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Rok 2006
Úvod
1. Svet v roku 2006
a) Vojenské konflikty. Začiatkom roka bol popravený bývalý iracký prezident Saddám
Hussajn. USA a ich spojenci však naďalej vojensky zotrvali v Iraku, niektoré štáty, medzi
nimi i Slovensko, však rozhodli o odchode svojich vojakov alebo znížili ich počty. V Iraku,
v USA i vo svete zosilnel odpor voči prítomnosti cudzích vojsk v Iraku, prezident G. Bush
však odchod amerických vojakov nepovolil. Dôvodom okupácie Iraku je údajne snaha o jeho
demokratizáciu (s navzájom znepriatelenými náboženskými fanatikmi šiítmi a sunnitmi to
bude ťažko realizovateľné), v skutočnosti zrejme ide o rozšírenie vplyvu USA a kontrolu
ťažby ropy v tejto oblasti. Čo je však najsmutnejšie, naďalej pretrváva utrpenie civilného
obyvateľstva Iraku, takmer každodenné teroristické akcie si už vyžiadali desaťtisíce obetí.
Nepokojná situácia bola i v Afganistane, kde pôsobí aj slovenská vojenská jednotka. Nová
Vláda SR pod vedením premiéra R. Fica rozhodla o stiahnutí vojakov z Iraku (107 ženistov)
a z Golanských výšin (95 vojakov), postupne však vzrástol počet vojakov v Afganistane
(z počiatočných 60 až na 300 v roku 2009). Slovensko má vojenskú jednotku i v srbskom
Kosove.
Napäté vzťahy sú stále medzi Izraelom a niektorými arabskými krajinami a hnutiami.
b) Zmena klímy vo svete. V roku 2006 sa na Zemi prejavili klimatické zmeny, došlo
k výraznému otepleniu. Podľa odborníkov prebieha postupné globálne otepľovanie, ktoré
vo veľkej miere zapríčinilo samotné ľudstvo. V budúcnosti by to mohlo spôsobiť zmeny
v poľnohospodárstve, flóre a faune.
c) Rozvoj komunikačnej techniky. Jej rozvoj pokračoval aj na prelome 2. a 3. tisícročia
(pribudli mobilné telefóny, internetové použitie počítačov a pod.).
V oblasti filmového premietania poklesol záujem o klasické sledovanie filmov v kinách.
V oblasti televízneho vysielania pribudlo viacero nových staníc aj regionálnych. Okrem
klasického šírenia televíznych signálov pomocou pozemných vysielačov sa používa šírenie
signálov použitím geostacionárnych satelitov.
Televízne prijímače sa využívajú aj na prehrávanie videokaziet pomocou videoprehrávačov
a videodiskov pomocou DVD prehrávačov. Namiesto klasických televízorov sa používajú
i televízory s LCD obrazovkou.
V oblasti počítačovej techniky tiež nastal pokrok. Objavili sa výkonnejšie a kvalitnejšie
počítače, napr. počítač s LCD monitorom. Tiež vzrástol význam počítačov, začali sa využívať
multifunkčne. Používajú sa aj na získavanie informácií pomocou internetu (internet prijíma
a odovzdáva informácie prostredníctvom celosvetovej komunikačnej siete). Použitím CD
diskov umožňujú počítače aj premietanie filmov.
V oblasti telefónnej komunikácie sa okrem klasických telefónnych sietí s pevnými linkami
veľmi rozšírilo používanie mobilných telefónnych sietí. Mobily sa okrem telefonovania
a posielania SMS správ používajú multifunkčne, napr. i na fotografovanie a filmovanie.
Na druhej strane však rozvoj komunikácie a informovanosti priniesol aj negatívne javy.
Ľudia menej čítajú knihy, menej času venujú športovej činnosti, viacej sedia pri televízoroch
a počítačoch. Tým sa čiastočne deformujú medziľudské vzťahy, ubúdajú priame kontakty,

ľudia sa stávajú spoločensky izolovanejší. Nedobrým javom je tiež skutočnosť, že
v programoch je málo citu, prevláda násilie, sex, honba za peniazmi a pod.
d) Kozmonautika. V roku 2006 sa opäť oživil medzinárodný kozmický program. Pokračoval
dobudovaním orbitálneho kozmického laboratória ISS na medzinárodnej vesmírnej stanici,
nachádzajúcej sa nad Zemou na geostacionárnej dráhe (je v prevádzke od roku 1998).
2. Slovensko v roku 2006
a) Štatistické údaje za rok 2006. Priemerný mesačný hrubý plat bol 18 750 Sk (oproti roku
2005 sa zvýšil o 1 476 Sk)ˇ, rast ekonomiky bol 7,7 %, rast cien 4,5 %, počet nezamestnaných
362 tis., t.j. miera nezamestnanosti 13,6 % (v roku 2005 427 tis., 16,2 %). Rast ekonomiky
nastal najmä v druhej polovici roku 2006.
Nezamestnanosť klesla aj preto, lebo veľa Slovákov pracuje v zahraničí (cca 150 tis.), kde
sú oveľa vyššie zárobky ako u nás. Peniaze chýbajú najmä mladým rodinám a dôchodcom.
V zahraničí Slováci vykonávajú väčšinou ťažšie, resp. podradnejšie práce. V roku 2006 bolo
v kurze okrem VB najmä Írsko, pracovali tam i viacerí občania Piešťan.
b) Voľby poslancov NR SR a nová vládna koalícia. V parlamentných voľbách v júni 2006
zvíťazil s prevahou SMER-SD s takmer 30 % hlasmi. Vznikla úplne nová vládna koalícia
3-och strán, ktorú vytvorili SMER-SD (Róbert Fico), SNS (Ján Slota) a ĽS-HZDS (Vladimír
Mečiar). Predsedom Vlády SR sa stal Róbert Fico, ktorý nahradil Mikuláša Dzurindu. Po
8-ročnej vláde pravice je program novej vlády skôr ľavicový. Nová vláda sa postupne usiluje
o zmeny v reformách zavedených za predchádzajúcej Dzurindovej vlády, napr. v sociálnej
oblasti, v oblasti verejného zdravotného poistenia, zdravotníctva a pod. Predchádzajúce
vládne strany SDKÚ-DS, KDH a SMK prešli do opozície.
Na Slovensku v súčasnosti prevažná časť strategického kapitálu patrí súkromným
spoločnostiam, najmä zahraničným. Nová vláda chce zabrániť ďalšiemu rozpredávaniu
slovenského majetku zahraničným firmám a zároveň dosiahnuť, aby časť majetku bola
vrátená štátu.
c) Automobilový priemysel. Jeho rozvoj pokračoval prostredníctvom zahraničného kapitálu.
V roku 2006 boli na Slovensku 3 veľké automobilky.
V Bratislave vyrába autá spoločnosť Volkswagen (ročne 240 tis. ks, napr. model AUDI Q7).
V roku 2006 začal závod v Trnave vyrábať autá koncernu PSA Peugeot Citroën (v roku
2006 60 tis. ks, plán na rok 2007 240 tis. ks, napr. model Peugeot 207). V roku 2006 začala
s výrobou áut pri Žiline aj kórejská automobilka KIA Motors Corporation (v roku 2006 5 tis.
ks, plán na rok 2007 150 tis. ks, napr. model Kia Ceéd). Zároveň vzrastá počet pracovných
miest. O niekoľko rokov v automobilovom priemysle na Slovensku (v automobilkách a vo
firmách na ne napojených) by malo byť zamestnaných cca 100 tis. ľudí.
Zahraničné firmy investujú aj do elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Napr. kórejská
spoločnosť Samsung Electronics má závod pri Trnave (vyrába LCD obrazovky).
V budúcom období sa dobuduje diaľnica naprieč Slovenskom. Vzrástol však i počet
kamiónov, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.
d) Komunálne voľby. Voľby zastupiteľských samosprávnych orgánov obcí a miest sa konali
2. decembra 2006. Pre volebné obdobie 2007 - 2010 boli zvolení starostovia obcí, resp.
primátori miest a poslanci ObZ obcí, resp. poslanci MsZ miest.
e) Letecká katastrofa. V januári 2006 pri havárii slovenského vojenského lietadla (v
Maďarsku neďaleko slovenských hraníc) pri návrate z mierovej misie v Kosove zahynulo

42 ľudí, prežil iba jeden.
Okrem Kosova má Slovensko vojenskú jednotku aj v Afganistane i ďalších krajinách, napr.
i na Blízkom Východe na Golanských výšinách medzi Izraelom a Sýriou, na Cypre, atď. (cca
6 misií). O stiahnutie vojenskej jednotky z Iraku rozhodla nová vláda R. Fica, realizovalo
sa vo februári 2007.
f) Zmena klímy na Slovensku. Prejavila sa najmä v druhej polovici roku 2006. Bolo horúce
leto, veľmi teplá jeseň a obzvlášť teplá zima (pokračovala aj v roku 2007). Na Slovensku
padli niektoré teplotné rekordy (najteplejšia zima od roku 1775, keď sa začala merať teplota
vzduchu).
3. Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2006
19. januára pri havárii vojenského lietadla, ktoré sa vracalo s vojakmi KFOR z Kosova,
zahynulo aj 7 ľudí z regiónu Piešťan.
20. februára sa začala výučba na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnava, pobočka Piešťany.
13. marca bolo v regióne Piešťan slabé zemetrasenie.
V apríli sa ukončili práce na rekonštrukcii Pešej zóny v Piešťanoch.
V máji bola podpísaná partnerská zmluva medzi Piešťanmi a izraelským mestom Eilat.
3. júna sa uskutočnilo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2006 v Piešťanoch.
17. júna sa konali voľby poslancov NR SR, z regiónu Piešťan boli zvolení dvaja poslanci.
V septembri sa v Piešťanoch uskutočnil 1. ročník medzinárodného filmového festivalu
Cinematik.
30. októbra začala vysielanie regionálna televízna stanica v oblasti Piešťan spoločnosti TV
Karpaty, s.r.o.
V novembri bol v Piešťanoch v priestoroch OD Prior otvorený obchod spoločnosti LIDL.
2. decembra sa v Piešťanoch konali komunálne voľby, opätovne bol za primátora mesta
zvolený Ing. Remo Cicutto, zároveň bolo zvolených 25 poslancov MsZ.
20. decembra po rozsiahlej rekonštrukcii bola slávnostne otvorená prevádzka v reprezentačnom
kúpeľnom hoteli Thermia Palace.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2006
MsZ MP, ktoré bolo zvolené pre volebné obdobie 2003 - 2006, malo v roku 2006 9 riadnych
a 2 mimoriadne zasadnutia MsZ. V decembri 2006 sa uskutočnilo 1. riadne zasadnutie
novozvoleného MsZ MP pre volebné obdobie 2007 - 2010. Zasadnutia MsZ MP sa konali
v zasadačke MsK v Piešťanoch. Počet poslancov MsZ bol 25. Pri hlasovaní mali poslanci
MsZ niekoľko možností. Hlasovanie poslancov MsZ pri schvaľovaní uznesenia MsZ malo
následný priebeh: počet prítomných poslancov:, možnosti hlasovania – za:, proti:, zdržal sa,
nehlasoval.
1. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 3. februára 2006
- v programe zasadnutia MsZ (22 bodov) bola kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí
MsZ v roku 2005, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, príspevky mesta právnickým
a fyzickým osobám podnikateľom, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, schátralý
objekt hotela Lipa, kontrolná činnosť útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany za 2.

polrok 2005, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.
1. Zmluva o podnájme medzi Službami mesta Piešťany, p.o. a spoločnosťou Petmas-Onyx,
s.r.o. (uzn. MsZ č. 4/2006) – MsZ schválilo ďalšiu zmluvu o podnájme medzi Službami
mesta Piešťany a spoločnosťou Petmax-Onyx na plochy v areáli na Valovej ul. za cenu 200,Sk/m2 na dobu neurčitú.
Firma Petmas-Onyx zabezpečuje odvoz odpadu v meste Piešťany.
2. Rozdelenie finančných prostriedkov Mesta Piešťany na príspevky právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom (uzn. MsZ č.5/2006) – MsZ schválilo rozdelenie sumy
4 mil. Sk nasledovne: rozvoj školstva a vzdelávania - 190 tis. Sk, telovýchova a šport 840 tis.Sk, zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia - 1 mil. Sk, charita, humanitárna
a sociálna oblasť - 200 tis. Sk, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity - 500 tis.Sk,
ekológia a environmentalistika - 150 tis. Sk, doprava, urbanizmus a architektúra - 50 tis. Sk,
bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku - 10 tis. Sk, ochrana zákl. ľuds. práv a slobôd 10
tis. Sk, výskum, vývoj a vedeckotechn. a inform. služby - 50 tis. Sk, podpora regionálneho
rozvoja a zamestnanosti - 1 mil. Sk.
3. Prevádzkovanie vodovodných a kanalizačných sietí v lokalitách Kukorelliho ul., Ul.
N. Teslu, Vrbovská ul. (uzn. MsZ č 7/2006) – MsZ schválilo riešenie ich prevádzkovania
ich kúpou od Tesly Piešťany, a.s. (zmluvou o prevode majetku medzi Teslou Piešťany,
a.s. a Mestom Piešťany). Zároveň MsZ schválilo prevádzkovanie predmetného vodovodu
a kanalizácie na základe zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TAVOS, a.s.
Konkurz na majetok Tesly Piešťany, a.s., trvá už cca desať rokov.
4. Bývalý hotel Lipa (uzn. MsZ č. 21/2006) – MsZ uložilo MsÚ v Piešťanoch vyzvať
majiteľa nehnuteľnosti Hotel Lipa predložiť statický posudok schátralého objektu, aby
bola zaručená bezpečnosť okolitých stavieb a chodcov. Zároveň uložilo MsÚ pozvať na
nasledujúce zasadnutie MsZ majiteľov predmetnej nehnuteľnosti, aby podali informáciu
o plánoch, ako budú riešiť dlhodobú neúnosnú situáciu s rekonštrukciou Hotela Lipa.
2. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 3. marca 2006
- v programe zasadnutia bolo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov obce, financovanie investičnej akcie mesta, zriadenie regionálneho
televízneho vysielania v Piešťanoch, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, plnenie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany, správa o činnosti MsP za rok
2005, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod. (22 bodov programu).
1. Zvolenie prísediaceho pre súd (uzn. MsZ č. 24/2006) – MsZ schválilo opätovné zvolenie
Boženy Grgáčovej do funkcie prísediacej pre Krajský súd v Trnave pre funkčné obdobie
2006 - 2010.
2. Financovanie investičnej akcie mesta „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Partizánska,
Hurbanova a Díčova“ (uzn. MsZ č. 25/2006) – MsZ schválilo zaradenie predmetnej
investičnej akcie vo výške 30 mil. Sk do rozpočtu Mesta na rok 2006 a jej krytie úverom
z TATRA banky, a.s.
Ide o rozsiahlu úpravu predmetných ulíc, vozovka na nich bude z asfaltobetónu, chodníky
s vjazdami budú zo zámkovej dlažby.
3. Regionálne televízne vysielanie v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 26/2006) – MsZ uložilo MsÚ
v Piešťanoch rokovať o zriadení regionálneho televízneho vysielania so spoločnosťou TV
KARPATY, s.r.o. a predložiť návrh na schválenie so zapracovaním do rozpočtu Mesta
Piešťany na rok 2007.

Zároveň odporučilo MsÚ rokovať aj so spoločnosťou infoNET tv, s.r.o. a predložiť na
schválenie ako variant so zapracovaním do rozpočtu na rok 2007.
4. Prevádzkovanie vodovodných a kanalizačných sietí v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 27/2006)
– vedenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. oslovilo Trnavu, Piešťany a okolité obce,
či majú záujem o vklad majetku do spoločnosti. Poslanci MsZ mesta Piešťany však zámer
vložiť majetok Mesta Piešťany do základného imania TAVOSu odmietli.
MsZ mesta Piešťany schválilo prevádzkovanie vodovodných a kanalizačných sietí na základe
zmluvy o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou
TAVOS, a.s. Uložilo primátorovi mesta Piešťany, aby využil možnosť zachovania podielov
akcií v TAVOSe podľa počtu obyvateľov. Poverilo primátora predložiť akcionárom TAVOSu
právny rozbor zvýšenia základného imania a stanov akciovej spoločnosti, spolu s poukazom
na princíp založenia tejto akciovej spoločnosti osobným listom.
Predstavenstvo TAVOSu sa následne rozhodlo nepožadovať navýšenie imania spoločnosti
a upustilo od zámeru na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov TAVOSu
v tejto závislosti.
5. Odpredaj nehnuteľností na Rázusovej ul. a Nám. slobody (uzn. MsZ č. 28/2006) – MsZ
schválilo prevod vlastníctva nehnuteľností pre spoločnosť Tatratour Reality, a.s. Piešťany
za 30 115 000,- Sk.
Objekt používala bývalá ZŠ, nachádza sa oproti hlavnej budovy ZŠ na druhej strane
Rázusovej ul.
6. Nájom objektu Športhotel a súvisiacich priestorov pre PFK Piešťany, o.z. (uzn. MsZ č.
29/2006) – MsZ schválilo nájom časti majetku Mesta Piešťany označeného ako „Futbalové
ihrisko s príslušenstvom“ a to nebytových priestorov - Športhotel a súvisiacich priestorov
bufetu a terasy k užívaniu nájomcom Prvý futbalový klub Piešťany, občianske združenie.
Nájom bol schválený s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov na vykonávanie
športovej činnosti PFK Piešťany nájomnou zmluvou za nájomné vo výške 1 000,- Sk na
dobu 33 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov a záväzkom uhrádzať služby spojené
s užívaním nebytových priestorov a časti pozemku (elektr. energie, dodávky tepla a teplej
vody, plynu, vodného a stočného a odvozu smetí) podľa skutočnej potreby. Zároveň MsZ
schválilo zrušenie uzn. MsZ č. 247/2004 zo dňa 10.12.2004.
MsZ ďalej schválilo právo nájomcovi PFK Piešťany prenechať predmetnú nehnuteľnosť
a nebytové priestory do podnájmu spoločnosti DENIPA, s.r.o., Piešťany. Zároveň schválilo
zrušenie uzn. MsZ č. 23/2005 A/ a B/ zo dňa 4.3.2005.
7. Odkúpenie pozemkov pri cintoríne na Žilinskej ceste (uzn. MsZ č. 30/2006) – MsZ
schválilo prevod vlastníctva pozemkov (záhrady o výmere 1 227 m2 a záhrady vo výmere
1 097 m2) od Heleny Šaradinovej do výlučného vlastníctva Mesta Piešťany, za kúpnu cenu
1 000,- Sk/m2. Zároveň schválilo zrušenie uzn. MsZ č. 89/2002.
8. Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany (uzn. MsZ
č. 37/2006) – MsZ plnenie programu vzalo na vedomie. Zároveň uložilo MsÚ pripraviť
Program hosp. a soc. rozvoja mesta Piešťany na roky 2007 - 2013 najmä s ohľadom na
možnosti maximálneho využitia štrukturálnych fondov z EÚ.
3. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 31. marca 2006
- v programe zasadnutia bolo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov obce, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, realizácia
umeleckých diel na pešej zóne, vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany a mestských

príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2005, zmeny a doplnky Územného plánu
mesta Piešťany, návrhy na riešenie plaveckého bazéna, správa o činnosti SBS COOP, s.r.o.
za rok 2005, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod. (spolu 24 bodov programu).
1. Finančné zabezpečenie realizácie umeleckých diel na Pešej zóne v Piešťanoch (uzn. MsZ
č. 48/2006) – MsZ schválilo realizáciu umeleckých diel na Pešej zóne v Piešťanoch a jej
financovanie z poskytnutého úveru na stavbu Pešia zóna Piešťany vo výške 5,1 mil. Sk
a z prebytku rozpočtu mesta za rok 2005 vo výške 2,8 mil. Sk.
2. Vyhodnotenie rozpočtov MsKS, MsK a SMP, p.o. za rok 2005 (uzn. MsZ č. 50, 51
a 53/2006) – MsZ ich schválilo.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2005 - záverečný účet (uzn. MsZ
č. 54/2006) – MsZ ho schválilo bez výhrad.
4. Financovanie základných škôl v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 55/2006) – MsZ schválilo
rozpis finančných prostriedkov pre základné školy v Piešťanoch na rok 2006 - prenesené
kompetencie. Zároveň uložilo MsÚ vypracovať návrh riešenia nepriaznivého stavu vo
financovaní ZŠ - prenesené kompetencie v termíne do 30.6.2006.
5. Návrh na spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti
s jeho aktualizáciou (uzn. MsZ č. 56/2006) – MsZ zobralo na vedomie podnety na zmeny
a doplnky ÚPN MP a tiež ich vyhodnotenie. Schválilo zapracovanie nasledovných zmien
a doplnkov do ÚPN MP (funkčného využitia lokalít): č. 1 – areál spol. Tvorba, Bratislavská
ul., č. 2 – Bodona, areál spol. VOD-EKO, č. 4 – lokalita Hlboká ul. - za športovou halou (s
pripomienkami poslancov), č. 5 – lokalita bývalého administratívneho areálu Hospodárska
ul., č. 6 – lokalita nákupného strediska TESCO, č. 7 – lokalita bývalého mestského trhoviska,
č. 8 – lokalita sídl. Heinola, č. 9 – úprava určenia dominantnej funkčnej náplne pri plochách
občianskej vybavenosti a č. 10 – doplnenie hraníc národnej kultúrnej pamiatky Mestský
park v Piešťanoch. Neschválilo zmenu č. 3 – zmena funkčného využitia v lokalite Sĺňava bývalé ovocné sady.
MsZ tiež schválilo návrh na aktualizovanie určenia verejnoprospešných stavieb. Zároveň
MsZ uložilo MsÚ v Piešťanoch rokovať s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave
o vyčlenení parciel pod mestským kinom Fontána z národnej kultúrnej pamiatky Mestský
park Piešťany. Odporučilo KPÚ v Trnave prehodnotiť hranice NKP Mestský park Piešťany
tak, aby do neho boli zahrnuté aj parkové plochy medzi Domom umenia a Hotelom Park po
futbalový štadión.
6. Návrh na riešenie výstavby nového plaveckého bazéna (uzn. MsZ č. 57/2006) – MsZ
zobralo na vedomie informáciu obsahujúcu prehľad existujúcich bazénov pre verejnosť
a pre klubovú činnosť v SR a v ČR. Taktiež zobralo na vedomie preverenie a vyhodnotenie
možnosti výstavby plaveckého bazéna v Piešťanoch, či už na pozemku niektorej ZŠ (napr. ZŠ
Brezová ul.), v lokalite A. Trajan (oproti parkovisku OD Kaufland) alebo vedľa futbalového
štadióna.
MsZ tiež uložilo MsÚ neodkladne rokovať so SLK Piešťany, a.s. o možnej rekonštrukcii
kúpaliska Eva, so spoločnou účasťou oboch strán (mesta a kúpeľov) s využitím zdrojov EÚ.
7. Členstvo Služieb mesta Piešťany, p.o. v Združení organizácií verejných prác SR (uzn.
MsZ č. 61/2006) – MsZ členstvo schválilo.
4. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 28. apríla 2006
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, VZN MP, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, finančné dotácie

Mesta Piešťany (z položky právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia), zatiaľ boli
schválené dotácie vo výške 780 tis. Sk, ďalšie potom v priebehu roka, celkove Mesto
Piešťany vyčlenilo na dotácie v roku 2006 4 mil. Sk; modernizácia verejného osvetlenia,
bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod. (spolu 24 bodov programu).
1. VZN MP o miestach na umiestňovanie volebných plagátov pred voľbami do NR SR
v roku 2006 (uzn. MsZ č. 64/2006) – MsZ ho schválilo.
2. Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov medzi Mestom Piešťany a ŠHK
37 Piešťany, s.r.o. (uzn. MsZ č. 67/2006) – MsZ zmluvu schválilo za podmienky doplnenia
zakladateľskej listiny ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. o zriadenie dozornej rady v tejto spoločnosti
s počtom 3-och členov, ktorých navrhne MsZ.
Do Dozornej rady spoločnosti ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. boli zvolení ako zástupcovia Mesta
Piešťany poslanci MsZ Ing. I. Babičová, Ing. E. Kolláriková a J. Kravárik (uzn. MsZ č.
86/2006).
3. Prevod časti majetku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zo štátu na Mesto Piešťany (uzn.
MsZ č. 68/2006) – MsZ schválilo bezodplatný prevod menovitej hodnoty časti majetkovej
účasti štátu na podnikaní Letiska Piešťany, a.s. (vo výške 147,219 mil. Sk, čo predstavuje 33
%-ný podiel na základnom imanií spoločnosti) na Mesto Piešťany a to na základe rozhodnutia
Ministerstva hospodárstva SR č. 24 zo dňa 15.12.2005.
4. Finančná dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti (uzn. MsZ č.
74/2006) – MsZ schválilo pre Progresit, o.z. na projekt „Čo v nás je!“ príspevok 110 tis. Sk.
5. Finančné dotácie na projekty v oblasti sociálnej a zdravotníckej (uzn. MsZ č. 75/2006) –
MsZ schválilo:
a) Príspevky na charitu, humanitárnu a sociálnu oblasť:
- pre OZ Hospic Matky Božej na projekt „Podpora hospicového hnutia v meste Piešťany“
vo výške 30 tis. Sk;
- pre OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu na projekt „Protidrogové fórum“ vo výške 50 tis. Sk.
MsZ neschválilo príspevky pre OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu na projekt „Klub rodičov
závislých detí“ a pre NODAM, Združenie detí a mládeže, Klčové - Nové Mesto n/V. na
projekt „Vytvorme priestor pre mladých ľudí“, t.j. v oboch prípadoch bolo schválených 0
Sk.
b) Príspevky na zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia:
- pre Nemocnicu Alexandra Wintera Piešťany, n.o. na projekt „Doplnenie materiálnotechnického vybavenia vozidiel - ambulancií záchrannej zdravotnej služby“ vo výške 100
tis. Sk.
Pre OZ Hospic MB na projekt „Reprofilácia bývalého kultúrneho domu v Piešťanoch, m.č.
Kocurice - čiastkový projekt-2.etapa“ bolo schválených 0 Sk.
6. Finančné dotácie na projekty v oblasti kultúry, športu a vedy (uzn. MsZ č. 76/2006) –
MsZ schválilo:
a) Príspevky v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít:
- pre FS Máj pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch na projekt „Farebná jeseň
v ľudových piesňach a tancoch“ vo výške 70 tis. Sk;
- pre Agentúru MMI, s.r.o. Piešťany na projekt „8. ročník festivalu Country Lodenica 2006“
vo výške 50 tis. Sk;
- pre Dom umenia SKZ MK SR Piešťany na projekt „51. ročník Piešťanského festivalu“ vo
výške 95 tis. Sk.

Príspevok pre Agentúru MMI, s.r.o. Piešťany na projekt „6. ročník medzinárodného festivalu
Truck Country 2006“ bol schválený vo výške 0 Sk.
b) Príspevky v oblasti telovýchovy a športu:
- pre Squash Club Piešťany na projekt „Squashový tréning juniorov mesta Piešťany“ vo
výške 5 tis. Sk;
- pre Veslársky klub TJ Sĺňava Piešťany na projekt „2. ročník verejných pretekov na
veslárskych trenažéroch O pohár Sĺňavy“ vo výške 5 tis. Sk;
- pre Krasokorčuliarsky oddiel TJ AKO Piešťany na projekt „Európsky pohár
v krasokorčuľovaní“ vo výške 20 tis. Sk;
- pre Klub vodného póla Kúpele Piešťany na vybavenie telocvične vo výške 40 tis. Sk;
- pre Basketbalový klub mládeže Piešťany na projekt „Piešťanská basketbalová liga
2006/2007“ vo výške 90 tis. Sk;
- pre Mestský hádzanársky klub Piešťany na projekt „Rozvoj telovýchovy a športu MHK
Piešťany“ vo výške 80 tis. Sk.
c) Príspevky v oblasti výskumu, vývoja, vedeckotechnických služieb a informačných služieb:
- pre Orbis - klub detí a mládeže v Piešťanoch na projekt „Tvorivosť hrou - vzdelávací
seminár“ vo výške 25 tis. Sk.
7. Finančné dotácie v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania (uzn. MsZ č. 77/2006) – MsZ
schválilo príspevky:
- pre ZŠ F.E. Scherera na projekt „Piešťanská abeceda - informačná brožúra“ vo výške 16
tis. Sk;
- pre ZŠ F.E. Scherera na projekt „Školáčik - vydanie časopisu“ vo výške
19 tis. Sk.
Príspevok pre ZŠ F.E. Scherera na projekt „Aplikácia informačno-komunikačných
technológií v prírodovedných predmetoch“ bol schválený vo výške 0 Sk.
8. Modernizácia verejného osvetlenia v meste (uzn. MsZ č. 79/2006) – MsZ schválilo
dotáciu 1 mil. Sk z Fondu rozvoja bývania Mesta Piešťany pre Služby mesta Piešťany na
modernizáciu verejného osvetlenia v meste.
9. Navýšenie základného imania spoločnosti SBS COOP, s.r.o. (uzn. MsZ č. 80/2006) –
MsZ schválilo navýšenie vo výške 2 mil. Sk. V tejto s.r.o. je jediným spoločníkom Mesto
Piešťany.
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 9. júna 2006
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany a mestských organizácií za 1.
štvrťrok 2006, finančné prostriedky pre ZŠ na rok 2006, revitalizácia potoka Dubová, dotácie
mesta v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia, prevody vlastníctva nehnuteľností,
bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod. (21 bodov programu).
1. Rozpis finančných prostriedkov na ZŠ na rok 2006 na prenesené kompetencie (uzn. MsZ č.
95/2006) – MsZ schválilo rozpis finančných prostriedkov na ZŠ v pôsobnosti Mesta Piešťany
- prenesené kompetencie na rok 2006 na základe dohodovacieho konania s ministerstvom
školstva. Bolo schválených 1,72 mil. Sk, keďže mzdový normatív nepostačoval, preto
poslanci MsZ schválili použiť na mzdy tiež časť z rezervy prevádzkového normatívu na rok
2006 vo výške 1,054 mil. Sk.
2. Spolufinancovanie vypracovania projektovej dokumentácie Revitalizácia potoka Dubová
(uzn. MsZ č. 96/2006) – MsZ schválilo finančnú spoluprácu medzi Mestom Piešťany
a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. za účelom vypracovania predmetnej

projektovej dokumentácie. Mesto Piešťany sa na tejto spolupráci bude podieľať finančnou
čiastkou 190 tis. Sk.
3. Finančné dotácie v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia (uzn. MsZ č. 97/2006)
– MsZ schválilo príspevky:
- pre Regionálne centrum Sloboda zvierat v Piešťanoch na projekt „Dobudovanie prívodu
vody a odvodu kanalizácie“ vo výške 29,9 tis. Sk a na projekt „Zakúpenie non-stop koterca“
vo výške 6 tis. Sk;
- pre SZáŠ na projekt „Záhrada pre nevidiacich“ vo výške 50 tis. Sk.
4. Zníženie straty minulých rokov spoločnosti SBS COOP, s.r.o. Piešťany (uzn. MsZ č.
102/2006) – MsZ schválilo zníženie straty v sume 500 tis. Sk zapracovaním do rozpočtu
mesta pri zmene rozpočtu mesta na rok 2006. Zároveň schválilo zaradenie nákupu rádiového
pultu v sume 500 tis. Sk pri zmene rozpočtu mesta na rok 2006.
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 7. júla 2006
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, stav a pohyb majetku Mesta Piešťany v roku 2005, lávka nad Biskupským
kanálom, prenájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, využitie objektu bývalej ZŠ A.
Trajan na sociálne účely, prevádzkovanie verejných WC, zmeny rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2006, kontroly útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany, bod Rôzne, interpelácie
poslancov MsZ a pod. (spolu 26 bodov programu).
Na zasadnutí MsZ informovali investor a architekt projektu polyfunkčného objektu Aupark
- Vita Balnearum Piešťany o zmenách v projekte (Nitrianska ul. sa nebude prekladať,
podzemné parkovisko sa nevybuduje a pod.).
1. Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany v roku 2005 (uzn. MsZ č. 107/2006) – MsZ zobralo
na vedomie informáciu o majetku MP.
Stav majetku Mesta Piešťany k 1.1.2005 bol 2 383 440 627 Sk a k 31.12.2005 bol
2 599 104 665 Sk.
2. Investičná akcia mesta - lávka nad Biskupským kanálom (uzn. MsZ č. 108/2006) – MsZ
schválilo navýšenie rozpočtu mesta na predmetnú investičnú akciu presunom finančných
prostriedkov z Fondu rozvoja bývania MP vo výške 3,4 mil. Sk. Celkové náklady, ktoré
Mesto Piešťany investuje na rekonštrukciu lávky, sú cca 6,8 mil. Sk.
3. Prevod vlastníctva nehnuteľností na Hlbokej ul. v Piešťanoch - športová hala a príslušenstvo
pre Slovenský paralympijský výbor, o.z. (uzn. MsZ č. 109/2006) – MsZ schválilo odpredaj
nehnuteľnosti - zastavané plochy a nádvoria, graboplastová športová hala, stavba TJ
a inžinierske siete pre Slovenský paralympijský výbor, o.z. za účtovnú hodnotu ku dňu
1.7.2006 vo výške
7,96 mil. Sk. Predaj bol schválený s výhradou predkupného práva
Mesta Piešťany za kúpnu cenu (rovnajúcej sa účtovnej hodnote) uhradenú kupujúcim - SPV,
o.z. predávajúcemu Mestu Piešťany, za účelom výstavby viacúčelovej športovej haly so
záväzkom v kúpnej zmluve (tzv. Paralympijského centra).
Zároveň MsZ schválilo ukončenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a SPV, o.z.
dohodou. Tiež schválilo vypracovanie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Piešťany a SPV,
o.z.
Paralympionici mali hádzanársku halu už v nájme (na dobu 30 rokov a so záväzkom
investovať do nej 17 mil. Sk) a už investovali do nej 3 mil. Sk na plynovú prípojku. Od
nájmu odstúpili z dôvodu, že rekonštrukcia objektu by bola neefektívna a preto sa rozhodli
halu a príslušenstvo kúpiť a postaviť úplne nový areál.

Športový areál Mesto Piešťany predalo iba za zostatkovú účtovnú hodnotu 7,96 mil. Sk,
pričom mohlo žiadať aj viacej, avšak cena podľa znaleckého posudku nebola na rokovanie
MsZ pripravená.
4. Využitie objektu bývalej ZŠ na Ul. A. Trajana v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 110/2006 a č.
11/2006) – MsZ neschválilo návrh na odpredaj nehnuteľnosti - objektu bývalej ZŠ A. Trajan
9 pre Katolícku jednotu Slovenska - pobočka Piešťany, o.z.
MsZ schválilo využitie predmetnej nehnuteľnosti na sociálne účely - na zriadenie Domova
dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých - s názvom Centrum sociálnych
služieb v Piešťanoch. MsZ zároveň uložilo MsÚ vypracovať a podať žiadosť o finančné
prostriedky z fondov EÚ na realizáciu uvedeného zámeru.
5. Prevádzkovanie verejných WC v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 113/2006) – MsZ schválilo
zrušenia uznesenia MsZ č. 153/2005 (WC na Winterovej ul. a WC na Staničnej ul. sa mali
asanovať, v prevádzke malo ostať iba WC na Nám. slobody a mali sa zaviesť chemické
WC).
Zároveň MsZ uložilo Službám mesta Piešťany, p.o. zabezpečiť opätovné sprevádzkovanie
verejných WC na Winterovej a Staničnej ul. od 15.7.2006. Tiež uložilo MsÚ pripraviť
koncepčné riešenie zabezpečenia verejných WC na území mesta.
7. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 8. septembra 2006
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, VZN MP o trhoviskách, príprava komunálnych volieb v meste, protokoly
o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Piešťany do správy 4-och MŠ a ZŠ Brezová ul.,
vyhodnotenie rozpočtov Mesta Piešťany, MsKS, MsK a SMP za 1. polrok 2006 a ich
zmeny, prevody vlastníctva bytov, zásady hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany, zmena
zásad o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Piešťany, prevody vlastníctva
nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod. (spolu 34 bodov programu).
Poslanci MsZ stiahli z programu rokovania návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Piešťany. Dôvodom boli nedostatky v doplnení hraníc národnej kultúrnej pamiatky Mestský
park v Piešťanoch, ktoré eviduje Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Návrh zmeny ÚPN MP
by totiž neriešil cestnú komunikáciu k LD Slovan, ktorá jednak nepatrí k mestskému parku
ako súčasti nár. kult. pamiatky a na druhej strane nie je ani zaradená do systému mestskej
dopravy.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce – v tomto bode programu vystúpil Peter Konečný
s informáciou o petícii občanov mesta za vybudovanie podchodu pod železničnou traťou,
ktorú podpísalo približne 1 000 občanov. V nej vyzvali primátora mesta, aby inicioval zmenu
projektu modernizácie železničnej trate tak, aby bol vybudovaný aj podchod pre peších od
druhého nástupišťa na železničnej stanici s vyústením na Obchodnú ulicu (investor výstavbu
tohto podchodu neplánuje). Poslanci MsZ petíciu občanov podporili a poverili primátora
mesta opätovne rokovať so zástupcami železníc o vybudovaní predmetného podchodu.
2. VZN MP o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
(uzn. MsZ č. 129/2006) – MsZ ho schválilo. VZN MP bolo vypracované v dôsledku
zmeny zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb a zmeny zákona
o živnostenskom podnikaní.
Na základe týchto zmien bolo potrebné určiť verejné priestranstvá na ambulantný predaj
alebo príležitostný trh a podmienky povolenia na tento predaj, upraviť sortiment predávaných
výrobkov, rozšíriť okruh osôb oprávnených predávať výrobky a poskytovať služby na

