
i) Kraulový trojboj v Piešťanoch - 32.roč. – súťažilo 380 plavcov z 5-tich štátov.
Víťazom v súťaži mužov sa stal Sergij Advena z Ukrajiny a v súťaži žien pri neúčasti M.
Moravcovej Martina Hrdinová z Kúpeľov Piešťany.
j) Medzinárodné majstrovstvá Slovenska veteránov v plávaní – Peter Pontes z Piešťan

obsadil 2-krát 1. miesto (50 m v.sp. a 100 m v.sp.).
3. Tenis
a) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany), juniorsky i seniorsky reprezentant SR.
- juniorsky turnaj v Austrálii – 1. miesto vo štvorhre spolu s Červenákom;
- turnaj v Taliansku a v Ukrajine – 1. miesto v dvojhre seniorov;
- v ankete Slovenského tenisového zväzu získal titul „tenista roka“ v kategórii
juniorov.
b)Dominika Cibulková (Slovan Bratislava), juniorska i seniorska reprezentantka SR,
16-ročná odchovankyňa piešťanského tenisu, tretia najlepšia hráčka svetového juniorskeho
rebríčka.
- v ankete Slov. tenisového zväzu získal titul „tenistka roka“ v kat. junioriek;
- majstrovstvá Európy juniorov do 18 rokov – 3. miesto vo štvorhre spolu s M.
Rybárikovou;
- turnaj v Portugalsku – 1. miesto v dvojhre žien;
- členka družstva žien SR v zápase FED Cupu.
c) Magdaléna Rybáriková – (TK Kúpele Piešťany) – juniorska i seniorska reprezentantka
SR.
- majstrovstvá Európy juniorov do 18 rokov – 3. miesto vo štvorhre spolu s
D.
Cibulkovou;
- juniorsky turnaj v Austrálii – 1. miesto v dvojhre;
- turnaje v Káhire a v talianskom Mestre – 1. miesto v dvojhre (ženské turnaje WTA);
- členka družstva žien SR v zápase FED Cupu.
d) Zuzana Luknárová (TK Kúpele Piešťany) – 14-ročná juniorska reprezent. SR.
- Nike Junior Tour International Masters – 9. roč. vo Francúzsku – 1. miesto v dvojhre;
- letné majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva – 1. miesto v dvojhre.
e) Michaela Babičová (TK Kúpele Piešťany) – pri neúčasti D. Hantuchovej a ďalších
reprezentantiek SR získala dva tituly majsterky SR.
- halové majstrovstvá SR v Bratislave – 1. miesto v dvojhre žien;
- letné majstrovstvá SR v Žiline – 1. miesto vo štvorhre spolu s Hirešovou.
f) Ľudmila Cervanová (Slávia STU Bratislava), reprezentantka SR.
- tenisový turnaj WTA v mexickom Acapulcu – 2. miesto v dvojhre žien.
g) Družstvo dorasteniek TK Kúpele Piešťany – v roku 2005 získalo už 5. titul majstra
SR za sebou. Hrali – K. Belesová, Z. Luknárová, K. Maráčková,
N. Oravcová, M.
Rybáriková, A. Šinská, P. Veresová.
h) Družstvo dorastencov TK Kúpele Piešťany – získalo titul majstra SR.
ch) Družstvo mladších žiakov TK Kúpele Piešťany – získalo titul majstra SR.
i) Družstvo mužov TK Kúpele Piešťany – v 1. lige obsadilo 2. miesto.
j) Letné majstrovstvá SR staršieho dorastu – Patrícia Veresová získala 2-krát 1. miesto,
v dvojhre a vo štvorhre s Pochabou z Nitry. Martin Durdík 1. miesto vo štvorhre spolu so
Somogym zo Šamorína.
k) Juniorsky turnaj Uniqa Slovakia Cup - 27. roč. – sa konal v apríli 2005 v Piešťanoch za
účasti mladých tenistov 14-tich štátov. Domáca Jana Juricová zvíťazila v dvojhre a spolu
s M. Rybárikovou aj vo štvorhre dorasteniek.
l) Medzinárodný turnaj hráčov do 14 rokov Tipos Piešťanský pohár – konal sa koncom

mája v Piešťanoch, patronát nad podujatím mal primátor Ing. R.Cicutto.
m) Majstrovstvá Európy dorastených družstiev Galea -Valerio Cup – jeden
z kvalifikačných turnajov o postup do finále sa konal v júli v Piešťanoch. Postúpili
družstvá Ruska a Slovenska.
4. Ľadový hokej
a) ŠHK 37 Piešťany – v roku 2005 došlo k zmene v organizácii klubu a prechodu na
obchodnú spoločnosť. V predchádzajúcom období pôsobili piešťanskí hokejisti v 1. lige
ako „farmárske“ mužstvo extraligovej Dukly Trenčín. Spôsobovalo to veľkú migráciu
hráčov, čo mužstvu na výkone nepridávalo.