trhových miestach o občanov iných členských štátov Európskej únie.
3. VZN MP Trhový poriadok - trhovisko Centrum (uzn. MsZ č. 130/2006) – MsZ ho schválilo
s pripomienkami poslancov. Na základe tohto VZN MP trhovisko Centrum na Nitrianskej ul.
(vedľa dočasného parkoviska) uvoľnilo miesto plánovanej výstavbe AUPARKU a presunulo
sa na okraj parkoviska na Nálepkovej ul. Trhovisko Centrum na novom mieste bolo dané
do prevádzky v novembri 2006 a na menšom priestranstve než na predchádzajúcom mieste
(iba 56 stálych stolov).
Poslanci MsZ odsúhlasili aj zmenu sortimentu predávaných výrobkov a produktov - zákaz
predaja niektorých výrobkov (napr. textilu, obuvi, drogérie, domácich potrieb, spotrebnej
elektroniky) a tiež zákaz poskytovania služieb.
Očakávaný protest verejnosti na zasadnutí MsZ voči týmto zmenám sa nekonal a preto VZN
MP o trhovisku CENTRUM bolo schválené bez problémov.
4. VZN MP Trhový poriadok - trhovisko Kocka (uzn. MsZ č. 131/2006) – MsZ ho schválilo
s pripomienkami poslancov.
Toto VZN MP bolo potrebné doplniť z dôvodu presunu trhoviska Centrum z Nitrianskej ul.
na Nálepkovu ul. a s tým súvisiaci zákaz predaja spotrebného tovaru a zákaz služieb na tomto
parkovisku. Zároveň bol predaj spotrebného tovaru a poskytovaných služieb presunuté na
trhovisko Kocka. Z toho dôvodu bol v tomto VZN MP doplnený sortiment predávaných
výrobkov o ďalšie povolené výrobky a tiež boli doplnené druhy poskytovaných služieb na
trhovisku Kocka.
5. Príprava na voľby do samosprávnych orgánov mesta Piešťany v roku 2006 - počty
poslancov MsZ MP (uzn. MsZ č. 132/2006) – MsZ schválilo kvótu 25 poslancov MsZ MP
pre volebné obdobie 2007 - 2010 a určilo 4 volebné obvody i s počtom poslancov v nich
volených.
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtov za 1. polrok 2006 a zmeny rozpočtov na rok 2006 Mesta
Piešťany, MsKS, MsK a SMP, p.o. (uzn. MsZ č. 134/2006, č. 135/2006, č. 136/2006, č.
137/2006, č. 138/2006, č. 139/2006, č. 140/2006 a č. 141/2006 – MsZ ich schválilo.
7. Prevod vlastníctva bytov v lokalite Bodona vo vlastníctve Mesta Piešťany do vlastníctva
vyžrebovaných záujemcov (uzn. č. 144/2006) – MsZ schválilo prevody vlastníctva 11-tich
bytov bytového domu na Čachtickej ul. v lokalite Bodona (ďalšie prevody vlastníctva bytov
boli schválené na ďalších zasadnutiach MsZ).
Kúpne ceny za 1-izbové byty boli cca 1,1 mil. Sk, za 2-izbové, resp. 2-izbové mezonetové
1,2 až 1,8 mil. Sk, za 3-izbové cca 2,1 mil. Sk.
8. Nájom objektu bývalej MŠ Javorová ul. na sídlisku JUH (uzn. MsZ č. 148/2006) –
MsZ schválilo zmenu a doplnenie nájomnej zmluvy. Nájom bol schválený pre spoločnosť
BENIMED, s.r.o. Piešťany (konateľom je MUDr. Jozef Beňačka, PhD.) za cenu nájmu
nebytových priestorov 500,- Sk/m2 ročne, za cenu nájmu pozemkov 1,- Sk/m2 ročne, za
účelom poskytovania zdravotníckych služieb, na dobu určitú 30 rokov, s výpovednou lehotou
6 mesiacov, s právom nájomcu prenechať časť predmetu nájmu do podnájmu tretej osobe za
účelom poskytovania zdravotníckych služieb bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.
Zároveň MsZ schválilo zrušenie uzn. MsZ č. 246/2005.
9. Zmena harmonogramu zasadnutí samosprávnych orgánov mesta a dočasné pozastavenie
predaja nehnuteľného majetku mesta v období pred komunálnymi voľbami (uzn. MsZ č.
154/2006) – MsZ schválilo:
a) Zastavenie všetkých predajov nehnuteľného majetku Mesta Piešťany do skončenia

volebného obdobia 2003 - 2006, t.j. do 6.12.2006 s výnimkou predaja nehnuteľností podľa
zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, predaja nových bytov na Čachtickej
ul. v lokalite Bodona a predaja pozemkov do 500 m2.
b) Zmeny harmonogramu zasadnutí MsR, MsZ a komisií MsZ v mesiacoch október
a november 2006.
10. Bod Rôzne - Rokovanie o vybudovaní podchodu železničnej trate (uzn. MsZ
č. 157/2006) – MsZ uložilo MsÚ rokovať so zástupcami Železníc SR o vybudovaní podchodu
železničnej trate v zmysle prijatej petície občanov mesta Piešťany.
8. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 20. októbra 2006 – v programe zasadnutia MsZ bola
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, VZN MP a ich novely, prevádzkový poriadok pohrebísk, finančné dotácie
mesta, verejné WC na území mesta, prevody vlastníctva a nájmy nehnuteľností, návrh na
odvolanie hlavného kontrolóra Mesta Piešťany, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod.
(23 bodov programu).
1. VZN MP o miestach na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej
kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 (uzn. MsZ č. 161/2006) –
MsZ ho schválilo.
Na každom stanovenom mieste bola pripravená jedna veľká skruž pre kandidátov pre voľby
poslancov MsZ a jeden stojan pre kandidátov pre voľby primátora mesta. Sú to nasledovné
verejné priestranstvá: Ul. A. Trajana (pri bývalom trhovisku), Ul. A. Hlinku (pri nákupnom
stredisku Kocka), Ul. A. Hlinku (pri autobusovej a železn. stanici), m.č. Kocurice - Ul.
Družby (pri Rodinnom detskom domove), Ul. E. Belluša (pri autobusovej zastávke),
Javorová ul. (pri nákupnom stredisku JUH), Kláštorská ul. (pri pohostinstve Vŕšok), Teplická
ul. (pri vstupe na bývalé mestské centrálne trhovisko), Vážska ul. (pri nákupnom stredisku
Kruhovka), Winterova ul. (pri kolonáde), Ul. Nikola Teslu (na chodníku pred bytovým
domom) a Štefánikova ul. (na ostrovčeku neďaleko rímskokatolíckeho kostola).
2. Novela VZN MP o dani z nehnuteľnosti na rok 2007 (uzn. MsZ č. 162/2006) – MsZ ju
schválilo. K zvýšeniu dane oproti roku 2006 nedošlo. Nastala iba jedna zmena, na základe
nového zákona boli od dane z nehnuteľnosti oslobodené pozemky a stavby slúžiace na
vzdelávanie alebo vedecko-výskumné účely a na vykonávanie náboženských obradov. Bude
to znamenať zníženie príjmov do rozpočtu Mesta Piešťany cca o 3 mil. Sk.
3. Novela VZN MP o dani za ubytovanie (uzn. MsZ č. 163/2006) – MsZ ju schválilo. Pri
tejto dani tiež došlo k jednej zmene. Od dani za ubytovanie boli oslobodené fyzické osoby
počas liečenia v SLK Piešťany, ak majú trvalý pobyt v Piešťanoch (doteraz museli takisto
platiť túto daň). Daň za ubytovanie je 30,- Sk na osobu a deň.
4. Novela VZN MP o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (uzn. MsZ
č. 164/2006) – MsZ ju schválilo.
Oproti roku 2006 nastalo iba niekoľko malých zmien.
5. Novela VZN MP o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany
(uzn. MsZ č. 165/2006) – MsZ ju schválilo.
V novele boli zapracované niektoré zmeny, ktoré nastali v priebehu roka 2006.
6. Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany (uzn. MsZ č. 167/2006) – MsZ ho
schválilo. Zároveň bolo zrušené VZN MP č. 9/2001 v znení jeho novely č. 17/2004, ktoré
doteraz upravovalo prevádzkovanie cintorínov.
Prevádzkový poriadok bol vypracovaný na základe nového zákona č. 470/2005 Z.z.

o pohrebníctve s účinnosťou od 1.11.2005. Cena nájomného ostala nezmenená (novelou
č.17/2004 bolo stanovené nájomné na 10 rokov nasledovne – za hrobové miesto 950,- Sk,
za urnové miesto 900,- Sk, za detský hrob
500,- Sk).
7. Finančné dotácie v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia (uzn. MsZ č. 169/2006)
– MsZ schválilo dotácie:
- pre Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany na opravu kotercov pre psov vo výške
44,1 tis. Sk;
- pre neziskovú organizáciu Pro Polis na projekt „Environmentálna politika mesta Piešťany“
vo výške 0 Sk.
8. Finančné dotácie na projekty v oblasti sociálnej a zdravotníckej (uzn. MsZ č. 170/2006)
– MsZ schválilo:
a) dotácie v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia:
- pre Národný ústav reumatických chorôb Piešťany na projekt „Obnovenie prevádzky
elektrokardiaografického pracoviska oddelenia funkčnej diagnostiky v NÚRCH Piešťany“
vo výške 285 430 Sk;
- pre Nemocnicu A. Wintera, n.o. Piešťany na projekt „Doplnenie materiálno-technického
vybavenie vozidiel - ambulancií záchrannej zdravotnej služby“ vo výške 500 tis. Sk.
b) dotácie pre charitu, humanitárnu a sociálnu oblasť:
- pre OZ Hospic Matky Božej Piešťany na projekt „Zvýšenie informovanosti“ vo výške 5
tis. Sk;
- pre OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu na projekt „Nota Bene“ vo výške
9,5 tis. Sk.
9. Riešenie verejných WC na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 173/2006) – MsZ zobralo
na vedomie prehľad existujúcich verejných WC a zároveň schválilo návrh na riešenie
verejných WC na území mesta.
V meste je v súčasnosti nedostatok verejných WC. Do Piešťan pritom každoročne prichádza
veľa návštevníkov na liečenie, za kultúrou, zábavou a oddychom, tiež sa tu koná mnoho
verejných spoločenských podujatí (najmä na pešej zóne a v parku). Verejné WC preto chýbajú
nielen obyvateľom mesta, ale najmä návštevníkom, ktorých počet neustále rastie. Tí to riešia
tak, že využívajú toalety v reštauráciách a kaviarňach, čo zas nevyhovuje podnikateľom.
Pre udržanie dobrého mena mesta je preto potrebné zabezpečiť poskytovanie verejných
hygienických služieb v žiadanej kvalite a rozsahu.
Verejné WC musia byť v prevádzke najmä v centre mesta a v blízkosti železničnej
a autobusovej stanice. Okrem rekonštrukcie existujúcich verejných toaliet, bude treba
realizovať aj nové objekty.
10. Bod Rôzne - Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra Mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
178/2006) – MsZ tajným hlasovaním schválilo odvolanie hlavného kontrolóra MP Ing.
Imricha Gála.
Keďže išlo o procedurálny návrh (a neočakávaný pre niektorých poslancov), nebola k nemu
diskusia a hlavný kontrolór nedostal ani možnosť vyjadriť sa k uvedeným obvineniam. Za
jeho odvolanie hlasovali predovšetkým poslanci za SDKÚ-DS, časť prítomných poslancov
sa však hlasovania nezúčastnila. Primátor mesta je však povinný schválené uznesenie MsZ
podpísať.
S procedurálnym návrhom na jeho odvolanie vystúpil poslanec za SDKÚ-DS JUDr. Ján
Chmelo, ktorý tlmočil stanovisko poslaneckého klubu SDKÚ-DS (menovaný poslanec už
niekoľkokrát prišiel s nečakaným návrhom, ako napr. v prípade návrhu na zmenu sídla CVČ

Ahoj Piešťany, poslanci sa vtedy rozhodli unáhlene, bez prerokovania a premyslenia si
predmetnej veci). Vyslovil tri výhrady k jeho práci. Po prvé, kontrolór bol údajne nepriamo
zodpovedný za to, že nepresadil odklad a zastavenie exekúcie (v exekučnom konaní
v kauze Kovomontáže prišlo Mesto Piešťany v decembri 2005 o 26 mil. Sk). Po druhé, že
na predchádzajúcom zasadnutí MsZ predniesol svoj doplňujúci návrh, o ktorom následne
poslanci hlasovali (bola to procesná chyba, pretože poslanci nemôžu hlasovať o niečom, čo
navrhol kontrolór; ten mal najprv osloviť poslanca, ktorý by sa s jeho návrhom stotožnil).
Po tretie, že sa kontrolór nezaoberal uznesením MsZ, ktoré uložilo MsÚ ukončiť zmluvný
vzťah medzi Službami MP a spoločnosťou STASIN, ktorá má v dlhodobom nájme mestské
pozemky za bývalou hádzanárskou halou na Hlbokej ul. (zmluva však zatiaľ nebola zrušená,
Služby MP preto naďalej poberajú platby nájomného; hlavný kontrolór však zmluvy
neuzatvára, ani ich neruší, ba ani o nich nerokuje).
Podľa názoru niektorých poslancov však hlavným dôvodom na odvolanie kontrolóra
boli asi politické dôvody. Ing. Gál síce doteraz nebol členom žiadnej politickej strany (je
iba prezidentom Združenia hlavných kontrolórov Slovenska), v súčasnosti sa však stal
nominantom novozriadenej Demokratickej strany Slovenska, voči ktorej má SDKÚ-DS
výhrady.
Poslanec za SDKÚ-DS JUDr. Chmelo ďalej vystúpil so žiadosťou o odstúpenie Ing. E.
Pobjeckej z postu viceprimátorky mesta. Tá na tomto zasadnutí nebola prítomná. Návrh,
aby sa Ing. Pobjecká vzdala funkcie viceprimátorky, bol vyslovený z politických dôvodov.
Blížia sa komunálne voľby a medzi politickými stranami stúpla rivalita. V septembri 2006
vznikla totiž nová strana DSS (Demokratická strana Slovenska). Založili ju členovia SDKÚDS, ktorí nesúhlasili s postojmi SDKÚ-DS, ktorá vznikla zlúčením DS a SDKÚ. Z SDKÚDS prestúpili do samostatnej DSS - miestna pobočka Piešťany aj poslanci MsZ MP Ing.
E. Pobjecká (stala sa jej predsedníčkou), Ing. Miloš Drgoň a MUDr. Rudolf Botek a jej
nominantom sa stal aj hlavný kontrolór MP Ing. Gál. Keďže Ing. Pobjecká bola zvolená za
viceprimátorku na návrh koalície strán SDKÚ-DS a KDH a teraz SDKÚ-DS opustila, mala
by podľa nich odísť dobrovoľne aj z postu viceprimátorky.
Dôvody, ktoré viedli k odvolaniu hlavného kontrolóra, neboli na zasadnutí MsZ
prediskutované. Preto 9 poslancov MsZ požiadalo primátora mesta o zvolanie mimoriadneho
zasadnutia MsZ na prerokovanie dôvodov na odvolanie kontrolóra.
1. mimoriadne zasadnutie MsZ MP dňa 27. októbra 2006 – nekonalo sa.
Primátor mesta ho zvolal na základe iniciatívy 9-tich poslancov MsZ s jedným bodom
programu – prerokovanie dôvodov odvolania Ing. I. Gála z funkcie hlavného kontrolóra
mesta. Poslanci však neboli uznášania schopní, pretože ich prišlo iba 12 (prítomný mal byť
ešte aspoň 1 poslanec).
2. mimoriadne zasadnutie MsZ MP dňa 30. októbra 2006 – prítomných bolo 13 poslancov,
MsZ už bolo uznášania schopné.
1. Prerokovanie dôvodov odvolania Ing. I. Gála z funkcie hlavného kontrolóra Mesta
Piešťany (uzn. MsZ č. 180/2006). Poslanci si vypočuli stanovisko Ing. I. Gála k jeho
odvolaniu z funkcie hlavného kontrolóra mesta. Schválili uznesenie, v ktorom dôvody na
jeho odvolanie považovali za nedostatočné a nepreukázané. Zrušili uzn. MsZ č. 178/2006,
písm. C zo dňa 20.okt. 2006 „o výsledkoch tajného hlasovania na odvolanie hlav. kontrolóra
mesta Ing. I. Gála“ a zároveň ho potvrdili v tejto funkcii.
Je však otázne, či odvolanie a opätovné znovuvymenovanie hlavného kontrolóra MP

primátorom mesta povoľuje zákon.
Poznámka – „Kauza Kovomontáže“. Jeden z 3-och dôvodov, ktoré na 8.riadnom zasadnutí
MsZ MP viedli k odvolaniu hlavného kontrolóra mesta, sa týkal „kauzy Kovomontáže“.
S kauzou súvisel aj dlh Mesta Piešťany voči advokátskej kancelárii Agilita a z toho
vyplývajúca exekúcia pre nezaplatenie pohľadávky.
V roku 1992 (primátor mesta Ing. V. Hájovský) Mesto Piešťany predalo podnik Kovomontáže
jednej firme z Nitry (p. Beržinec) za 82 mil. korún. Tieto peniaze však na účet Mesta Piešťany
neprišli. V roku 1993 prišla na účet Mesta Piešťany iba čiastka 15 mil. Sk (bola to jediná
splátka za Kovomontáže). A tak Mesto Piešťany v marci 1995 v zastúpení primátorom
mesta Ing. I. Mrázikom uzatvorilo zmluvu s AK Agilita, v ktorej sa mesto zaviazalo zaplatiť
tejto kancelárii celkovú odmenu 10 % zo skutočne vysúdeného a navráteného majetku.
V decembri 1995 však primátor mesta podpísal dodatok k spomenutej zmluve, ktorým sa
odmena zmenila na 10 % hodnoty „veci“, t.j. spomenutých 82 mil. korún (t.j. dodatkom
bolo upustené od úspešnosti vymáhania a AK Agilita získala nárok na vyplatenie odmeny
bez toho, aby na účet mesta prišli vôbec nejaké peniaze za predaný majetok). Takto vznikol
dlh Mesta Piešťany voči AK Agilita, ktorý primátor mesta Ing. I. Mrázik uznal notárskou
zápisnicou, uzavretou v roku 1997. Záväzok Mesta Piešťany predstavoval v roku 2001 sumu
cca 17 mil. Sk.
V roku 2001 (primátor mesta Ing. J. Csontos) podalo Mesto Piešťany návrh na Okresný súd
Bratislava I na určenie neplatnosti dodatku zmluvy. Odvtedy sa začal právny kolotoč, kedy
sa medzi bývalým Okresným súdom v Piešťanoch, Krajským súdom v Trnave, Mestom
Piešťany, Okresným súdom Bratislava I a advokátmi AK Agilita začali vymieňať žiadosti,
návrhy a námietky.
V tomto spore začala Mesto Piešťany od začiatku roka 2002 na základe uzavretej zmluvy
zastupovať Advokátska kancelária Zelenay a spol. (vybrala ju Legislatívno-právna komisia
MsZ MP, čo v januári 2002 MsZ MP na svojom mimoriadnom zasadnutí vzalo na vedomie),
menovite JUDr. Petrom Bakom.
Vývoj celého prípadu sa vystupňoval, keď v marci 2005 Okresný súd v Trnave udelil
exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie (istina, trovy konania a 9,68 %-ný úrok
z omeškania od januára 2001 až do zaplatenia). Exekúcia bola vykonaná v decembri 2005
vo výške 26 348 602 Sk, z toho istina (záväzok MP) 17 066 840 Sk, trovy konania (v
tom odmena exekútora) 1 202 500 Sk a úrok z omeškania (od 19.1.2001 do 9.12.2005)
8 079 302 Sk. Mesto podalo námietky a návrh na odklad exekúcie na Okresný súd v Trnave.
Začalo sa ďalšie kolo žiadostí, návrhov a námietok. Súčasne na Okresnom súde Bratislava
III prebiehalo konanie o určenie neplatnosti právneho záväzku v exekučnom titule.
Zmluva medzi Mestom Piešťany a AK Zelenay a spol. bola v roku 2005 doplnená dodatkom
o zastupovanie mesta aj v prípade exekúcie. K exekúcii však došlo a 12. dec. 2005 bola
z účtu Mesta Piešťany prevedená suma 26 348 602 Sk. Na dodatok k zmluve medzi
Mestom Piešťany a AK Zelenay a spol. mali rozdielne názory poslanec JUDr. J. Chmelo
a primátor mesto Ing. R. Cicutto. Poslanec spochybnil proces a oprávnenosť výberu AK
Zelenay a spol. pre zastupovanie Mesta Piešťany vo veci exekúcie tvrdiac, že bol porušený
zákon o verejnom obstarávaní. Pochybovanie poslanca nebolo uspokojené ani odpoveďou
hlavného kontrolóra na jeho interpeláciu v máji 2006, v ktorej hlavný kontrolór po preverení
relevantných skutočností skonštatoval, že zákon o verejnom obstarávaní nebol porušený
a že primátor skutočne postupoval v súlade s uvedeným zákonom.

Vo svojom návrhu na odvolanie hlavného kontrolóra v októbri 2006 poslanec JUDr. J.
Chmelo tvrdil, že v prípade prijatia jeho návrhu na odklad spojený s návrhom na zastavenie
exekúcie (vypracoval ich spolu s Legislatívno-právnou komisiou MsZ MP) mohlo Mesto
Piešťany ušetriť cca 600 tis. Sk a tiež, že v dôsledku konania zvolenej AK Zelenay a spol.
prišlo Mesto Piešťany v exekučnom konaní o 26 mil. Sk. Podľa neho sa mesto voči exekúcii
malo brániť a túto obranu mal presadiť hlavný kontrolór. Toto tvrdenie bolo jedným z 3-och
dôvodov, ktoré viedli k návrhu na odvolanie hlavného kontrolóra.
Mesto Piešťany však ani po exekúcii nepovažovalo prípad za ukončený. AK Zelenay
a spol. podala podnet na Ústavný súd SR, týkajúci sa postupu Okresného súdu v Trnave.
22. nov. 2006 senát Ústavného súdu SR rozhodol, že základné právo Mesta Piešťany na
súdnu a inú právnu ochranu ako i na spravodlivý súdny proces bolo postupom Okresného
súdu porušené. Mestu Piešťany bolo priznaných 100 tis. Sk ako finančné zadosťučinenie
a túto sumu bol Okresný súd v Trnave povinný zaplatiť do dvoch mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti nálezu Ústavného súdu SR a tiež uhradiť i trovy konania. Ústavný súd SR
tiež zrušil uznesenie Okresného súdu v Trnave vo veci návrhu Mesta Piešťany na odklad
exekúcie a námietok proti exekúcii a vrátil celú vec na ďalšie konanie Okresnému súdu
v Trnave.
Celý prípad je preto naďalej otvorený a bude pokračovať i v nasledujúcom období. Mesto
Piešťany má možnosť podať návrh na Ministerstvo spravodlivosti SR o odškodnenie v celej
sume (t.j. 26 348 642 Sk plus príslušenstvo). Ak MS SR s vyplatením súhlasiť nebude,
bude sa musieť Mesto Piešťany domáhať svojich nárokov súdnou cestou.
9. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 24. novembra 2006
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov obce, odňatie čestného občianstva mesta Piešťany,
zrušenie ICM, n.o., prevody vlastníctva nehnuteľností, návrh na zmenu ÚPN mesta Piešťany,
propagácia Piešťan prostredníctvom regionálneho TV vysielania a internetu, vyhodnotenie
plnenia rozpočtu Mesta Piešťany a rozpočtov mestských organizácií k 30.9.2006 a návrhy
rozpočtov na rok 2007, projekt „Thermae Europae“, vyhodnotenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany, interpelácie poslancov a pod. (spolu 32 bodov
programu).
Bolo to záverečné rokovanie MsZ MP vo volebnom období 2003 - 2006.
1. Odňatie Čestného občianstva mesta Piešťany Klementovi Gottwaldovi (uzn. MsZ č.
183/2006) – MsZ odňatie schválilo.
2. Zrušenie neziskovej organizácie Informačné centrum mladých Piešťany (uzn. MsZ č.
192/2006) – MsZ vzalo na vedomie zrušenie ICM, n.o. Piešťany v súlade so zákonom
o neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov a v súlade so štatútom neziskovej organizácie.
3. Obstaranie a spracovanie zmeny ÚPN MP v súvislosti s výstavbou logistického centra
(uzn. MsZ č. 194/2006) – MsZ zmenu schválilo s tým, že uhradenie nákladov spojených so
spracovaním predmetnej zmeny ÚPN MP vykoná investor, ktorý obstaranie zmeny vyvolal.
O zmenu ÚPN MP požiadala spoločnosť CZ Slovakia, obchodné zastúpenie Bratislava,
v súvislosti so zámerom výstavby logistického centra obchodnej firmy na pozemkoch pod
diaľničným nadjazdom Piešťany - Vrbové.
4. Mediálna propagácia Mesta Piešťany prostredníctvom regionálneho TV vysielania
a internetu (uzn. MsZ č. 195/2006)

a) MsZ schválilo spoluprácu Mesta Piešťany s regionálnou televíziou TV Karpaty v záujme
zvýšenia informovanosti občanov mesta. Zároveň uložilo MsÚ zapracovať do rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2007 navýšenie finančných prostriedkov na propagáciu vo výške 600
tis. Sk pre mediálnu propagáciu Mesta Piešťany prostredníctvom TV Karpaty. Regionálne
TV vysielanie v oblasti Piešťan sa začalo v decembri 2006.
b) MsZ schválilo spoluprácu Mesta Piešťany so spoločnosťou infoNet tv v záujme
informovanosti občanov mesta. Zároveň uložilo MsÚ vyčleniť v rozpočte Mesta Piešťany
na rok 2007 sumu 270 tis. Sk pre mediálnu propagáciu mesta prostredníctvom infoNET tv.
5. Rozpočet MsKS Piešťany na rok 2007 a výhľad na roky 2008 a 2009 (uzn. MsZ č.
197/2006) – MsZ ho schválilo.
Bol schválený vyrovnaný rozpočet MsKS na rok 2007 - v príjmovej časti v sume 12 783 000,Sk a vo výdavkovej časti tiež v sume 12 783 000,- Sk (dotácie boli schválené vo výške
9 919 000,- Sk). Tiež bol schválený výhľadový rozpočet na roky 2008 a 2009.
6. Rozpočet MsK Piešťany na rok 2007 a výhľad na roky 2008 a 2009 (uzn. MsZ č. 199/2006)
– MsZ ho schválilo.
Bol schválený vyrovnaný rozpočet MsK na rok 2007 - v príjmovej časti v sume 10 797 000,Sk a vo výdavkovej časti v sume 10 797 000,- Sk (dotácie vo výške 9 100 000,- Sk). Tiež bol
schválený výhľadový rozpočet na roky 2008 a 2009.
7. Rozpočet SMP, p.o. na rok 2007 a výhľad na roky 2008 a 2009 (uzn. MsZ č. 201/2006)
– MsZ ho schválilo.
Bol schválený vyrovnaný rozpočet SMP na rok 2007 - v príjmovej časti vo výške 57 723
tis. Sk a vo výdavkovej časti vo výške 57 723 tis. Sk (bežná dotácia vo výške 56 698 tis.
Sk), ďalej kapitálová dotácia na rok 2007 vo výške 1 mil. Sk na modernizáciu verejného
osvetlenia. Tiež bol schválený výhľadový rozpočet na roky 2008 a 2009.
8. Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2007 a výhľad na roky 2008 a 2009 (uzn. MsZ č.
203/2006) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Bol schválený rozpočet Mesta Piešťany na rok 2007 s pripomienkami poslancov - v príjmovej
časti vo výške 433 439 tis. Sk a vo výdavkovej časti vo výške 423 373 tis. Sk. Tiež bol
schválený výhľadový rozpočet Mesta Piešťany na roky 2008 a 2009.
9. Projekt Thermae Europae (uzn. MsZ č. 206/2006) – MsZ schválilo účasť mesta Piešťany
v medzinárodnom projekte 5-tich európskych kúpeľných miest.
Mesto Piešťany bolo oslovené Karlovými Varmi - ČR (vedúci projektu), ďalšími partnermi
okrem Piešťan sú kúpeľné mestá Aqui Terme - Taliansko, Varberg - Švédsko a Velingrad Bulharsko. Projekt má trvať 3 roky, od októbra 2006 do septembra 2009. Hlavnými aktivitami
budú spoločné prezentácie, vydanie publikácie o týchto mestách, spoločný časopis, výstavy
a pod. Výsledkom tejto spolupráce by malo byť založenie Európskej asociácie kúpeľných
miest, ktorá dosiaľ neexistuje.
10. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
2005 - 2006 (uzn. MsZ č. 207/2006) – MsZ vyhodnotenie zobralo na vedomie.
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013 (uzn. MsZ č.
208/2006) – MsZ program zobralo na vedomie.
1. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 18. decembra 2006
- 1. zasadnutie MsZ MP, zvoleného pre volebné obdobie 2007 - 2010, sa konalo v KSC
Fontána.
V prvej slávnostnej časti zasadnutia boli oznámené výsledky volieb do orgánov samosprávy

mesta Piešťany a uskutočnilo sa zloženie sľubu primátora mesta a sľubu poslancov MsZ
MP.
1. Otvorenie – 1. riadne zasadnutie MsZ MP otvoril Ing. Remo Cicutto. Po privítaní všetkých
prítomných odovzdal slovo predsedovi Mestskej volebnej komisie v Piešťanoch Ing. Petrovi
Hurtíkovi.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Piešťany – predseda MVK
Ing. P. Hurtík oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta
Piešťany - Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a primátora mesta Piešťany, konaných
dňa 2. decembra 2006 a vyzval novozvoleného primátora mesta Piešťany Ing. Rema Cicutta
k zloženiu sľubu.
3. Zloženie sľubu primátora mesta – po prečítaní sľubu Ing. Remo Cicutto svojím podpisom
potvrdil zloženie sľubu primátora mesta.
4. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany – predseda Mestskej
volebnej komisie v Piešťanoch vyzval Ing. Jozefa Jambora aby prečítal text sľubu poslanca
MsZ v mene všetkých novozvolených 25-tich poslancov. Po prečítaní sľubu jednotliví
poslanci vlastnoručným podpisom a podaním ruky novozvolenému primátorovi sa ujali
funkcie poslanca MsZ.
5. Príhovor novozvoleného primátora mesta Piešťany – primátor mesta
Ing. Remo
Cicutto sa poďakoval všetkým obyvateľom mesta za prejavenú dôveru, ktorú mu vyslovili
tým, že vo voľbách do orgánov samosprávy bol opätovne zvolený do funkcie primátora
mesta Piešťany. Vo svojom príhovore zhodnotil výsledky doterajšej práce a poukázal na to,
že v nadchádzajúcom období čaká naše mesto veľa dôležitých úloh. Viaceré z nich sa začali
plniť v predchádzajúcich štyroch rokoch a niektoré z nich treba dokončiť už v najbližšom
období.
Vyslovil presvedčenie, že spoluprácou všetkých občanov sa podarí zvládnuť aj tie
najnáročnejšie úlohy a mesto Piešťany sa bude posúvať ďalej dopredu, aby tak, ako ho
nazval sám prezident SR, sa stalo ozajstným skvostom Slovenska.
Potom nasledovala druhá, pracovná časť zasadnutia MsZ – v programe schváleného
programu bola voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, správa
mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora mesta a zástupcov MsZ, voľba
zástupcu primátora mesta, zriadenie MsR a komisií MsZ, poverenie poslancov k výkonu
sobášiaceho a pod. (spolu 14 bodov programu).
1. Voľba zástupcu primátora mesta Piešťany a určenie jeho platu (uzn. MsZ č. 4/2006/N) –
MsZ schválilo Ing. Timoteja Mištinu, CSc. do funkcie zástupcu primátora mesta Piešťany
odo dňa 19.12.2006. Zároveň schválilo plat zástupcu primátora vo výške 70 % platu
primátora mesta Piešťany.
2. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov (uzn. MsZ č. 5/2006/N) – MsZ
schválilo zriadenie MsR mesta Piešťany s počtom členov 7. Za členov MsR boli schválení
– Ing. Bc. Eva Kolláriková, MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MUDr. Branislav Čanič, Ing.
Iveta Babičová, Ing. arch. Jana Bartošová, Ing. Eva Wernerová. Členom MsR, podľa zákona
o obecnom zriadení, je aj zástupca primátora mesta Ing. Timotej Miština, CSc.
3. Zriadenie komisií MsZ a voľba ich predsedov (uzn. MsZ č. 6/2006/N) – MsZ schválilo
zriadenie komisií MsZ MP a následne aj ich predsedov:
a) legislatívno-právna komisia – predseda Mgr. Mária Gašparíková;
b) finančná a podnikateľská komisia – Pavol Tapušík;

c) komisia pre rozvoj mesta – Ing. František Kopca;
d) komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie – MUDr. Milan Gajdoš;
e) komisia pre ochranu životného prostredia – Ing. Eva Wernerová;
f) komisia školstva, športu a mládeže – Ing. Iveta Babičová;
g) komisia kultúrna a názvoslovná – Martin Valo;
h) komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok – Ing. Timotej Miština, CSc.
Zároveň MsZ uložilo novozvoleným predsedom komisií MsZ v spolupráci so zástupcom
primátora mesta pripraviť návrh nového Štatútu komisií MsZ MP, návrhy počtu členov
komisií a návrhy členov komisií do najbližšieho zasadnutia MsZ.
4. Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho, určenie sobášnej miestnosti a sobášneho
dňa (uzn. MsZ č. 7/2006/N) – a) MsZ schválilo poverenie k výkonu sobášiaceho nasledovným
poslancom MsZ: Mgr. Mária Gašparíková, Ing. arch. Jana Bartošová, Martin Valo, Martin
Cifra, RNDr. Ján Šmída.
b) MsZ schválilo sobášnu miestnosť v priestoroch Kursalonu, Beethovenova ul.
c) MsZ schválilo sobotu ako deň uzavretia manželstva pred Mestom Piešťany - matričným
úradom.
5. Ustanovenie členov komisie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (uzn. MsZ č. 8/2006/N) –
MsZ za členov komisie schválilo: Ing. T. Mištinu, CSc., Ing. Bc. Evu Kollárikovú, Ing.
Ivetu Babičovú, JUDr. Helenu Kiššovú, MUDr. Pavla Čunčíka a RNDr. Jána Šmídu.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2006
Členmi 7-člennej MsR MP v roku 2006 (v poslednom roku volebného obdobia 2003 2006) boli poslanci MsZ – viceprimátorka Ing. Eva Pobjecká, Ing. Iveta Babičová, MUDr.
Branislav Čanič, Kornel Duffek, JUDr. Ján Chmelo, Ing. Ladislav Mihalčík a Ing. Timotej
Miština, CSc.
Zasadnutia MsR rovnako ako zasadnutia MsZ sa konali 1-krát mesačne.
V roku 2006 sa uskutočnilo 9 riadnych a 7 mimoriadnych zasadnutí MsR.
Zasadnutia MsR sa konali vo veľkej zasadačke MsÚ v Piešťanoch.
Po komunálnych voľbách v decembri 2006 bola na 1. riadnom zasadnutí MsZ zvolená nová
MsR MP pre volebné obdobie 2007 - 2008.
MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom MsZ. Zároveň je poradným orgánom
primátora mesta, ktorý zvoláva a vedie jej zasadnutia.
3. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2006 - záverečný účet (vyhodnotenie
rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2006)
Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2006 bol schválený MsZ dňa 16.dec. 2005, upravený
zmenou rozpočtu na zasadnutí MsZ dňa 8.9.2006 a v priebehu roka ďalšími schválenými
uzneseniami MsZ v súlade s Pravidlami finančného hospodárenia Mesta Piešťany. Záverečný
účet Mesta Piešťany za rok 2006 bol schválený na zasadnutí MsZ v máji 2007.
3.1. Príjmy rozpočtu mesta v roku 2006

Skutočnosť
(tis. Sk)
a) výnos miestnych daní a poplatkov
122 544
b) nedaňové príjmy z činnosti a vlastného majetku obce
94 989