Po zrušení „farmárskej“ zmluvy začalo sa od sezóny 2005/2006 budovať v Piešťanoch
mladé perspektívne mužstvo seniorov, zložené prevažne z domácich odchovancov,
ktorému sa začalo dariť. V súťažiach bolo celkove 7 družstiev ŠHK 37 Piešťany. Družstvá
ŠHK 37 Piešťany: seniori, juniori, dorastenci a 4 žiacke družstvá.
b) Jozef Gubala -životné jubileum – významný piešťanský a slovenský hokejový
funkcionár a hokejový rozhodca sa začiatkom roka 2005 dožil 70-ky.
c) Seniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2004/2005 pod vedením trénera Juraja Boldiša
hrali v 1. lige, kde po ukončení základnej časti skončili na predposlednom 11. mieste.
V súťaži sa však udržali. V sezóne 2005/2006 je trénerom Ľ Venutti.
d) Juniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2004/2005 hrali v juniorskej hokejovej extralige,
kde v základnej časti obsadili 13. miesto (zo 16-tich mužstiev). Následne hrali v baráži,
kde však neuspeli a po 3-och rokoch účinkovania vypadli z extraligy a zostúpili do 1. ligy.
e) Dorastenci ŠHK 37 Piešťany – v apríli vyhrali medzinárodný hokejový turnaj Spiring
Challange Cup Praha 2005.
f) Slovenská hokejová škola Piešťany - 3. ročník – počas letných školských prázdnin sa
na Slovensku konali letné hokejové tábory. V Piešťanoch sa v lete 2005 uskutočnili 2
sústredenia pre začiatočníkov i pokročilejších hokejistov v termínoch 16. - 22. júla a 23.
- 29. júla pod vedením licenčných trénerov Ľudovíta Venuttiho (tréner seniorov ŠHK
37 Piešťany) a Štefana Megu. Okrem tréningov na ľade sa venovali aj aktivitám mimo
ľadovej plochy (rehabilitácie a procedúry, návšteva kúpaliska a telocvične, loptové hry
a pod.).
g) 22. svetová zimná univerziáda – konala sa začiatkom roka 2005 v rakúskom
Innsbrucku. Výber Slovenska obsadil 6. miesto, hrali zaň aj dvaja piešťanskí hokejisti
Radoslav Kolník a Henrich Ručkay.
h) Memoriál Vlada Dzurillu hokejistov do 18 rokov - 4. roč. – konal sa v Piešťanoch,
víťazom sa stali reprezentanti SR.
ch) Memoriál Ivana Hlinku reprezentačných družstiev do 18 rokov – turnaj prebiehal
v Piešťanoch a v Břeclavi. Víťazom sa stalo mužstvo Kanady.
i) Medzinárodný hokejový turnaj 4-och krajín hráčov do 17 rokov – konal sa v
novembri v Piešťanoch, víťazom sa stalo družstvo USA.
j) Medzinárodný hokejový turnaj LOTO Cup – konal sa v decembri v Piešťanoch, víťazom
sa stali hokejisti Slovenska.
5. Krasokorčuľovanie
a) Kristína Kabátová (TJ AKO Piešťany), juniorska reprezentantka SR.

- majsterka SR v kategórii športové dvojice - juniori (partner Martin Hanulák).
b) Monika Simančíková (TJ AKO Piešťany)
- Európsky pohár Brno – v kategórii CU BS 95 obsadila 1. miesto;
- majstrovstvá Slovenska – v kategórii starších nádejí obsadila 2. miesto.
6. Volejbal
Medzi úspešných volejbalistov, ktorí vyrástli v Piešťanoch patril naďalej Andrej Kravárik
(reprezentant Grécka), reprezentantky Slovenska v roku 2005 boli Piešťanky Martina
Konečná a Zuzana Tlstovičová.
7. Basketbal
a) v novej športovej hale piešťanského gymnázia v roku 2005 hralo sedem basketbalových
družstiev (kluby BKM Piešťany, BK Balnea Piešťany, Školský basketbalový klub
Piešťany).
b) Ženy BKM Piešťany – v sezóne 2004/2005 hrali v 1. lige, umiestnili sa na 9. mieste
a v súťaži sa udržali.
c) Muži Balnea Piešťany – v sezóne 2004/2005 hrali v 2. lige, kde obsadili
7. miesto.
8. Hádzaná
a) MHK Piešťany – v roku 2005 hádzanári prišli o hádzanársku halu, pretože poslanci
MsZ v apríli 2005 odsúhlasili jej prenájom pre Slovenský paralympijský výbor. Malo to
negatívny dopad na hádzanú v meste.
b) Seniori MHK Piešťany – v sezóne 2004/2005 hrali v 1. lige, kde obsadili
1. miesto.
Do súťaže v sezóne 2005/2006 nenastúpili, odhlásili sa z finančných dôvodov. Súťažne
ostali hrať iba dorastenci a žiacke družstvá.
9. Kolky
a) Kolkári Družby Piešťany – v 1. lige - skupina západ skončili na 8. mieste, kolkári BK
Group Rakovice dokonca na 2. mieste a postúpili do extraligy.
10. Futbal
a) Vedenie PFK Piešťany – v polovici sezóny 2004/2005 došlo k zmenám k manažmente
klubu. Novým prezidentom PFK sa stal Ján Orviský, ktorý spolu s M. Končekom, P.
Tapušíkom a J. Vavríkom sa usiloval dostať klub z ekonomickej a výkonnostnej krízy.
Počas sezóny 2004/2005 sa menil i tréner seniorov, Michala Krajčoviča vystriedal Ján
Veselý. V sezóne 2005/2006 sa novým trénerom seniorov PFK stal Michal Majerník.
Súťažne v sezóne 2004/2005 hralo jedno seniorske a osem mládežníckych družstiev.
b) Seniori PFK Piešťany – v sezóne 2004/2005 hrali už po tretíkrát v 5. lige, kde skončili
na 2. mieste a zase sa im nepodarilo postúpiť do vyššej súťaže.
c) Medzinárodný futbalový turnaj mužstiev do 18 rokov Slovakia Cup 2005 - 15.
roč. – Piešťany boli síce centrom podujatia (hráči boli ubytovaní v hoteli Sĺňava), ale
v Piešťanoch sa nehral ani jeden zápas (z technických dôvodov, pretože šatne na štadióne
PFK nezodpovedali kritériám turnaja). Podujatie sa konalo v apríli 2005, hralo sa v 13tich mestách, zúčastnilo sa ho už iba
8 mužstiev (predtým 16). Víťazom sa stalo
mužstvo Ukrajiny.

d) Futbalista Eusébio navštívil Piešťany – legendárny portugalský futbalista Eusébio da
Silva Fereira počas 4-dňového pobytu na Slovensku zavítal aj do piešťanských kúpeľov.
11. Minifutbal
a) Minifutbalový turnaj Oáza Cup - 9. roč. – konal sa v športovej hale Gymnázia P. de
Coubertina v Piešťanoch, víťazom sa stalo mužstvo Myjavy.
12. Atletika
a) Piešťanské hry v atletike (Memoriál Štefana Estera) - 40.ročník – na 1. mieste sa
s rovnakým počtom bodov umiestnili družstvo žiakov ZŠ na Brezovej ul. a družstvo
žiakov ZŠ na Holubyho ul. Podujatie sledoval predseda Slovenskej asociácie športu na
školách Anton Javorka, ktorý spolu s Ivanom Luknárom a Štefanom Esterom patril medzi
jeho zakladateľov v roku 1996.
13. Hokejbal
a) Andrej Mateička (HBC Andže Piešťany) – v roku 2005 hral za LG Franklin Bratislava,
reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta v americkom Pittsburgu – člen družstva Slovenska, ktoré obsadilo 2.
miesto (spolu s Vargom s 5-timi gólmi boli najlepšími strelcami Slovenska).
b) HBC Andže Piešťany – v sezóne 2004/2005 hrali v 1. lige a postúpili do extraligy.
14. In-line hokej
a) In-line HK Piešťany – v roku 2005 hrali v extralige, kde obsadili 5. miesto. Domáce
zápasy už mohli hrať na piešťanskom Zimnom štadióne, kde bol cez leto na tento účel
položený špeciálny povrch.
15. Stolný tenis
a) Družstvo Rentdop Piešťany - Moravany n/V. – v sezóne 2004/2005 v 1. lige -západná
skupina obsadilo 5. miesto.
b) Michal Stehlík (MTJ Rentdop Piešťany)
- majstrovstvá SR, v kategórii najmladších žiakov získal 2-krát 1. miesto (v dvojhre a vo
štvorhre s Majákom z Čadce).
16. Motorizmus
a) Automobilové preteky Matador Cena Slovenska (zároveň Majstrovstvá Slovenska). Po
14-tich rokoch sa do Piešťan vrátili preteky automobilov. Pod záštitou prezidenta SR Ivana
Gašparoviča sa konali v auguste 2005 na okruhu na piešťanskom letisku. Pretekalo 43
jazdcov v 3-och kategóriách: do 2 000 cm3, nad 2 000 cm3 a veteráni.
V kategórii do 2 000 cm3 vyhral 1. i 2. jazdu Jaroslav Homola (Citroen), v kategórii nad
2 000 cm3 1. jazdu vyhral Miroslav Konôpka (Dodge Viper) a 2. jazdu Rudolf Machánek
(Mercedes-Benz), v kategórii veteránov vyhral Ľubomír Valko (Škoda 130 LS).
17. Historické vozidlá
a) Súťažné prehliadky historických vozidiel na Slovensku – v roku 2005 sa na Slovensku

uskutočnilo 29 podujatí s historickými vozidlami, jedným z nich boli aj „Piešťanské zlaté
stuhy“.
b) Piešťanské zlaté stuhy 2005 (Concours d’ elegance) – v rámci OLKS v Piešťanoch sa
uskutočnila tradičná súťažná prehliadka a výstava historických vozidiel Piešťanské zlaté
stuhy. Podujatie pripravil piešťanský Veteran Car Club. V sobotu 4. júna prešli historické
vozidlá na čele slávnostného sprievodu. Popoludní sa na Kúpeľnom ostrove uskutočnila
promenáda a jazda pravidelnosti historických vozidiel za účasti súťažiacich z Nemecka,
Rakúska, Čiech, Švajčiarska a Slovenska.