Plnenie
(%)
110,32
79,28

c) výnosy z prostriedkov obce
775
100,00
d) sankcie z porušenia finanč. disciplíny
0
0
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
0
f) podiely na daniach v správe štátu
169 286
106,72
g) dotácie zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov
77 333
103,22
h) ďalšie dotácie zo štát. rozpočtu
0
0
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC
3 702
101,93
j) prostriedky z EÚ
1 925
607,26
k) ostatné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
61 830
85,82
Rozpočet príjmov: 535 600 tis. Sk Príjmy spolu: 526 384 tis. Sk 98,28 %
Komentár k príjmom rozpočtu mesta:
K bodu a) najvyššie príjmy – daň z nehnuteľnosti (57 841 tis. Sk), ďalej poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (26 584 tis. Sk), daň za ubytovanie (17 947
tis. Sk), správny poplatok (9 510 tis. Sk), daň za verejné priestranstvo (6 059 tis. Sk), z herní
a stávkových kancelárií (2 967 tis. Sk), daň za jadrové zariadenie (884 tis. Sk), daň za
psa (680 tis. Sk), zrušené dane (71 tis. Sk; jednalo sa o vyúčtovanie daní, ktoré boli zrušené
od 1.1.2005, daň museli zaplatiť 5 rokov dozadu – išlo o dane z predaja alkoholických
a tabakových výrobkov, z reklamy, zo vstupného a z ubytovacej kapacity), daň za predajný
automat (1 tis. Sk).
K bodu c) podiel na zisku Bytového podniku Piešťany (700 tis. Sk), dividendy z Dexia banky
(75 tis. Sk), Dividendy zo SLK Piešťany, a.s. boli 0,- Sk, aj keď podiel Mesta Piešťany na
majetku SLK je 10,01 %.
K bodu g) – najvyšší bol príspevok štátu na školstvo – prenesené kompetencie (67 614 tis.
Sk), na činnosť zariadení opatrovateľskej služby (2 263 tis. Sk), atď.
K bodu i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC pre zariadenia sociálnych služieb -ÚZ LUMEN
a ÚZ DOMUM (1 mil. Sk a 2 682 tis. Sk).
K bodu j) grant Montevago - Piešťany (293 tis. Sk) a pre Piešťanské informačné centrum
(1 632 tis. Sk).
K bodu k) finančné prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov mesta - rezervný
fond a fond rozvoja bývania (3 603 tis. Sk), zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka
(11 755 tis. Sk), dlhodobý úver - pešia zóna (4 117 tis. Sk, čerpanie úveru bolo nižšie než
bol plán, pretože k realizácii umeleckých diel nedošlo v plnom rozsahu), strednodobý úver
- bytovka Bodona III. etapa (11 150 tis. Sk; investičná akcia bola dokončená, úver bol
vyčerpaný), dlhodobý úver - rekonštrukcia komunikácií (19 671 tis. Sk), mimorozpočtové
príjmy škôl (11 534 tis. Sk).
3.2. Výdavky rozpočtu mesta v roku 2006

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
236 771
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy
77 744
d) výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom
majetku obce
123 675
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami

Plnenie
(%)
0
97,34
108,30
74,43

alebo VÚC
0
0
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
0
0
g) splátka úverov
6 397
99,95
h) výdavky na emisiu dlhopisov
0
0
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi
44 829
94,58
Rozpočet výdavkov: 535 444 tis. Sk Výdavky spolu: 489 416 tis. Sk 91,4 %
Komentár k výdavkom rozpočtu mesta:
K bodu b) výdavky: 1. na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť RO a PO mesta (mzdy
a odvody, doplnkové dôchodkové poistenie, cestovné výdavky, energie, voda a komunikácie,
materiál a dodávky, dopravné, nájomné, ostatné tovary a služby, mestská polícia, zariadenia
sociálnych služieb, školstvo - originálne kompetencie), 2. na pomoc v núdzi občanom,
3. na regionfondy - úhrada členského (ZMOS región JE Jaslovské Bohunice, Asociácia
prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie miest a obcí Slovenska, Spoločnosť
pre záhradnú a krajinnú tvorbu Nitra, Združenie - mikroregión - Vážska vodná cesta,
Medzinárodný klub).
K bodu c) výdavky na matriku, zariadenia opatrovateľskej služby, školstvo.
K bodu i) iné výdavky - odstraňovanie a uloženie tuhého komunálneho odpadu, prevádzka
zberného odpadu, transfery jedn. a nezisk. organizáciám, rodinné prídavky, deti v hmotnej
núdzi, SBS COOP - peňažný vklad zakladateľa, výdavky súvisiace so zabezpečením volieb
do NR SR a komunálnych volieb.
3.3. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2006 - záverečný účet
Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia mesta k 31.12.2006
Rozpočet (tis. Sk) Skutočnosť (tis. Sk) Plnenie (%)
Príjmy
535 600
526 384
98,28
Výdavky
535 444
489 416
91,4
Prebytok (+) Schodok (-) +156 tis. Sk
+ 36 968 tis. Sk
Výsledok hospodárenia Mesta Piešťany za rok 2006 bol prebytok 36 968 300 Sk. Z toho
sa odpočítalo na finančné operácie 13 636 841 Sk (nevstupujú do prebytku rozpočtu mesta)
a tiež finančné prostriedky vrátené do ŠR SR v sume 41 788 Sk.
Zostatok prebytku rozpočtu mesta v sume 23 289 667 Sk sa rozdelil na recyklačný fond
v sume 790 720 Sk (výdavok účelovo viazaný - separovaný zber), na náhradnú výsadbu
stromov v sume 394 930 Sk (výdavok účelovo viazaný) a do rezervného fondu v sume
22 104 017 Sk.
Prostriedky v sume 22 104 017 Sk vložené do rezervného fondu boli rozdelené nasledovne –
10 % zostalo na účte rezervného fondu (povinná tvorba rezervného fondu zo zákona) v sume
2 210 402 Sk a zostatok vo výške 19 893 615 Sk bol určený – na rekonštrukciu športovísk
(7 900 000 Sk), na kapitálové výdavky v roku 2007 (11 142 456 Sk) a na preklzujúce
investičné akcie z roku 2006 (dofinancovanie umeleckého diela – 200 000 Sk, dofinancovanie
rekonštrukcie kotolne ZŠ F.E. Scherera – 80 000 Sk a dofinancovanie investičnej akcie
„Miestne komunikácie - obytný súbor Heinola Piešťany“ – 571 159 Sk).
3.4. Fondy Mesta Piešťany
a) rezervný fond
b) sociálny fond
c) fond rozvoja bývania

Stav k 1.1.2006
2 442 512 Sk
1 128 349 Sk
1 401 667 Sk

Stav k 31.12.2006
1 638 238 Sk
89 184 Sk
7 377 121 Sk

3.5. Úvery Mesta Piešťany
a) Úvery splácané v roku 2006 – Mestu Piešťany poskytli úvery Štátny fond rozvoja bývania
SR (v roku 2001 vo výške 14,955 mil. Sk a v roku 2002 vo výške 10,921 mil. Sk) a Dexia
Banka, a.s. Žilina (v roku 2002 vo výške
50 mil. Sk, v roku 2003 vo výške 15 mil. Sk,
v roku 2005 vo výške 58 mil. Sk a 24 mil. Sk).
1. Zostatok úveru, poskytnutý ŠFRB na výstavbu 41 bytových jednotiek v lokalite Bodona,
v sume 13 895 651 Sk. V roku 2006 bola splatená suma 272 144 Sk.
2. Zostatok úveru, ktorý poskytol ŠFRB na výstavbu 27 bytových jednotiek v lokalite
Bodona, v sume 9 977 171 Sk. V roku 2006 bola splatená suma 224 257 Sk.
3. Zostatok úveru č.26/002/02 v sume 28 356 000 Sk. Prostriedky úveru boli určené výhradne
na Rekonštrukciu kina - I. etapa. V roku 2006 bola splatená suma 5 004 000 Sk.
4. Zostatok úveru č.26/019/03 v sume 8 866 000 Sk. Prostriedky úveru boli určené výhradne
na Rekonštrukciu kina - interiér. V roku 2006 bola splatená suma 2 046 000 Sk.
5. Zostatok úveru č.26/030/05 v sume 50 143 252 Sk. Prostriedky boli určené na Rekonštrukciu
Pešej zóny v Piešťanoch. V roku 2006 bola splatená suma 3 113 200 Sk.
6. Zostatok úveru č.26/031/05 v sume 0 Sk. Prostriedky boli určené na výstavbu 24 bytových
jednotiek. V roku 2006 bola splatená celá výška úveru v sume
24 mil. Sk.
Spolu:
Rozpočet 2006
Skutočnosť 2006
Plnenie
51 310 000,- Sk
34 659 600 Sk
67,55 %
Komentár: V rozpočte na rok 2006 bola predpokladaná predčasná splátka úveru prostriedkami
získanými z plánovaného predaja pozemku na Nitrianskej ul. za 31 mil. Sk. Pretože k tomuto
predaju zatiaľ nedošlo, nemohla byť uskutočnená predčasná splátka úveru.
b) Nové úvery schválené v roku 2006 – Mestu Piešťany poskytla 3 úvery Tatra banka, a.s. (v
decembri 2006 vo výške 5,51 mil. Sk, 10,878 mil. Sk a 7,68 mil. Sk). V súlade s úverovou
zmluvou splácanie úverov sa začne v roku 2007.
1. Úver č.52 528 v sume 10,878 mil. Sk. Prostriedky úveru boli určené výhradne na
rekonštrukciu ulice Díčova. V roku 2006 bolo vyčerpaných 9 445 269 Sk.
2. Úver č. 52 530 v sume 5,51 mil. Sk. Prostriedky úveru boli určené výhradne na rekonštrukciu
ulice Hurbanova. V roku 2006 bolo vyčerpaných 4 263 919 Sk.
3. Úver č. 52 531 v sume 7,68 mil. Sk. Prostriedky úveru boli určené
výhradne na
rekonštrukciu ulice Partizánska. V roku 2006 bolo vyčerpaných
5 962 241 Sk.
3.6. Záväzky Mesta Piešťany k 31.12.2006
a) Bankové úvery – tieto záväzky tvoria najväčšiu položku – bankové úvery sú vo výške
107 036 681 Sk a úvery ŠFRB vo výške 23 872 822 Sk. Úvery sú splácané postupne v súlade
s podmienkami úverových zmlúv.
b) Dlhodobé prijaté preddavky – záväzok vo výške 1 715 748 Sk predstavuje nájomné Caffe
Art Gallery.
c) Iné záväzky – záväzky, ktoré sa budú platiť v roku 2007, ale finančné prostriedky na ne
boli vyčlenené v rozpočte mesta na rok 2006;
- platby za nájom na Kolonádovom moste, kde nájomníci nemajú podpísané nájomné
zmluvy, nájom však platia (rieši sa súdnou cestou).

3.7. Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných organizáciách
Por. čís.
Názov organizácie
Forma org.
Pod. v % Pod. v Sk
1. Trnavská vodárenská spoločnosť
akc. spol.
14,676
197 858 000
2. Slovenské liečebné kúpele Piešťany
akc. spol.
10,009
151 102 000
3. Združenie regiónu Piešťany
združenie
1 313 337
4. Dexia Banka Slovensko Žilina
akc. spol.
0,03
456 000
5. Informačné centrum mladých Piešťany nezisk.org.
5 000
6. Združ. pre separovaný zber odpadu
región Piešťany
združenie
151 835
7. Letisko Piešťany
akc. spol.
33
147 219 000
3.8. Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2006
Por.čís.
Zdroj
Obdržaná suma
Účel použitia
1. Ministerstvo financií SR
115 tis. Sk Kotolňa vo vývarovni-Staničná ul.
2. Ministerstvo financií SR
300 tis. Sk Rekonštrukcia - stavače kolkov
3. Ministerstvo financií SR 2 800 tis. Sk Rekonštrukcia kotolne ZŠ F.E. Scherera
4. Fond národného majetku SR 938 tis. Sk Náhrada energetických zariadení
3.9. Stanovisko hlavného kontrolóra MP k záverečnému účtu MP za rok 2006
Hlavný kontrolór Mesta Piešťany Ing. Peter Konečný dňa 20. apríla 2007 odporučil
Záverečný účet Mesta Piešťany ako aj jeho RO a PO za rok 2006 schváliť bez výhrad.
3.10. Audit účtovnej závierky Mesta Piešťany k 31.12.2006
Zodpovedný audítor Ing. Mária Brániková zo spoločnosti NOVOAUDIT, s.r.o., Nové Zámky
konštatovala, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu Mesta Piešťany k 31.dec. 2006, porušenie zákona o rozpočtových pravidlách nebolo
zistené.
4. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2006
V roku 2006 boli zrealizované nasledovné investičné akcie MP:
a) Príprava projektových dokumentácií – PD Visutá lávka nad Biskupským kanálom
(309 043 Sk), PD Centrum sociálnych služieb A.Trajan (1 050 000 Sk), PD Rekonštrukcia
komunikácií a odvodnenie parkoviska na Ul. N. Teslu (21 600 Sk), PD Revitalizácia potoka
Dubová - časť Veterná ul. až Krajinská cesta (200 000 Sk), PD Parkovisko na Ul. E. Belluša
(83 000 Sk), PD Rekonštrukcia a prístavba Domu smútku na Žilinskej ceste (80 000 Sk).
b) Realizácia stavieb – rekonštrukcia starej časti Pešej zóny v Piešťanoch (6 917 000 Sk),
umelecké dielo - fontána na Nám. slobody (2 100 000 Sk), bytovka Bodona (12 004 379
Sk), komunikácie v obytnej zóne Bodona (4 945 965 Sk), BMX parčík na sídl. A. Trajan
(101 000 Sk), dobudovanie skateparku na sídlisku A. Trajan (285 000 Sk), rekonštrukcia
a odvodnenie parkoviska a komunikácií na Ul. N. Teslu (837 000 Sk), rekonštrukcia objektov
ZŠ a MŠ - dokončenie kotolne MŠ Detvianska ul., teplovodné rozvody ZŠ Holubyho ul.,
strecha na MŠ Zavretý kút, strecha MŠ Valová ul. (4 300 000 Sk), rekonštrukcia kotolne ZŠ
F.E. Scherera (2 800 000 Sk), visutá lávka nad Biskupským kanálom - prechod investičnej
akcie do roku 2007 (5 900 000 Sk), výmena stožiarov verejného osvetlenia v spolupráci

so ZSE - Mojmírova ul., Díčova ul., Partizánska ul. (850 000 Sk), bezbariérové úpravy
chodníkov (100 000 Sk),komunikácie v obytnej zóne Heinola (5 627 000 Sk), rekonštrukcia
ihriska ZŠ Brezová ul. - hokejbalové ihrisko a tribúna (646 000 Sk), rekonštrukcia strechy
na Mestskom kultúrnom stredisku (560 000 Sk), chodník pri detskom ihrisku Inčučuna
(113 000 Sk), chodník pri reštaurácii Semafor (381 000 Sk), parkovisko na Ul. E. Belluša
(2 050 000 Sk), detské ihrisko Loď pirátov v mestskom parku (950 000 Sk), rekonštrukcia
PIC na Pribinovej ul. (2 500 000 Sk), mobiliár - doplnenie lavičiek v centre mesta (450 000
Sk), mestská komunikácia Hurbanova ul. (4 300 000 Sk), mestská komunikácia Partizánska
ul. (6 040 000 Sk), mestská komunikácia Díčova ul. (9 445 000 Sk), rekonštrukcia TÚV
v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ul. (115 000 Sk), rekonštrukcia kolkárne (1 300 000
Sk).
5. Organizácie zriadené Mestom Piešťany
a) Príspevkové organizácie: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestská knižnica
mesta Piešťany, Služby mesta Piešťany.
b) Rozpočtové organizácie: ZŠ Vajanského ul., ZŠ Holubyho ul., ZŠ Mojmírova ul., ZŠ
Brezová ul., ZŠ F.E. Scherera, Základná umelecká škola Piešťany, Centrum voľného času
AHOJ Piešťany, MŠ Staničná ul., MŠ Valová ul., MŠ 8. mája 2, MŠ Ružová ul.
c) Podnikateľské organizácie: Bytový podnik Piešťany, s.r.o. (výška vkladu mesta 67 585
tis. Sk - základné imanie), SBS COOP, s.r.o., Piešťany (výška vkladu mesta 3 010 tis. Sk základné imanie).
6. Dotácie Mesta Piešťany právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom v roku
2006
Mesto Piešťany na tieto príspevky vyčlenilo v roku 2006 sumu 4 mil. Sk (v roku 2005 boli
vyplatené v celkovej výške 5 496 420 Sk, pričom 3 mil. Sk išli na zakúpenie CT prístroja
pre Nemocnicu A. Wintera). O dotáciu bolo možné požiadať v nasledovných oblastiach:
1. Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 2. Oblasť sociálna a zdravotnícka (a/
charita, humanitárna a sociálna oblasť, b/ zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia), 3.
Kultúra, šport a veda (a/ záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, b/ telovýchova
a šport, c/ výskum, vývoj, vedeckotechnické služby a informačné služby),
4. Rozvoj
školstva a vzdelávania, 5. Ekológia a ochrana životného prostredia, 6. Doprava, urbanizmus
a architektúra, 7. Bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku.
Do 1.9.2006 boli schválené nasledovné príspevky (v niektorých oblastiach ešte neboli
vyčerpané všetky vyčlenené peniaze):
a) Zdravotníctvo - charita (rozpočet 1,2 mil. Sk) – dotácie získali Nemocnica A. Wintera,
viaceré občianske združenia, Hospic Matky Božej v Piešťanoch, atď.
b) Školstvo a vzdelávanie (rozpočet 190 tis. Sk) – dotácie dostali niektoré MŠ a ZŠ,
Gymnázium P. de Coubertina, CVČ AHOJ Piešťany, Orbis - klub detí a mládeže v Piešťanoch,
atď.
c) Bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku (rozpočet 10 tis. Sk) – dotáciu dostala ZŠ Brezová
ul.
d) Telovýchova a šport (rozpočet 840 tis. Sk) – dotácie dostali niektoré TJ a športové kluby,
niektoré ZŠ, CVČ Ahoj (Piešťanské hry v atletike, športovci (Jaroslav Žitňanský, Jaroslav
Baláž), Automotoklub - VCC (Piešťanské zlaté stuhy a súťaž veteránov Piešťany - Malé