V nedeľu 5. júna sa pred kúpeľným hotelom Thermia Palace konala súťažná prehliadka
a výstava historických vozidiel Piešťanské zlaté stuhy. Po nej nasledovalo vyhlásenie
výsledkov súťaže a odovzdanie cien trom vyžrebovaným divákom, ktorí sa zúčastnili
diváckej ankety o najkrajšie vozidlo a odovzdanie Ceny generálneho riaditeľa kúpeľov
Piešťany a Ceny primátora mesta Piešťany.
18. Motokros a enduro
a) ŠK Havran Racing Team – klub vznikol v roku 2002, prezidentom klubu je Miroslav
Buchman. Klub združuje pretekárov endura a country crossu a tiež motokrosu. V roku
2005 mal klub 18 členov, z ktorých 16-ti sa venovali enduru a dvaja motokrosu.
b) Enduro a cross country Adamsmoto – seriál pretekov majstrovstiev Slovenska
absolvovali aj pretekári Havranu.
19. Vodný motorizmus
a) Jaroslav Baláž ml. (KVM a VŠ Piešťany)
- majstrovstvá Európy v rýchlostných pretekoch vznášadiel – v sérii 5-tich pretekov
obsadil celkové 2. miesto spomedzi 26 pretekárov.
20. Vodné lyžovanie
a) Zuzana Vráblová (KVL a VŠ Piešťany), juniorska reprezentantka SR.
- majstrovstvá Európy dorastencov za vlekom v Tel Avive – 4. miesto v kombinácii, 4.
miesto v skokoch, 5. miesto v slalome a 6. miesto vo figurálnej jazde;
- majstrovstvá Európy dospelých za vlekom v Lubline – 3. miesto v súťaži družstiev.
Zuzana Vráblová je držiteľkou nového slovenského rekordu v skoku 33,2 m, ktorý
dosiahla v Lubline.
b) Ivan Oravec (KVL a VŠ Piešťany), reprezentant SR.
- medzinárodné majstrovstvá Čiech a Slovenska vo vodnom lyžovaní za člnom – 1. miesto
v akrobatickej jazde.
21. Kanoistika
a) Róbert Erban (ŠKP Bratislava), seniorsky reprezentant SR.
- majstrovstvá sveta v chorvátskom Zágrebe – 2-krát 2. miesto (K4 1000 m a K4 500 m
spolu s bratmi M. R. Riszdorferovcami a Vlčekom);
- majstrovstvá Európy v Poľsku – 1. miesto a 2. miesto (K4 1000 m a K4 500 m spolu s R.
Riszdorferom, Tarrom a Wiebauerom).
b) Marcela Erbanová (ŠKP Bratislava), seniorska reprezent. SR, najúspešnejšia kajakárka
SR 2005.
- majstrovstvá sveta v Zágrebe – 6. miesto (K1 500 m) a 9. miesto (K1 200 m);

- majstrovstvá Európy v Poľsku – 2-krát 5. miesto (K1 500 m a K1 200 m).
c) Lenka Doubravová (Sĺňava Piešťany), juniorska reprezentantka SR.
- majstrovstvá sveta juniorov v Szegede – 6. miesto v semifinále (K1 1000 m);
- majstrovstvá Slovenska – 4-krát 1. miesto (K1 500 m, K2 500 m, K2 1000 m, K2 5000
m).
d) Matej Rusnák (Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR.
- majstrovstvá sveta juniorov v Szegede – 8. miesto (C1 1000 m) a 4. miesto (C2 500 m);
- majstrovstvá Európy juniorov v Plovdive – 6. miesto (C1 1000 m);
- majstrovstvá Slovenska – 2-krát 1. miesto (C2 500 m, C2 5000 m).
e) Simona Šamková, juniorska reprezentantka SR.
- majstrovstvá sveta juniorov v Szegede – 12. miesto (K2 500 m).
f) International JANTEX Ralley - 1. ročník – v apríli 2005, podujatie nadviazalo na
tradíciu Drahovského memoriálu. Na 9 km trati na Váhu a jazere Sĺňava v Piešťanoch
súťažilo 54 kanoistov a kajakárov zo Slovenska a Maďarska. Vyhral kajakár Maďar Viktor
Szakaly časom 41:29,09 min., najlepší kanoista Marián Ostrčil bol o 6 min. pomalší (kajak
je rýchlejší než kanoe).
g) Medzinárodná regata v rýchlostnej kanoistike juniorov do 23 rokov v Piešťanoch –
v máji 2005 na Váhu za účasti 300 kanoistov a kajakárov z 13-tich štátov. Víťazom sa
stalo družstvo Slovenska, v ktorom bolo aj 6 pretekárov z domácej Sĺňava Piešťany - L.
Doubravová, M. Rusnák, M. Kačic, S. Šamková, G. Zvonček a L. Husák.
h) Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike na dlhých tratiach – konali sa
v Novákoch na 5 km trati. Rýchlostní kanoisti Sĺňava Piešťany získali 7 titulov majstra SR
(7-krát 1. miesto).
ch) Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach – kanoisti Sĺňava
Piešťany získali v kategóriách muži, ženy, starší dorast, mladší dorast a žiaci spolu 11-krát
1. miesto.
i) Pohár SNP v rýchlostnej kanoistike v Piešťanoch - 45. ročník – preteky sa konali
v auguste 2005. Pohár SNP vyhrali kanoisti Novák pred Komárnom a Piešťanmi.