Karpaty), atď.
e) Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity (rozpočet 510 tis. Sk) – dotácie folklórne
súbory - Máj, Slnečnica, Povoja, hudobné skupiny - Slniečko, Ono Komento, cirkevný
zbor Coro Laudamus, mestská knižnica, Balneologické múzeum (39. roč. Medzinárodného
maliarskeho sympózia), Agentúra MMI (festival Country Lodenica 2006 - honoráre
účinkujúcim), PN print, s.r.o. (publikácia V. Anderleho História Piešťan vo fotografii), Pro
Polis, n.o., Regionálne centrum Sloboda zvierat (Piešťanský oriešok 2006), Dom umenia
SKZ MK SR (51. ročník Piešťanského festivalu), Magma EA, s.r.o. (Piešťanský fotokursalon,
Piešťanský artkursalon), Slovenská spoločnosť elektronikov Hifiklub Piešťany (14.ročník
VIDEOAMA), Mgr. Zora Petrášová (MOSTY IV), Peter Hlbocký (zakúpenie hudobných
nástrojov a krojov), Mgr. Katarína Petrovičová TOCCATA-ART (1. Letný festival mladých
slovenských umelcov -Piešťany 2006).
f) Výskum, vývoj, vedeckotechnické a informačné služby (rozpočet 50 tis. Sk) – dotácie
dostali ZŠ Brezová ul. a Klub Orbis.
g) Ekológia a environmentalistika (rozpočet 150 tis. Sk) – dotácie dostali Regionálne
centrum Sloboda zvierat v Piešťanoch, SZáŠ, Slovenský zväz záhradkárov Piešťany.
h) Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti (rozpočet 1 mil. Sk) – dotácie dostala
MsK Piešťany (projekt „Piešťany v pohybe“) a 28 podnikateľských subjektov z pešej zóny
(kompenzácia strát v dôsledku rekonštrukčných prác na pešej zóne, každý subjekt dostal 30
tis. Sk): Jana Bayer-Keramos-Dekor JaB, Ilknur Perde-Doner Kebab, Mgr. Eva Sulíková,
TECHNODOM, s.r.o., RAJA-Daniela Maslíková, Noveta, s.r.o., PIZZERIA ORCHIDEA,
CLEOPATRA COMPANY-BAR, EUROOPTIK, PETRUCIO-Ing. Petrová, MEGANEva Sekerková, RDL Travel-Ing. Dvořák, PERFECT-Zuzana Vavrincová, SIMBA-Anna
Karabová, Elena Gajdošová-GAJUMI, Club Travel Piešťany, Mgr. Alena Vráblová, Laguna
Centrum, s.r.o. Cafe Wien, Laguna Centrum s.r.o. Esoline a Bageteria, Le Griffon, GRAND
CAFE-Jozef Kubík, Zlatníctvo MK,
Mgr. Zora Petrášová, CREATION VERA-Ing.
Hronská, MADE-Schottertová Mária, M.M. papier-drogéria-M. Morgensteinová, MAGICKristína Sládoková-Renáta Daňková.
7. Majetok Mesta Piešťany
K 1.1.2006 bol v hodnote 2 miliardy 599 miliónov 104 tisíc 655 Sk.
Z toho najviac pripadlo na pozemky – 1,103 miliardy, budovy – 777,7 mil. Sk, ostatný
dlhodobý finančný majetok – 351 mil. Sk, obstaranie dlhodobého hmotného majetku –
103,4 mil. Sk (počas realizácie investičných akcií mesta), pohľadávky za rozpočtové príjmy
– 73,23 mil. Sk (najmä pohľadávka voči p. Beržincovi v kauze Kovomontáže v čiastke
65 mil. Sk), podielové cenné papiere – 68,6 mil. Sk (najmä základné imanie Bytového
podniku MP v čiastke 67,4 mil. Sk), pohľadávky - daňové príjmy obcí – 49,3 mil. Sk (daň
z nehnuteľnosti a miestne poplatky), stroje, prístroje, zariadenia, inventár – 39,8 mil. Sk,
drobný hmotný investičný majetok – 12,75 mil. Sk (majetok v hodnote 10 tis. až
30 tis.
Sk a jeho životnosť je dlhšia ako 1 rok), atď.
8. Rating Mesta Piešťany v roku 2006
Riaditeľ Slovenskej ratingovej agentúry, a.s. Rudolf Autner odovzdal 4.okt. 2006 na MsÚ
v Piešťanoch primátorovi Piešťan Ing. R. Cicuttovi nové ratingové hodnotenie Mesta
Piešťany.

Kategória transakcií v slovenských korunách – Mestu Piešťany bolo priradené zvýšené
dlhodobé ratingové hodnotenie BBB (predtým bolo BBB –).
Kategória transakcií v cudzích menách – Mestu Piešťany bolo priradené zvýšené dlhodobé
ratingové hodnotenie BBB – (predtým bolo BB+).
Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany ostalo nezmenené, teda S2.
Podstatou ratingového hodnotenia je odhad schopností a vôle splácať súčasné i budúce
záväzky. Z pohľadu ratingovej agentúry Mesto Piešťany zatiaľ každoročne postupuje
v nejakej oblasti.
Hodnotenie BBB je označením veľmi spoľahlivého finančného objektu. Ratingová
agentúra hodnotila Mesto Piešťany aj podľa vypracovanej stratégie mesta, ktorú považuje
za „dostatočne komplexnú“. Kladne hodnotila aktivity mesta, najmä „finančné prebytky
mesta, snahu o získavanie nevratných zdrojov z fondov EÚ a riešenie finančných problémov
z minulosti“. Jedným z nich bolo uhradenie záväzku MP voči AK Agilita v prípade kauzy
Kovomontáže a to exekúciou vo výške vyše 26 mil. Sk.
Mesto sa však stále nachádza v súdnom procese. Ide o dva spory, v prvom sa Mesto Piešťany
usiluje dostať späť nehnuteľnosť Kovomontáže a v druhom doriešiť vo svoj prospech nároky
Advokátskej kancelárie Agilita.
Ratingové hodnotenie používa mesto pri komunikácii s partnermi v oblasti poskytovania
finančných zdrojov či úverov. Pri dobrom ratingu sú banky ochotné uzavrieť s mestom
dlhodobý finančný vzťah i bez krytia alebo založenia majetku. O rating sa zaujímajú aj
investori prichádzajúci do mesta.
9. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2006
a) Organizačná štruktúra MsP – v roku 2006 mala MsP 44, ku koncu roka 43 pracovníkov.
Náčelníkom MsP bol Bc. Marcel Mihalik, jeho zástupcom Peter Gogol.
Oddelenie poriadkovej (hliadkovej) služby malo 36 resp. 35 pracovníkov. Službu
vykonávali hliadky v 4-och pracovných smenách počas celého dňa. V roku 2006 si mestskí
policajti rozdelili mesto na 32 okrskov. Každému okrsku bol pridelený jeden policajt, ktorý
spolupracoval i s občanmi mesta. V roku 2006 začali mestskí policajti v Piešťanoch pri
výkone služby používať aj bicykle (cyklohliadky boli v našom meste zavedené ako prvé na
Slovensku). V rokoch 1994-96 v Piešťanoch v rámci MsP pôsobila aj jazdná polícia.
Priestupkový referát mal 3-och pracovníkov.
Na monitorovacom a dohliadacom stredisku pôsobili 2 pracovníci, ktorí pomocou
monitorovacej techniky kontrolovali verejné priestranstvá a priamo riadili hliadky MsP pri
riešení priestupkov prípadne trestných činov.
Na úseku prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti pracoval 1 zamestnanec.
b) Spolupráca MsP s ďalšími organizáciami a orgánmi štátnej správy a mestskej samosprávy
– mestská polícia na základe dohôd spolupracovala s SBS COOP, s Ochranou kúpeľov SLK
Piešťany, a.s., s obvodným oddelením Policajného zboru (OOPZ), s dopravným inšpektorátom
okresného riaditeľstva PZ (DIORPZ) a s kriminálnou políciou ORPZ (OKPORPZ).
c) Oddelenie poriadkovej (hliadkovej) služby – počet riešených priestupkov v roku 2006
bol spolu 10 871 (v roku 2005 11 148), z toho v doprave – 6 986, porušenie VZN MP –
3 343, iné priestupky – 542. Mestskí policajti v roku 2006 uložili celkove 3 991 blokových
pokút v celkovej sume 522 550 Sk (v roku 2005 4 042 v celkovej sume 566 000 Sk), z toho
za priestupky v doprave – 2 666 a za iné priestupky – 1 325. Blokovacie zariadenie na

zamedzenie pohybu motorového vozidla použili v 696 prípadoch, pokutu udelili v 432
prípadoch v celkovej sume 116 000 Sk a blokovú pokutu šekom celkove v 9-tich prípadoch
v celkovej sume 15 500 Sk.
V spolupráci s kúpeľnými policajtmi vykonávali mestskí policajti hliadkovú činnosť
aj na Kúpeľnom ostrove. Podieľali sa na riešení priestupkov, odchyte túlavých zvierat
a spolupracovali pri organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí (napr. pri otvorení
LKS). Príslušníci MsP vykonávali tiež kontroly v reštauráciách a baroch na podávanie
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.
d) Priestupkový referát – v roku 2006 riešil spolu 320 priestupkov v zmysle zák. č. 372/90
Zb. (nie sú v tom zahrnuté priestupky voči porušeniu VZN č.13/1997 o miestnom poplatku
na parkoviskách). Boli to priestupky týkajúce sa bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
proti majetku, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, na úseku ochrany
pred alkoholom a toxikomániou, priestupky na úseku podnikania, porušenia stavebného
zákona (reklamy na fasádach budov), priestupky proti poriadku v správe (porušenie VZN
MP č.5/2005 o zeleni), porušenie stavebného zákona (nepovolené stavby), porušenie zákona
o veterinárnej starostlivosti.
e) Monitorovacie a dohliadacie stredisko – na monitorovanie sa používalo 9 kamier
umiestnených v centrálnej časti mesta.
Celkove bolo zaznamenaných 5 296 prípadov, z toho bolo 2 384 dopravných priestupkov,
348 iných prípadov (iné priestupky, porušenia VZN mesta Piešťany, poškodzovanie cudzej
veci - majetku mesta a občanov, trestné činy a pod.), 2 564 udalostí (prekážky cestnej
premávky, zásobovanie a údržba a iné udalosti).
Monitorovanie bolo zamerané na zisťovanie priestupkov týkajúcich sa porušenia VZN MP
o užívaní verejného priestranstva (záber verejného priestranstva, dočasné parkovanie), VZN
MP o odpadoch, VZN MP o čistote mesta, tiež boli monitorované rozkopávky, nepovolené
umiestňovanie reklamných zariadení a stavebné práce na pozemných komunikáciách. Ďalej
bol monitorovaný pohyb závadných osôb (recidivisti i osoby, po ktorých bolo pátrané),
nedovolený predaj, budenie verejného pohoršenia, ochrana majetku občanov (krádeže na
osobách, vecí a pod.), poškodzovanie majetku mesta, pohyb túlavých psov. Preventívne boli
monitorované aj bankomaty (použitie odcudzených bankových kariet), preventívna kontrola
sa zamerala tiež na vozidlá na parkoviskách v centre mesta (ochrana pred odcudzením, resp.
vlámaním sa do vozidla).
V oblasti dopravných priestupkov bolo monitorovanie zamerané najmä na recidívu
niektorých vodičov pri spáchaní dopravných priestupkov, na usmerňovanie dopravy
v prípade dopravných nehôd v dosahu kamier, na kontrolu mestských platených parkovísk,
na riešenie problémov s prekážkami cestnej premávky a ich riešenie hliadkami MsP a pod.
f) Úsek prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti – po odchode Miroslava
Schlesingera nastúpila na úsek prevencie kriminality nová pracovníčka. Nová pracovníčka
MsP na úseku prevencie – 35-ročná Viera Husáková, rod. Kubánová. Okrem iného pripravila
detský letný tábor v rekreačnom stredisku Jahodník-Záruby pre deti zo sociálne slabších
rodín. Tábor navštívil aj primátor Piešťan.
V rámci rozbehnutého mestského projektu „S mládežou proti kriminalite“ (bol schválený
uzn. MsZ MP dňa 26.10.2001) vypracovala MsP v Piešťanoch svoj projekt „Prevenciou
predchádzať represii“. Cieľom projektu je primárna prevencia a zvýšenie miery
informovanosti detí, mládeže a dospelých o negatívnych spoločenských javoch ako sú

kriminalita, rôzne druhy závislostí (fajčenie, alkoholizmus, narkománia, patologické hráčstvo
a pod.), týrané a zneužívané osoby, šikanovanie, záškoláctvo a pod. a o ich dôsledkoch
na psychické alebo fyzické zdravie človeka a tak predchádzať alebo znížiť riziko vzniku
týchto javov. Uskutočnili sa viaceré prednášky a besedy, rôzne podujatie pre deti v čase ich
voľna (športové súťaže, výlety do prírody, Deň mestskej polície a pod.), činnosť krúžku
sebaobrany, dopravná výchova v spolupráci s CVČ Ahoj a pod. Spomedzi detí zo základných
škôl boli vybraní jednotlivci, tzv. koordinátori prevencie, ktorí myšlienky projektu šírili
medzi svojimi rovesníkmi.
10. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2006
Ku koncu roka 2006 bola v okrese Piešťany miera nezamestnanosti 4,29 %. Počet evidovaných
uchádzačov o zamestnanie ku konca roka 2006 bol 1 659.
Na Slovensku v roku 2006 bola priemerná miera nezamestnanosti 13,6 % (v roku 2005 16,2
%), ku koncu roka 2006 bola ešte nižšia a začiatkom roka 2007 dokonca klesla pod 10 %.
Počet evidovaných nezamestnaných bol 362 tis. (v roku 2005 427 tis.).
V roku 2006 na Slovensku pracovalo 2,3 mil. ľudí (oproti roku 2005 sa ich počet zvýšil o 84
tis.), nárast zamestnanosti bol 3,8 %.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 2006
Celková situácia – od polovice roka 2006 sa na Slovensku prejavila zmena klímy. V dôsledku
globálneho oteplenia bolo v Piešťanoch horúce leto, teplá jeseň a obzvlášť teplá zima.
Január – bol nadpriemerne chladný (naposledy bol chladnejší v roku 1987). Priemerná
mesačná teplota vzduchu dosiahla -4,9°C (čo je o 2,9°C menej než je januárový normál).
Počasie malo typicky zimný charakter.
Maximálna denná teplota vzduchu bola najvyššia 1. januára +4,3°C a najnižšia 23. jan.
-10,4°C. Najnižšia teplota bola nameraná ráno 25. jan. -23,2°C. Bolo zaznamenaných 18 dní
so snehovou pokrývkou (1. až 3. jan. a od 17. jan. nepretržite).
Začiatkom januára bolo ešte pomerne teplo, doznieval teplý december 2005 (keď boli Vianoce
na blate), prvé januárové dni i pršalo. Sneh a poľadovica sa do 3. januára roztopili. Od 7.
januára začalo mrznúť, od 11. do 17. jan. boli celodenné mrazy, väčšinou bolo zamračené
alebo nízka oblačnosť s teplotami od -1°C cez deň do -7°C v noci. 17. jan. začal v noci
padať sneh, občas snežilo aj 18. a 19. jan. Avšak 20. januára už cez deň pršalo, následne
vznikla poľadovica ako zrkadlo, nedalo sa ísť na bicykli.
Od 21. jan. nastali opäť celodenné mrazy, veľmi chladno bolo najmä 23. až 25. jan., Váh
zamrzol po celej šírke aj za Krajinským mostom. Koncom mesiaca bola na väčšine ulíc
a chodníkov stále poľadovica, na niektorých miestach to vyzeralo ako na klzisku. V tejto
3-ej mesačnej dekáde bolo väčšinou jasno.
Február – bol tiež nadpriemerne chladný – najteplejšie bolo 20. febr. +11,3°C, najnižšia
maximálna denná teplota bola 3. febr. -6,1°C. Najchladnejšie bolo ráno 7. febr., keď teplota
vzduchu klesla na -18,5°C, prízemná teplota vzduchu bola až -21°C. Prízemný mráz
bol zaznamenaný počas 26-tich rán (nielen pri zemi, ale aj 2 m nad zemským povrchom
v meteorologickej búdke). Bolo zaznamenaných 21 dní so snehovou pokrývkou.
Začiatkom mesiaca pokračovali celodenné mrazy. 7. febr. celý deň snežilo a napadlo až 30

cm snehu, snežilo aj v noci 8., 9. a 10. febr., celkove napadlo pol metra snehu, čo už dlho
v Piešťanoch nebolo (snežilo na celom Slovensku); odpratávanie snehu na stále primrznutých
cestách trvalo dlho. Od 11. do 15. febr. bolo naďalej zamračené, cez deň okolo 0°C, v noci
-5°C.
Od 16. febr. sa postupne oteplilo, 19. a 20. febr. nebol mráz, teploty cez deň vyše 10°C.
Konečne sa stratila poľadovica. Od 22. febr. začal fúkať severný vietor a opäť sa ochladilo,
cez deň 0°C až -1°C, v noci -6° až -10°C.
Marec – aj marec bol pomerne chladný. Priemerná teplota vzduchu bola +2,3°C (čo je
o 2,2°C menej ako je marcový normál). V prvých 2-och dekádach mesiaca malo počasie
prevažne zimný ráz. Najnižšia teplota vzduchu -13,1°C bola ráno 6. marca. Prízemný mráz
bol zaznamenaný počas 25 rán, v meteorologickej búdke počas 22 rán. V poslednej mesačnej
dekáde sa výrazne oteplilo. 27. marca denná teplota vzduchu vystúpila na 18,8 °C. V marci
bolo zaznamenaných ešte 6 dní so snehovou pokrývkou.
Snežilo 1., 4. v noci a 5. marca dopoludnia. Snehové fujavice boli 9. marca, snežilo aj 11.
v noci a 12. marca predpoludním.
Prvé menšie oteplenie sa začalo 18. marca, teploty dosiahli cez deň vyše 10°C, v noci bol ešte
mráz. Od 25. marca sa už výraznejšie oteplilo, denné teploty dosahovali 16° až 18°C, v noci
3° až 7°C. 28. marca popoludní bol silný dážď, pršalo aj 29. marca, voda vo Váhu výrazne
stúpla. Prudký tok Váhu kulminoval 30. marca, hrozila povodeň, hrádze však boli pevné.
V Bodone však presakovala spodná voda, kone z jazdeckého areálu museli evakuovať. 31.
marca popoludní bola krátka búrka.
V pondelok 13. marca 2006 o 9.28 hod. bolo v regióne Piešťan menšie zemetrasenie so
silou 3,2 stupňa Richterovej stupnice. Bolo cítiť záchvevy zeme, rinčalo sklo a porcelán vo
vitrínkach. Obyvatelia Piešťan a návštevníci kúpeľov pocítili jemné chvenie v budovách.
Poškodenie budov a materiálne škody nevznikli. Slabé záchvevy pôdy boli zaznamenané aj
18. marca. Menšie zemetrasenie sa v tejto oblasti vyskytne približne každých tridsať rokov
(epicentrum býva zvyčajne v okolí Dobrej Vody).
V nedeľu 26. marca sa skončil zimný a začal sa letný čas (hodinová ručička bola ráno o 2.00
hod. posunutá na 3.00 hod.).
Apríl – bol o trochu teplejší, než je mesačný normál. Počasie už malo jarný charakter, bolo
však premenlivé počasie, striedali sa teplejšie obdobia s chladnejšími, typické „aprílové“
počasie.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 11,4°C (čo je o 1,8°C viac než je normál).
Maximálna denná teplota vzduchu 26°C bola nameraná 26. apríla, minimálna -3,7°C 7. apríla.
Prízemný mráz bol zaznamenaný počas 7 rán a
2 m nad povrchom v meteorologickej
búdke počas 2 rán. Mesačný úhrn atmosferických zrážok dosiahol 70 mm (čo je o 30 mm
viacej než je normál). Deň so snehovou pokrývkou nebol zaznamenaný.
Od 1. do 4. apríla sa oteplilo, oblačnosť prišla od východu, občasný dážď, denné teploty
dosahovali 16° až 17°C. Od 5. do 7. apríla sa ochladilo, od severu prúdil vzduch a prechádzala
oblačnosť, v noci ešte bol mráz.
V dňoch 8. až 10. apríla sa oteplilo, fúkal južný vietor, objavila sa aj oblačnosť, bez dažďa,
teploty max. 16° až 18°C. V dňoch 11. až 14. apríla bolo pre zmenu zas chladnejšie, oblačnosť
s občasným dažďom od severu, teploty max. 8° až 10°C. Od 15. apríla sa počasie začalo
zlepšovať, do 20. apríla bolo polooblačno s max. teplotami okolo 20°C, od 21. do 27. apríla
bolo pekne, slnečno, počas
3-och dní s teplotami nad 25°C (letné dni). 26. apríla bola