22. Veslovanie
a) Lukáš Babač (TJ Sĺňava Piešťany), seniorsky reprezentant SR.
- majstrovstvá sveta do 23 rokov v Amsterdame – 2.miesto v skife v konkurencii
pretekárov 27 štátov;
- 26. ročník Pohára SNP vo veslovaní v Piešťanoch – 2-krát 1. miesto.
b) Daniel Kraic (TJ Sĺňava Piešťany), starší žiak, juniorsky reprezentant SR.
- majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto (skif, dvojskif).
c) Maroš Sloboda (TJ Sĺňava Piešťany), reprezentant SR.
- majstrovstvá sveta v Japonsku – 9. miesto v dvojskife spolu s Ľubošom Podstupkom
z Filozofu Bratislava.
d) Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní – veslári Sĺňava Piešťany získali 6-krát 1. miesto
– Daniel Kraic (2-krát), Matej Šmída, Katarína Minarechová, Matúš Vančo a Maroš
Sloboda.
e) Majstrovstvá Slovenska a Čiech v šprinte – veslári Sĺňava Piešťany získali 6-krát 1.
miesto.
f) Pohár SNP vo veslovaní - 26. roč. a Memoriál Ctibora Reiskupa - 38. ročník –

medzinárodné veslárske preteky na Váhu v Piešťanoch sa konali v auguste 2005. Víťazom
pohára sa stali veslári Hodonína, víťazom memoriálu mužská osemveslica VK Olomouc.
23. Jachting
a) Jachtársky klub Sĺňava Piešťany – v roku 2005 mal 35 členov. V roku 2005 mal
Jachtársky klub Sĺňava Piešťany 3-och reprezentantov SR – Matej Kollárik a Lucia
Toráková v juniorskej triede Optimist a senior Braňo Divinec vo windsurfingu.
b) Jachtárske podujatia v Piešťanoch – v roku 2005 sa na jazere Sĺňava opäť konalo
niekoľko vodáckych podujatí, napr. v júli to boli medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v jachtingu, preteky Olympijských nádejí a Veľká cena Slovenska -49. roč.
24. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – v roku 2005 hrali v 1. vodnopólovej lige, kde obsadili 6.
miesto z 8-ich družstiev.
b) Ženy KVP Kúpele Piešťany – v 1. lige obsadili 2. miesto.
c) Juniorky KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige junioriek.
d) Žiačky KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige.
e) Žiaci KVP Kúpele Piešťany – hrali v oblastnej súťaži.
f) Michala Hašková (KVP Kúpele Piešťany), juniorska a seniorska
reprezentantka SR; najlepšia strelkyňa v 1. lige žien.
g) Shirley Lazarová (KVP Kúpele Piešťany) – juniorska reprezentantka SR.
25. Nohejbal
a) 60. výročie nohejbalu na Slovensku a v Piešťanoch – oslavy sa konali v roku 2005.
b) Ocenenie Miloša Fabiana – prezident i tréner NK Kúpele Piešťany a zároveň nestor
piešťanského a slovenského nohejbalu, 70-ročný Piešťanec Miloš Fabian, sa v decembri
2005 na základe návrhu spoločnej Česko-slovenskej komisie nohejbalu za celoživotné
zásluhy o rozvoj športu v bývalej ČSFR a na Slovensku stal členom Siene slávy nohejbalu
v Prahe.
c) Seniori (muži) NK Kúpele Piešťany – v roku 2005 hrali v 1.nohejbalovej lige.
d) Majstrovstvá Slovenska dorastu – NK Kúpele Piešťany v zložení D. Krajčík, P.
Zvonček, L. Vlado, P. Tibenský a L. Brunovský získali 1. miesto v súťaži trojíc, 1. miesto
v súťaži dvojíc a v súťaži jednotlivcov 1. miesto Daniel Krajčík.
e) Majstrovstvá Slovenska žiakov – NK Kúpele Piešťany – 1. miesto v súťaži trojíc.
26. Squash
a) Družstvá SC Piešťany A a B – v sezóne 2004/2005 hrali v 2. lige. A družstvo súťaž
vyhralo a postúpilo do 1. ligy.
b) Turnaj v squash – celoslovenský turnaj s medzinárodnou účasťou (ČR) sa uskutočnil
v marci 2005 v hale piešťanského squash klubu.
c) Medzinárodný turnaj Pro Kenex Cup – konal sa koncom decembra 2005 v squash hale
v Piešťanoch. Víťazom sa stal S. Khan z Pakistanu.

27. Cyklistika
a) Vladislav Janovjak – slabozraký športovec z Ostrova (účastník paralympiády v roku
2004)
- majstrovstvá Európy v Holandsku – 2. miesto v šprinte;
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto v šprinte tandemov.
28. Golf
a) Turnaj Open Member Day – konal sa v apríli 2005 v Piešťanoch ako otvorenie golfovej
sezóny 2005 slovenských golfistov. Hralo sa na golfovom ihrisku SLK Piešťany, na
ktorom pôsobí SPA GK Piešťany.
b) Turnaj Prezident Golf Cup 2005 - 1. roč. – v máji sa na golfovom ihrisku v Piešťanoch
uskutočnilo finále jarnej časti a v októbri finále zimnej časti turnaja.
c) Golfový turnaj medzinárodného klubu – uskutočnil sa v júli na golfovom ihrisku
v Piešťanoch.
29. Kulturistika
a) Goliath Gym klub Piešťany – člen klubu Ľuboš Pekarovič na majstrovstvách Slovenska
v športovej kulturistike obsadil 2. miesto v kategórii do 70 kg, Martin Spál 5. miesto
v kategórii do 87,5 kg.
30. Šach
a) Šachisti ŠK Kúpele Piešťany – v sezóne 2004/2005 vypadli síce z 1. ligy, avšak v súťaži
sa uvoľnilo jedno miesto a tak v sezóne 2005/2006 hrali znovu v 1. lige.
b) 17. majstrovstvá Európy družstiev nepočujúcich šachistov – konali sa v júni 2005
v Piešťanoch.
c) Medzinárodný šachový turnaj Open CK Pressburg - 2. roč. – konal sa v novembri 2005
v hoteli Odevák v RO Sĺňava II na Banke.
31. Jazdectvo
a) Jazdecký areál Agrobiop pri Bodone (za „železným“ mostom cez kanál) – majiteľom
je spoločnosť Agrobiop, s.r.o. Piešťany. Areál patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Je
tam parkúr, v minulom období využívaný na jazdecké preteky (Prvá jazdecká škola
v Piešťanoch), v súčasnosti skôr na westernové jazdenie. V súčasnosti sa tam v dvoch
maštaliach chovajú kone.
b) Slávnostná Hubertova jazda – koncom októbra 2005 uskutočnilo 6 bývalých súťažných
jazdcov symbolický hon na imaginárnu líšku na koňoch od jazdeckého areálu pri Bodone
po Hornú Stredu.
32. Lukostreľba
a) Lukostrelecký klub v Piešťanoch – vznikol v roku 2005 pri CVČ Ahoj v Piešťanoch.
Trénerom sa stal Jaroslav Lazo.
33. Plávanie otužilcov
a) Plávanie otužilcov pri príležitosti 81. narodenín Karola Kevana – uskutočnilo sa vo
februári 2005. Zúčastnilo sa ho 22 otužilcov z celého Slovenska na čele s najstarším

slovenským otužilcom, Piešťancom Karolom Kevanom. Keďže Váh bol po celej šírke
zamrznutý, tak si pred Magnóliou do zamrznutej rieky vysekali malý bazén, v ktorom
niekoľko minút plávali.
b) Plávanie otužilcov v Piešťanoch - 14. ročník – uskutočnilo sa 26. decembra 2005,
zúčastnilo sa ho 46 mužov a žien z celého Slovenska. Hlavným organizátorom podujatia
bol Martin Valo, najstarším účastníkom Karol Kevan, tradične z Bratislavy prišli Jozef
Makai so synom Zoltánom, sólista opery SND Martin Babjak a ďalší. Plávalo sa oproti
Magnólie z jednej strany Váhu na druhú, niektorí to zvládli aj trikrát.
34. Silvestrovský beh v Piešťanoch - 40. ročník
Víťazom hlavnej kategórie muži - vytrvalci sa stal opäť Ján Križák (AŠK Skalica).
Podujatie moderoval jeden zo zakladateľov podujatia Walter Schwarz (ďalšími boli Anton
Javorka a František Rašla).
35. Telesne postihnutí športovci
a) Budovanie paralympijského centra v Piešťanoch – MsZ v Piešťanoch v roku 2005
schválilo projekt Slovenského paralympijského výboru na vybudovanie paralympijského
centra v Piešťanoch v športovom areáli RO Sĺňava I vedľa Zimného štadióna v Piešťanoch
(halu mal dovtedy v nájme Mestský hádzanársky klub Piešťany).
b) Ján Riapoš – stolný tenis (ŠKV Kúpele Piešťany) – bol vyhlásený za najlepšieho
telesne postihnutého stolného tenistu Európy za rok 2005. Je predsedom Slovenského
paralympijského výboru. Na Slovensku sa v ankete telesne postihnutých športovcov
desaťročia umiestnil v prvej desiatke.
- majstrovstvá Európy v talianskom Jesolo – 1. miesto - družstvá, 1. miesto - jednotlivci
TT2;
- Slovakia open Piešťany – 1. miesto - družstvá (s Revúckym), 1. miesto - jednotl. TT2;
- Hungaria open Budapešť a Slovenia open Lasko – 1. miesto – družstvá,
1. miesto jednotlivci;
- Írsky open Dublin – 1. miesto - jednotlivci.
c) Mária Pillárová – stolný tenis (ŠKV Kúpele Piešťany).