2-krát búrka.
Od 28. apríla sa výrazne ochladilo, bolo zamračené s občasným dažďom, denné teploty
poklesli na 11° až 13°C.
Máj – bol celkove teplotne normálny. Prvé tri týždne bolo vcelku priaznivé počasie, postupne
sa ochladilo až v tretej mesačnej dekáde.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola 14,7°C (čo je o 0,2°C viacej než normál). Maximálna
denná teplota vzduchu však ani raz nedosiahla letnú hodnotu 25°C, najviac 24,7°C bolo 13.
mája, minimálna teplota 3,4°C bola
2. mája. Prízemný mráz bol zaznamenaný počas
3-och rán. Mesačný úhrn atmosferických zrážok dosiahol 93 mm (čo je o 27 mm viacej než
je normál).
Prvé májové dni bolo ešte chladno, cez deň max. 13° – 14°C. Od 3. mája sa počasie
zlepšovalo, bolo polooblačno, cez deň max. 20° až 22°C. Od 6. mája fúkal niekoľko dní
chladnejší severný vietor, občasný dážď, teploty max. 17° – 18°C. Od 11. do 13. mája sa
počasie zlepšilo, bolo slnečno, cez deň až 24°C, v noci okolo 10°C. 14. mája podvečer bol
silný hodinový lejak. Od 15. do 20. mája bolo väčšinou zamračené, 3 dni občasný dážď.
V dňoch 21. až 23. mája sa trochu oteplilo, fúkal južný vietor.
Od 24. mája a ž do konca mesiaca bolo chladné počasie, postupne sa ochladilo. Koncom
mesiaca bol vietor i oblačnosť od severozápadu, teploty max.
13° – 15°C.
Jún – bol celkove o niečo teplejší než priemer. V prvej mesačnej dekáde však bolo ešte
chladno, v druhej sa už zreteľnejšie oteplilo a na konci druhej a v tretej dekáde už boli
tropické horúčavy. Priemerná mes. tepl. vzduchu bola 19,2°C (o 1,8°C viacej než normál).
Maximálna teplota vzduchu 31,6°C bola 26. a 28.júna, minimálna teplota 2,3°C bola 6. júna
(prízemná teplota vzduchu klesla ráno dokonca na -0,9°C). Letných dní počas mesiaca bolo
19 (nad 25°C) a tropických 7 (nad 30°C), tiež bola 1 tropická noc (nad 20°C). Mesačný úhrn
zrážok bol 96 mm (o 24 mm viacej než normál).
V prvej chladnejšej mesačnej dekáde fúkal nepríjemný severozápadný vietor,
2. júna
obzvlášť silný (lámal menšie konáre, haluze) a podvečer bol silný dážď. 3. júna bolo OLKS,
bolo síce chladno, ale nepršalo, teploty v tom období max. 16° až 17°C. 6. júna nadránom
bol ešte prízemný mráz. Až koncom 1. dekády sa počasie zlepšilo.
Od 11. júna bolo polooblačno alebo polojasno, od 15. júna jasno a veľmi teplo s max. teplotami
až okolo 30°C. 21. júna v noci nadránom bola búrka a výdatný lejak. V 3. mesačnej dekáde
bolo veľmi teplo až horúco. 26. júna teplota vzduchu vystúpila nad 31°C. Noc z 25. na 26.
júna bola tropická, pretože minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20°C (na 23,2°C).
V noci z 26. na 27. júna bola silná búrka, sprevádzaná silným prívalovým lejakom, napršalo
až 46 mm zrážok. Búrka lámala konáre, voda vytápala domy v celom okrese, pivnice
zaplavila voda a bahno.
Trochu sa ochladilo až 29. júna, večer bol silný lejak.
Júl – bol veľmi teplý až horúci a suchý. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla
22,9°C (o 4°C viacej než je normál).
Najvyššia teplota vzduchu 34,9°C bola 28. júla a najnižšia 8°C bola 17. júla. Maximálna
denná teplota vzduchu prekročila letnú hodnotu 25°C 27-krát a tropickú hodnotu 30°C až
21-krát.
Mesiac bol veľmi suchý, mesačný úhrn zrážok dosiahol iba 31 mm (o 28 mm menej než je
normál). Pršalo cez búrky, najviac 8.júla, keď padlo 19 mm zrážok.
Počas júla bolo v Piešťanoch slnečno, slnečný svit trval až 359 hodín (o 144 hod. viacej

než je normál).
V 1. mesačnej dekáde bolo polooblačno alebo polojasno, postupne sa otepľovalo z 25°C
na 31°C až 32°C v dňoch 9. a 10. júla. 8.júla bola silná búrka s výdatným dažďom. Od 11.
do 14. júla bolo veľmi teplo a dusno, s teplotami max. 32°C až 33°C. V dňoch 14. až 16.
júla prúdil vzduch s trochou oblačnosti od severu, teploty poklesli na 23°C až 25°C.
Od 17. júla bolo veľmi teplo až horúco, jasno, dusno a sucho, teploty prekročili 30°C a od
20. júla dosahovali 34° až 35°C. 22. júla bola okrajová búrka, pršalo len málo. Slnečno,
horúco, dusno a sucho bolo až do 29. júla.
Od 29. júla prúdil vzduch od severozápadu i s občasnou oblačnosťou, bez dažďa, teploty
max. 29° až 30°C.
August – bol trochu chladnejší než je augustový normál. Priemerná mesačná teplota
vzduchu bola 17,5°C (čo je o 1°C menej než je normál). Najvyššia teplota vzduchu 32°C
bola zaznamenaná 18. aug. a najnižšia 7,2°C 30. augusta. Maximálna denná teplota
vzduchu dosiahla letnú hodnotu 25°C a viac už iba 8-krát a tropickú hodnotu 30°C a viac
3-krát.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 87,3 mm (o 25 mm viacej než je normál).
Bolo väčšinou
oblačno, slnečný svit trval iba 170 hod. (o 63 hod. menej než je normál).
Začiatkom augusta bolo väčšinou zamračené s občasným dažďom, teploty max. 26°
až 27°C. Od 4. augusta prechádzala oblačnosť od severozápadu, ochladilo sa na 20° až
21°C. 6. augusta bol dážď, popoludní i krátka búrka. 7. augusta bolo niekoľko dažďových
prehánok.
V dňoch 9. až 11. aug. sa počasie zlepšilo, bolo polooblačno s teplotami do 25°C. 12.
aug. prišla oblačnosť od západu, pršalo, aj 13. a 14. aug. bolo zamračené a občasný dážď,
teploty max. 22°C.
Od 15. aug. fúkal južný vietor, postupne sa oteplilo, v dňoch 17. až 20. aug. bolo veľmi
teplo, teploty prekročili 30°C.
Večer 20. aug. prišla oblačnosť od severozápadu i dážď, ochladilo sa na 22° až 23°C.
Občasný dážď bol aj 22. až 24. aug. Koncom augusta sa ďalej ochladzovalo, občas pršalo
s teplotami max. 16° až 17°C.
September – bol nadpriemerne teplý a veľmi suchý. Priemerná mesačná teplota vzduchu
bola 17,5°C (o 2,8°C viacej než je normál). Tohtoročný september bol teda rovnako teplý
ako august. Najvyššie denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 21° až 27°C.
Najvyššia teplota vzduchu 27,2°C bola 4. a 26. sept., najnižšia 5,2°C 9. sept. Maximálna
teplota vzduchu dosiahla letnú hodnotu 25°C a viac 10-krát. Mesačný úhrn zrážok bol iba
3 mm (o 41 mm menej než je normál). Slnečný svit trval 243 hod. (o 66 hod. viacej než
normál).
Začiatkom mesiaca sa počasie postupne zlepšilo, väčšinou bolo polooblačno, teploty stúpli
z 22° na 27°C. 7. sept. prešla od severozápadu oblačnosť, trochu pršalo, do 9. sept. teploty
poklesli na 21° až 22°C.
Od 10. do 14. sept. sa opäť oteplilo, bolo polooblačno alebo jasno s teplotami max. 26° až
27°C. Od 15. do 19. sept. bolo oblačno, s dennými teplotami 24° až 25°C, v noci ešte teplo
17° až 19°C. V noci 17. sept. trochu pršalo.
Od 20. až do konca septembra bolo pekné, slnečné počasie, od 22. sept. fúkal
juhovýchodný vietor, max. teploty 26° až 27°C.
Október – bol nadpriemerne teplý. „Babie leto“ trvalo takmer počas celého mesiaca (až na

posledné 2 dni).
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola 12,1°C (o 2,4°C viacej než je normál). Najvyššia
teplota vzduchu 24,6°C bola 3. okt., najnižšia -4,5°C bola 31. okt. Najvyššia denná teplota
vzduchu hodnotu 20°C a viac dosiahla 13-krát.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 28 mm (o 12 mm menej než je normál).
Slnečný svit trval 193 hodín (o 59 hod. viacej než je normál).
Začiatkom mesiaca bolo stále teplo, väčšinou polooblačno alebo oblačno, 2. okt.
predpoludním a 3. okt. v noci pršalo, teploty max. 23° až 24°C.
Od 4. okt. teploty trochu poklesli, bolo polooblačno, od 8. do 14. okt. bolo pekné,
slnečné počasie, teploty max. 19° až 20°C. Od 15. do 17. okt. sa trochu ochladilo, fúkal
severný vietor, avšak naďalej bolo slnečno, teploty max. 14° až 15°C. Od 18. okt. fúkal
juhovýchodný vietor, začalo sa otepľovať, od 20. okt. bolo polooblačno až oblačno, teploty
max. 19° až 20°C, 24. okt. celý deň pršalo. Od 25. do 27. okt. opäť nastalo pekné, slnečné
počasie s teplotami max. 21° až 22°C. 28.okt. prišla oblačnosť od západu i s dažďom,
teploty max. 19° až 20°C.
Popoludní 29. okt. bola posledná tohtoročná búrka, sprevádzaná silným vetrom.
30. okt. fúkal studený vietor a prúdil vzduch od severozápadu, ochladilo sa, cez deň max.
9° až 10°C, v noci už prvý mráz -3° až -4°C.
November – bol nadpriemerne teplý. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola 7,5°C (o
3,2°C viacej než je normál). Najvyššia teplota vzduchu 15,3°C bola 17. nov., najnižšia
-7°C 3. nov. Najvyššia teplota vzduchu dosiahla hodnotu 10°C a viac 18-krát.
Mesačný úhrn zrážok bol 39 mm (o 13 mm menej než je normál). Slnečný svit trval 48
hodín (o 7 hod. menej než je normál).
Chladno bolo iba začiatkom mesiaca. Severný až severozápadný vietor privial 3. nov.
oblačnosť, cez deň bolo max. 3° až 4°C, v noci teploty klesli na -6° až -7°C. Trochu
prvého snehu napadlo 3. nov., 4. nov. padal dážď so snehom,
5. nov. už iba pršalo.
Od 6. nov. sa postupne oteplilo, bolo polooblačno, cez deň max. 12° až 14°C, v noci 3° až
4°C. Kvitla púpava i ďalšie kvety.
9. nov. sa od západu objavila oblačnosť a až do 14. nov. bolo oblačno až zamračené
s občasným dažďom, cez deň 7° až 8°C, v noci okolo 3°C, bez mrazu.
Od 15. do 18. nov. bolo opäť teplo, cez deň 13° až 15°C, v noci okolo 4°C.
Od 19. nov. bolo sychravé počasie, nízka oblačnosť alebo zamračené, občasný dážď alebo
mrholenie, cez deň 7° až 9°C, v noci 5° až 6°C, bez mrazu.
Od 24. nov. až do konca mesiaca bolo opäť teplejšie, polooblačno až oblačno, cez deň
12°C až 14°C, v noci 6° až 7°C.
December – bol nadpriemerne teplý a suchý. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola
3,1°C (o 3,2°C viacej než je normál). Najvyššia teplota 15,4°C bola 8. dec. a najnižšia
-8,4°C (2 m nad zemou) 27. dec. Najvyššia teplota vzduchu dosiahla hodnotu 10°C a viac
3-krát.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 12 mm (o 34 mm menej než je normál). Počas mesiaca bol
v Piešťanoch zaznamenaný iba 1 deň so snehovou pokrývkou. Slnečný svit trval 55 hodín
(o 13 hod. viacej ako je normál).
Začiatkom decembra pokračovalo počasie z novembra, bolo oblačno až zamračené, bez
mrazu, cez deň 8° až 10°C, v noci 4° až 5°C. Ráno 5. dec. trochu pršalo.
Od 6. dec. fúkal teplý južný vietor, oteplilo sa na 11° až 12°C. Stále kvitla púpava

a sedmokrásky.
Od 10. do 12. dec. prúdil chladnejší vzduch od severozápadu, cez deň max. 5° až 6°C. Od
14. do 17. dec. bolo nevraživé počasie, nízka oblačnosť, mrholenie, cez deň max. +3°C,
v noci 0° až 1°C. Od 18. do 23. dec. bolo väčšinou polooblačno, cez deň max. 4° až 5°C,
v noci -2° až -3°C.
Na Vianoce 24. a 25. dec. bola nízka oblačnosť, bez snehu, bez mrazu, cez deň +4°C,
v noci +1°C. Od 26. do 28. dec. prúdil chladnejší vzduch od severu, cez deň bolo max. +3°
až +4°C, v noci -6° až -8°C. 28. dec. napadlo trochu snehu.
Od 29. dec. sa oteplilo, sneh sa hneď roztopil. 30. a 31. dec. v noci pršalo, cez deň +5°C,
v noci okolo +1°C.
3. Politický a verejný život v roku 2006
1. Novoročný koncert v Piešťanoch
Tradičný novoročný koncert sa uskutočnil 1. januára 2006 v kostole sv. Cyrila a Metoda,
pripravilo ho Mesto Piešťany. Vystúpila slovenská á capella formácia Close Harmony
Friends, známa aj poslucháčom v zahraničí. Zástupcovia Hospicu MB v Piešťanoch dostali
od účinkujúcich dar 20 tis. Sk.
2. Prvý Piešťanec narodený v roku 2006
V piešťanskej nemocnici sa ráno 1. januára narodil chlapec Timotej, rodičia Soňa a René
Balákovci. 4. januára navštívil pôrodnicu primátor Piešťan Ing. R. Cicutto a odovzdal
mame kyticu a pre Timoteja vkladnú knižku s 5 tis. Sk.
3. Havária vojenského lietadla
19. januára 2006 slovenské vojenské lietadlo AN-24 so 43 pasažiermi na palube
havarovalo na severovýchode Maďarska, len 5 minút pred pristaním na letisku
v Košiciach. Vracalo sa z mierovej misie v Kosove.
Katastrofu prežil z nich iba jeden. Príčinou nešťastia nebol technický stav lietadla, ale
chyba posádky.
Medzi 42 obeťami boli 3-ja z regiónu Piešťan – kapitán lietadla kpt. Ing. Norbert
Kumančík z Banky, palubný inžinier kpt. Tomáš Žipaj z Veľkých Kostolian a čatárka
Bronislava Gregorovičová a 4-ia z okolitých miest – pplk. Igor Angelovič z Trnavy
(pochádzal z Piešťan), navigátor letu kpt. Róbert Soľava z Trnavy a zamestnanci
Ministerstva obrany SR Mgr. Peter Kotvan z Nového Mesta n/V. a kpt. Ing. Jozef Bigas
z Hlohovca.
4. Návšteva amerického veľvyslanca v Piešťanoch
20. januára 2006 oficiálne navštívil Piešťany mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
USA na Slovensku Rodolphe „Skip“ Vallee.
Na MsÚ sa stretol s predstaviteľmi mesta na čele s primátorom Ing. R.Cicuttom. Primátor
mu odovzdal dary – dres hráča piešťanského hokejového klubu ŠHK 37 s jeho menom
(bol aktívnym hokejistom) a repliku Frauenfeldovho plánu kúpeľnej časti Piešťan z rok
1824 (je zberateľom máp).