- majstrovstvá Európy v talianskom Jesolo – 1. miesto družstvá (s Kanovou);
2. miesto jednotlivci TT4;
- Slovakia open Piešťany – 2. miesto družstvá, 2. miesto jednotlivci TT4;
- Slovenia open Lasko – 2. miesto družstvá.
36. Mestské súťaže
Mestská nohejbalová liga – v roku 2005 sa víťazom stalo mužstvo Elmipa Moravany n/V.
a) Majstrovstvá Piešťan 2005 v kolkoch jednotlivcov – v kategórii mužov
1. miesto
obsadil Štefan Kočan a v kategórii žien Katarína Vráblová.
b) Mestská liga v kolkoch - 22. roč. – víťazom sa stalo družstvo Dompek pred družstvom
Povodie Váhu A.
Na majstrovstvách Slovenska amatérskych družstiev obsadil Dompek 2. miesto
v konkurencii 14-tich družstiev.
c) Minifutbal - I. MPFL – víťazom v roku 2005 sa stalo mužstvo Tisingu.
d) Piešťanská mestská hokejbalová liga – víťazom sa stalo mužstvo Detroitu.

12. Zahraničné styky v roku 2005
1. Partnerská dohoda o priateľstve a spolupráci Piešťany - Montevago
Mesto Piešťany v roku 2005 obdržalo ponuku na partnerstvo v projekte „Partnerské mestá
2005“ od talianskeho kúpeľného mesta Montevago na Sicílii. Kontakty sa nadviazali počas
veľtrhu cestovného ruchu Regiontour Brno v januári 2005.
V marci 2005 navštívila Piešťany delegácia predstaviteľov mesta Montevago, ktorú viedol
primátor Calogero Impastato. Na stretnutí s primátorom Piešťan Ing. R. Cicuttom sa
dohodlo, že obe mestá vypracujú výmenný projekt financovaný EÚ, ktorého výsledkom
bude podpísanie partnerskej zmluvy.
Projekt bol zameraný na kultúrno-vzdelávaciu výmenu študentov a pedagógov oboch
miest, spojenú s organizovaním seminárov, zameraných na problematiku EÚ. Obsahuje
témy spoločné pre obe mestá (vzájomné spoznávanie života v partnerských mestách,
možnosti štúdia a života mladých ľudí v EÚ, rozvoj cestovného ruchu so zameraním na
kúpeľníctvo v oboch mestách, spolupráca v kultúre a pod.).
Zo strany Piešťan bol vypracovaný projekt zaslaný 1. apríla 2005 na Európsku komisiu do
Bruselu. Koncom apríla MsZ v Piešťanoch dalo súhlas k uzavretiu dohody medzi oboma
mestami.
Partnerskú dohodu o priateľstve a spolupráci oboch miest podpísali 9.sept. 2005
v Piešťanoch primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto a primátor sicílskeho mesta
Montevago Calogero Impastato. Do Piešťan zavítala 40-členná delegácia z Montevaga
s predstaviteľmi mesta a členmi FS Opuntia (predtým koncom augusta navštívila
Montevago delegácia z Piešťan i s členmi FS Slnečnica). V auguste 2005 vystúpil na
Sicílii piešťanský FS Slnečnica a následne v septembri vystúpil v Piešťanoch FS Opuntia
z Montevaga.
2. Primátor Piešťan na návšteve v izraelskom meste Eilat
Primátor Piešťan Ing. R. Cicutto navštívil v dňoch 29. - 31.marca 2005 izraelské kúpeľné
mesto Eilat. Návštevu sprostredkovali radca izraelského veľvyslanectva vo Viedni Joseph
Peri a predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloš Žiak.
S tamojšími predstaviteľmi mesta Eilat sa nadviazali kontakty a prerokovali sa možnosti
partnerských vzťahov medzi Piešťanmi a Eilatom.
Podpísanie dohody o priateľstve a spolupráci bolo stanovené na budúci rok.
3. Stretnutie partnerských miest v maďarskom meste Hajdúnánás
V dňoch 4. - 5. mája 2005 sa v Hajdúnánás uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerských
miest. Mesto Piešťany na tomto podujatí zastupoval primátor mesta Ing. R. Cicutto
a poslanec MsZ Kornel Duffek.
4. Partnerské vzťahy Piešťany - Ustroň
a) Festival partnerských miest v poľskej Ustroni – festivalu sa v dňoch
2. - 3. júla
2005 zúčastnila delegácia Piešťan na čele s primátorom mesta
Ing. R. Cicuttom.
b) Oslavy 700. výročia založenia Ustrone – v dňoch 18. - 20. nov. 2005 sa
delegácia mesta Piešťany, ktorú viedol primátor mesta Ing. R. Cicutto, zúčastnila osláv
700. výročia založenia poľského mesta Ustroň (prvá písomná zmienka).

5. Piešťanskí študenti na stretnutí študentov v rakúskom Radstadte
V septembri 2005 sa 7 študentov Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch pod vedením
pedagógov Mgr. S. Šimovej a Mgr. M. Dubovskej zúčastnilo 5. medzinárodného
mládežníckeho fóra škôl Pierra de Coubertina. Podujatia sa zúčastnili študenti 16-tich
škôl z Grécka, Talianska, VB, Austrálie, Kene, Estónska, Nemecka, Slovenska, Čiech
a Rakúska.
13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Obraz Alfonsa Muchu
Vzácnu secesnú olejomaľbu na plátne českého maliara Alfonsa Muchu ukradli v októbri
2000 z kúpeľného hotela Thermia Palace. Rozmerné plátno neznámy páchateľ vyzeral
príborovým nožom, pričom okraj plátna zostal v ráme. Obraz mal hodnotu cca 3 mil. Sk.
Polícia vyhlásila po páchateľoch pátranie na Slovensku a cestou Interpolu aj v zahraničí.
A. Mucha namaľoval alegorický obraz počas návštevy piešťanských kúpeľov v rokoch
1931-32 pod názvom „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“, ktorý bol slávnostne
odhalený v Thermia Palace v máji 1932. Na obraze bola údajne medzi devami namaľovaná
aj jeho uzdravujúca sa dcéra. Krajinou v pozadí boli Moravany n/V.
V decembri 2004 sa českým policajtom podarilo obraz zadržať u dvoch mužov, ktorí sa
ho pokúšali predať pri nákupnom stredisku v Brne za 95 tis. eur dohodnutému kupcovi
z Rakúska.
V januári 2005 prevzali obraz gener. riaditeľ SLK Piešťany PhDr. M. Kramárik a riaditeľ
piešťanského BM PhDr. V. Krupa.. Obraz bol poškodený jednak vyrezaním z rámu a tiež
nevhodným zaobchádzaním a uložením vo vlhkom prostredí. Po expertíze bol obraz daný
na odborné reštaurovanie. Potom sa vráti späť na pôvodné miesto nad dverami vo veľkej
jedálni hotela Thermia Palace.
2. Výtržnosti, nehody, nešťastia
V priebehu roka 2005 sa vyskytlo viacero neradostných prípadov. Napríklad, v novembri
sa v priebehu niekoľkých dní udialo niekoľko udalostí.
a) Výtržnosti a násilnosti skínov – 11. nov. 2005 sa v Piešťanoch stretli príslušníci
extrémistickej skupiny skinheads. Približne 20 mladých ľudí s vyholenými hlavami
a oblečenými v čiernych bundách, maskáčoch a kanadách s fašistickými prejavmi sa
zhromaždilo v bare na Teplickej ul. Časť z nich sa presunula k neďalekej pivárni. Už pri
vchode začali ničiť jej zariadenie a keď sa majiteľ pivárne snažil ich vykázať, tak utŕžil pár
rán. Potom vyvolali bitku s návštevníkmi pivárne, ktorá prebiehala pred ňou na chodníku.
Bitku ukončil až príchod štátnych a mestských policajtov. Tí však boli nevšímaví na
fašistické pozdravy a vyhrážky vyholencov.
Niekoľko účastníkov bitky skončilo v nemocnici. Dvaja skíni, pochádzajúci z Trnavy, boli
na príkaz sudcu vzatí do väzby.
b) Samovražda občana Piešťan – vo štvrtok 17. nov. na železničnom priecestí pri letisku
ukončil svoj život 46-ročný muž z Piešťan, ktorý prešiel na traťovú koľaj v ústrety
osobnému vlaku prichádzajúcemu od Hornej Stredy.

c) Havária kamiónu – v piatok 18. nov. na diaľnici pri Piešťanoch havaroval kamión, ktorý
prevážal osobné autá z Talianska do Litvy. Vodič kamiónu nedodržal bezpečnú vzdialenosť
za pred ním idúcim vozidlom a v snahe vyhnúť sa zrážke vybočil s kamiónom do priekopy
a tam sa i s nákladom prevrátil. Nehoda sa našťastie obišla bez strát na životoch.
Cez tento víkend na slovenských cestách pri dopravných nehodách zahynulo 14 ľudí.
V poslednom období vzrástol počet kamiónov, ktoré ohrozujú cestnú premávku a to nielen
svojou veľkosťou, ale i z dôvodu neskúsenosti alebo únavy vodičov, ktorí upadajú do
mikrospánku.
d) Nehoda cyklistu – v pondelok 21. nov. večer za tmy zrazil mladý vodič osobného auta
staršieho muža. Na vine boli obaja. Muž sa viezol na neosvetlenom bicykli a bol v tmavom
obleku. Vodič mal byť v týchto podmienkach pozornejší a jazdiť opatrnejšie. Údajne
bicyklistu nevidel. Zraneného muža previezla sanitka do nemocnice.
3. Golfový ples v Piešťanoch
SPA - Golf klub Piešťany a SLK Piešťany, a.s. usporiadali 5.febr. 2005
1. golfový
ples v Piešťanoch. Konal sa v priestoroch kúpeľného hotela Balnea Palace. Okrem dobrej
zábavy mal ples aj charitatívny charakter, keďže prezident klubu R. Ihring odovzdal
MUDr. Vršanskému peňažný dar detskému liečebnému zariadeniu Zelený strom.

–––––––––– Ing. Alexander Murín –––––––––––