Potom veľvyslanec odišiel na krátku prehliadku kúpeľov, kde ho privítal gen. riaditeľ
SLK K. Pilz. Odtiaľ išiel do mestskej knižnice, kde odovzdal dar – cca 70 anglických kníh
a hodinu debatoval so žiakmi piešťanských škôl.
Na záver návštevy veľvyslanec prijal pozvanie džezového hudobníka Jozefa Doda Šošoku
do Art Jazz Gallery.
5. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia v Bratislave
Mesto Piešťany sa prezentovalo v spoločnom stánku so SLK Piešťany. Expozíciu Piešťan
26. januára 2006 otvoril primátor mesta Ing. R. Cicutto.
6. Návšteva guvernéra Národnej banky Slovenska v Piešťanoch
7. februára 2006 prišiel do Piešťan na pozvanie primátora mesta a piešťanského Rotary
klubu guvernér NVB Slovenska Ivan Šramko. Stretol sa s piešťanskými podnikateľmi,
s ktorými hovoril o pozitívach a negatívach plánovaného zavedenia eura na Slovensku od
roku 2009.
Väčšina obyvateľov Slovenska má obavy zo zavedenia eura a to jednak z dôvodu nízkych
príjmov voči ostatným krajinám EÚ a tiež z očakávaného zdraženia po prijatí eura.
7. Honorárny konzul SR v Honkongu na návšteve v Piešťanoch
14. februára 2006 navštívil Piešťany honorárny konzul SR v Honkongu Willy Lin
s manželkou Annie. Na MsÚ ho prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto. Potom si hostia
prezreli piešťanské kúpele, kde ich sprevádzal gen. riaditeľ SLK K. Pilz.
8. Zemetrasenie v regióne Piešťan
13. marca 2006 bolo v regióne Piešťan menšie zemetrasenie so silou 3,2 stupňa
Richterovej stupnice. Zreteľnejšie sa prejavilo vo Vrbovom a okolitých obciach, kde
pocítili chvíľkový otras, rinčanie skla, steny starších domov i popraskali.
V Piešťanoch sa zemetrasenie prejavilo slabým záchvevom zeme.
Zemetrasenia v tejto oblasti bývali aj v minulosti s epicentrom pri Dobrej Vode.
9. Stretnutie primátora mesta s učiteľmi
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa primátor mesta Ing. R. Cicutto a predsedníčka Komisie
ŠŠaM pri MsZ v Piešťanoch Ing. I. Babičová stretli v Kursalone s učiteľmi ocenenými
v rámci súťaže Pedagóg, na ktorého sa nezabúda.
Za dlhoročnú osobnú angažovanosť v školstve ocenenie i plaketu (Pamätná plaketa mesta
Piešťany) prevzali Oľga Osvaldíková, Elena Holičková, Mgr. Anna Ištoková, Ivan Klein
a Mgr. Daniela Tarasovičová. Ocenenie si prevzalo aj ďalších 28 učiteľov a riaditeľov
základných škôl, materských škôl a Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.
10. Deň narcisov v Piešťanoch
Pri tejto príležitosti sa 7. apríla 2006 uskutočnila v Piešťanoch verejná zbierka. Aktivisti
piešťanskej pobočky Ligy proti rakovine zbierku realizovali, zároveň okoloidúcim
pripínali na kabáty žlté kvietky.
Celkove sa na boj proti rakovine vyzbieralo 368 tis. Sk.

11. Odhalenie pamätnej tabule Vršanským
26. apríla 2006 riaditeľ SLK v Piešťanoch K. Pilz na budove Pro Patrie slávnostne
odhalil pamätnú tabuľu dvom osobnostiam detskej reumatológie – primárke MUDr. Anne
Vršanskej a jej synovi primárovi detského reumatologického oddelenia MUDr. Jánovi
Vršanskému z Piešťan.
MUDr. A. Vršanská do piešťanských kúpeľov nastúpila v roku 1955 a významnou
mierou sa zaslúžila o vznik prvého detského reumatologického oddelenia vtedajšieho
Československa. V kúpeľoch pracovala do roku 1983, zomrela v roku 1996.
MUDr. J. Vršanský nastúpil do piešťanských kúpeľov v roku 1983 a ako vedúci lekár tu
pracoval až do svojej smrti v roku 2005.
12. Návšteva z izraelského mesta Eilat
V dňoch 6. až 9. mája 2006 navštívila Piešťany 10-členná delegácia izraelského mesta
Eilat, ktorú viedol primátor mesta Itzhak Halevy.
8. mája 2006 primátor Piešťan a primátor Eilatu podpísali v Kursalone dohodu
o priateľstve a spolupráci medzi oboma mestami.
13. Deň matiek v Piešťanoch
V nedeľu 14.mája 2006 sa v Hudobnom pavilóne v mestskom parku uskutočnila
slávnosť Dňa matiek. K ženám - matkám sa prihovoril primátor mesta Ing. R. Cicutto.
Potom nasledoval kultúrny program.
14. Modernizácia železničnej trate v oblasti Piešťan
Pokračovala na trati Bratislava - Žilina aj v roku 2006.
15. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné symbolické poklepanie základného kameňa
z príležitosti začiatku modernizácie železničnej trate zo 120 km/hod. na 160 km/
hod. na úseku Piešťany - Nové Mesto n/V. Zúčastnili sa ho minister dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, generálny riaditeľ Železníc SR, generálny riaditeľ spoločnosti
Doprastav i ďalší hostia.
15. XXX. Priehradné dni 2006
Konferencia vodohospodárskych odborníkov s medzinárodnou účasťou sa konala koncom
mája 2006 v Piešťanoch.
Témou rokovania boli klimatické zmeny a ich dôsledky na priehrady, poznatky
z projektovania a prevádzky vodných stavieb a skúsenosti i možnosti v protipovodňovej
ochrane.
16. Odhalenie pamätnej busty Eugena Suchoňa v Piešťanoch
2. júna 2006 bol na Ul. Eugena Suchoňa pri Námestí slobody slávnostne odhalený
pamätník hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. V 40-tych rokoch minulého storočia
žil v Piešťanoch, potom sa vrátil späť do Bratislavy. Jeho meno je úzko spojené
s Piešťanským festivalom. Prof. E. Suchoň bol dlhoročným predsedom festivalového
výboru Piešťanského festivalu. Jeho zásluhou bol tiež vybudovaný Dom umenia
v Piešťanoch. V roku 1968 mu mesto Piešťany udelilo čestné občianstvo.

17. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 2006 - 15. ročník
Konalo sa v dňoch 2. až 4. júna 2006. I keď bolo chladnejšie počasie, pršalo iba v piatok 2.
júna večer, v sobotu 3. júna dážď nebol.
Slávnostné otvorenie LKS sa uskutočnilo 3. júna. Zúčastnil sa ho prezident SR Ivan
Gašparovič.
V sobotu 3. júna sa v hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove uskutočnilo
symbolické požehnanie kúpeľných prameňov. Slávnostný sprievod prešiel z Kúpeľného
ostrova cez Kolonádový most a vedľa budovy bývalého riaditeľstva kúpeľov na
Winterovej ul. smerom k Domu umenia. V sprievode boli i historické vozidlá, v jednom
z nich sa viezol prezident SR spolu s primátorom mesta.
Slávnostný ceremoniál otvorenia LKS sa uskutočnil pred Domom umenia.
Jednotliví účastníci sprievodu predviedli ukážky vystúpení.
Slávnostný príhovor mal primátor mesta, príhovor mal aj prezident SR. OLKS
v Piešťanoch sa zúčastnili viacerí hostia, medzi nimi i zástupcovia partnerských miest
z Maďarska a Poľska.
V priebehu dňa sa na rôznych miestach uskutočnilo viacero kultúrnych a zábavných
podujatí.
V rámci otvorenia LKS sa uskutočnili i sprievodné podujatia. 2. júna sa v galérii KSC
Fontána uskutočnila výstava diel slovenských a francúzskych výtvarníkov Mosty IV.,
ktorej sa zúčastnil veľvyslanec Francúzskej republiky Jacques Faure. V nedeľu 4. júna
sa na Kúpeľnom ostrove uskutočnil 12. ročník súťažnej prehliadky historických vozidiel
Piešťanské zlaté stuhy Concours d’elegance.
Zásluhou internetovej televízie www.infonet.tv, ktorá podujatie prenášala v priamom
prenose, mohli priebeh OLKS v Piešťanoch sledovať aj diváci v zahraničí. Záznam
z OLKS bol aj na web stránke prezidenta SR a mohla sa s ním oboznámiť široká
verejnosť.
18. Voľby poslancov do NR SR
V Slovenskej republike sa voľby do NR SR konali 17. júna 2006. Trvali len 1 deň.
Celkove kandidovalo 21 politických strán, koalícií a hnutí (najviac 150 kandidátov za 1
stranu). Strana zelených Slovenska už nekandidovala.
Z občanov Piešťan bolo na kandidátnych listinách 15 osôb – Ing. Timotej Miština, CSc.
(KDH, riaditeľ VÚRV, 62 rokov), Ing. Dušan Karaba (HZD, technik, 52 r.), Mgr. Ján
Giacko (HZD, manažér, 58 r.), Ing. Peter Hurtík (SF-Slobodné fórum, riadiaci prac., 36
r.), MUDr. Pavel Čunčík (SF, lekár, 41 rokov), Marek Rovňák (SF, študent, 22 r.), Ing.
Eva Kováčová (SF, manažérka, 36 r.), Michal Pišný (SF, živnostník, 22 r.), Ing. Marián
Ručkay (ĽS-HZDS, konateľ s.r.o., 57 r.), Marcel Urban (SĽS - Slov.ľud.strana, skladník,
24 rokov), JUDr. Katarína Cibulková (SDKÚ-DS, advokátka, 44 r.), JUDr. Ján Chmelo
(SDKÚ-DS, advokát, 55 rokov), Ing. Peter Kažimír (Smer-SD, manažér 37 r.), Mária
Beňová (Smer-SD, súkr. podnikateľka, 54 r.), RNDr. Miroslav Rybanský (SNS, riadiaci
prac., 51 r.).
V obvode Piešťany získali vo voľbách Smer-SD 31,20 %, SDKÚ-DS 22,04 %, SNS
14,45 %, KDH 10,37 %, ĽS-HZDS 10,01 %, SF 4,01 %, KSS 3,38 %, SMK 0,65 %. Vo
volebnom obvode Piešťany bolo zapísaných 52 618 voličov, volieb sa zúčastnilo 29 146
občanov (55,39 %), platných hlasov bolo 28 779. V samotných Piešťanoch získali Smer-

SD 27,53 %, SDKÚ-DS 30,28 %, SNS 11,77 %, KDH 9,14 %, ĽS-HZDS 8,30 %, SF 5,01
%, KSS 3,01 %, SMK
1,06 %, platných hlasov bolo 13 829.
Na Slovensku boli celkove do 150-člennej NR SR za poslancov zvolení kandidáti 6-tich
politických strán (získali nad 5 % hlasov). Víťazom volieb sa stala strana Smer-SD s 29,14
% platných hlasov, ďalej nasledovali SDKÚ-DS 18,35 %, SNS 11,73 %, SMK 11,68 %,
ĽS-HZDS 8,79 % a KDH 8,31 %. Štvrtých parlamentných volieb v histórii samostatného
novodobého Slovenska sa zúčastnilo 54,67 % všetkých oprávnených voličov.
Vládnu koalíciu vytvorili 3 strany: Smer-SD, SNS a ĽS-HZDS (predsedovia strán Róbert
Fico, Ján Slota a Vladimír Mečiar). Predsedom vlády SR sa stal Róbert Fico a predsedom
NR SR Pavol Paška.
Do parlamentu sa dostali aj 2 poslanci z Piešťan – Ing. Peter Kažimír (vládna strana SmerSD) a JUDr. Katarína Cibulková (opozičná SDKÚ-DS).
19. Letný tábor mládeže SUNCAMP 2006
V júli 2006 sa v Piešťanoch uskutočnil 14-dňový medzinárodný letný tábor mládeže
SUNCAMP, ktorý zorganizoval piešťanský Lions Club. Zúčastnilo sa ho 33 detí zo 14-tich
krajín sveta (Turecko, Fínsko, Izrael, Estónsko, Mexiko, Švédsko, Taliansko, Írsko, Hong
Kong, USA, Švajčiarsko, Slovinsko, Dánsko, Nórsko). 10. júla ich na MsÚ prijal primátor
Piešťan.
Horúce leto trávili na kúpalisku Eva alebo v Ratnovskej zátoke. Navštívili aj Bratislavu,
Vysoké Tatry, zámok v Bojniciach, hrad v Trenčíne a pod.
20. Beh mieru World Harmony Run 2006
Trasa najväčšieho svetového mierového štafetového behu s 10-ročnou tradíciou opäť
viedla cez Piešťany. Bežci po príchod na naše územie prebehli severným a západným
Slovenskom a prešli ďalej do Rakúska.
24. júla 2006 krátko popoludní 12 bežcov medzinárodného družstva s mierovou
pochodňou pribehlo od Trenčína do Piešťan. Zastavili sa krátko pred mestským úradom,
kde ich privítal primátor Piešťan, deti z prímestského letného tábora a sympatizanti
s prichystaným občerstvením. Po odspievaní hymny podujatia a symbolickom obehnutí
námestia pokračovala mierová štafeta ďalej do Trnavy.
21. Hody v Piešťanoch
Po polstoročnej odmlke sa v roku 2006 v Piešťanoch obnovila ďalšia ľudová tradícia
- hodová slávnosť. V nedeľu 20. augusta 2006 si Piešťanci pripomenuli posvätenie
rímskokatolíckeho farského kostola sv. Štefana kráľa v Starých Piešťanoch. Pri tej
príležitosti sa v minulosti hodovalo (hojne sa jedlo, pilo a zabávalo).
Svätá omša bola vo farskom kostole odslúžená o 9. hod. Po nej pred kostolom vystúpili
Ratnovské spievanky. Návštevníkov na popoludňajší program a večernú hodovú zábavu
pozývali krojovanci na koči, ťahanom vyzdobeným koníkom. Boli pripravené predajné
stánky so suvenírmi a občerstvením (i svätojurský burčiak), malý kolotoč a pod. Niektorí
potom mali doma hodový obed (tradícia si vyžadovala husacinu alebo kačacinu).
Popoludní hodovníkom spievala dievčenská cigánska skupina Luna, podvečer folklórna
skupina Špačinčianka predviedla ako vyzerali dožinky. Večerná hodová zábava
s Križoviankou na nádvorí cirkevného gymnázia sa však nekonala, pretože začalo pršať.

22. Účastníci študijného pobytu z Ukrajiny v Piešťanoch
V rámci projektu zameraného na podporu miestnej demokracie na Ukrajine zavítali na
Slovensko zástupcovia ukrajinských miest a obcí, AMU a kyjevského Research Triangle
Institute.
Študijný pobyt predstaviteľov ukrajinských inštitúcií prebiehal v Piešťanoch, ubytovaní
boli v luxusnom penzióne Diana. 21.aug. 2006 prijal 22-člennú delegáciu na MsÚ
primátor Piešťan Ing. R. Cicutto.
V prvej časti študijného programu absolvovali v Piešťanoch sériu prednášok a diskusií
o systéme samospráv na Slovensku. V druhej časti pobytu navštívili niektoré mestá Bratislavu (prijal ich i primátor mesta), Trnavu (Trnavský samosprávny kraj) a pod.
a stretli sa s predstaviteľmi politického a verejného života.
23. Benefičné podujatie pod záštitou manželky prezidenta SR
Prezident SR Ivan Gašparovič je veľkým vyznávačom športu. Do Piešťan chodí na golfové
turnaje, v roku 2006 sa zúčastnil motoristických pretekov Cena Slovenska a pod.
Prezidentova manželka Silvia Gašparovičová iniciovala benefičný golfový turnaj nadácie
Zachráňme srdce. Pod jej záštitou sa turnaj konal 22.aug. 2006 na golfovom ihrisku na
Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Podujatia sa zúčastnilo 150 hostí, medzi nimi prezident
SR Ivan Gašparovič, jeho manželka Silvia, minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič,
dokonca i majiteľ piešťanských kúpeľov a siete Danubius Hotels Group, sir Bernard
Schreier, ktorý bol v tom čase na Slovensku i ďalší.
24. Oslavy 62. výročia SNP
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP pred
budovou MsÚ v Piešťanoch sa konal v pondelok 28. augusta 2006 o 14-tej hod. popoludní.
Regionálne oslavy 62. výr. vypuknutia SNP sa konali 1.sept. 2006 tradične v prírodnom
amfiteátri na Prašníku - Pustej Vsi. Slávnostné kladenie kvetov úcty a vďaky padlým
sa uskutočnilo pri pamätníku na Prašníku - Dúbrave a následne pri pietnom pamätníku
padlých partizánov na cintoríne v Pustej Vsi. Potom vystúpil folklórny súbor Krajňanec
a dychová hudba Dubovanka. Tiež vystúpila Čestná stráž prezidenta SR a bola predvedená
ukážka vojenskej techniky Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Podvečer bola
zapálená partizánska vatra. Účastníci z Piešťan prišli na oslavy špeciálnym autobusom.
25. Prezentácia Bratislavy a Trenčína v Piešťanoch
Dohoda o vzájomnej spolupráci v turizme, cestovnom ruchu, kultúre, poskytovaní
informácií a pod. medzi mestami Bratislava, Trenčín a Piešťany bola uzavretá v roku
2005. Na jej základe sa 26.aug. 2006 v Hudobnom pavilóne v Piešťanoch predstavili
umelci z Bratislavy a Trenčína.
26. Dni Piešťan v Mostare
Podujatie sa konalo v meste Mostar v Bosne a  Hercegovine v dňoch 2. a 3.sept.
2006. Súčasťou podujatia boli dve výstavy, ktoré za účasti veľvyslanca SR v Bosne
a Hercegovine otvoril primátor Piešťan Ing. R. Cicutto (pozri kapitola 8. Kultúra).
Mostar je etnicky rozdelené mesto, v jednej časti žijú bosnianski moslimovia a v druhej
časti chorvátski kresťania. V meste sa bojovalo počas občianskej vojny v 90-tych rokoch

minulého storočia.
Na príprave podujatia sa podieľal občan Piešťan Srečko Mustagrudič, ktorý pochádza
práve z Mostaru a ktorý ho počas balkánskej vojny i s rodinou opustil (je síce moslim, je
však kozmopolita, ženu má kresťanku). Podujatie pomohlo čiastočne zblížiť kresťanov
s moslimami.
27. Deň polície v Piešťanoch
8.septembra 2006 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch
konal Deň polície (názov podujatia „Deň mestskej polície, ozbrojených, záchranných
a požiarnych zborov“) spojený s podujatím Na kolesách proti rakovine. Návštevníkmi
boli predovšetkým deti základných škôl. Prišli aj minister obrany SR František Kašický
a minister vnútra SR Róbert Kaliňák.
28. Veľvyslankyňa VB a Severného Írska v SR na návšteve v Piešťanoch
Na stretnutí členiek Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch (PIWC) bolo témou
postavenie žien v britských diplomatických službách. Na pozvanie prezidentky PIWC
Colette Zaharia Lukan zavítala do Piešťan veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v SR Judith Anne Macgregor.
29. Súťaž Victoria Regia 2006 - 13. ročník
Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou sa konala tradične
na záver Letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v dňoch 21. - 23. sept. 2006. Jej súčasťou
bolo aj Kvetinové korzo - alegorický kvetinový sprievod, ktorý sa konal v sobotu 23. sept.
2006.
Vyhlasovateľom súťaže bola SZáŠ v Piešťanoch, SLK Piešťany, a.s., Zväz záhradníkov
Slovenska, spoluorganizátor Mesto Piešťany. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibora Mikuša. Tohtoročnej súťaže sa nedožil
jej zakladateľ a bývalý riaditeľ SZáŚ v Piešťanoch Ing. Igor Drobný, PhD.
V súťaži floristov sa víťazmi stali – v kategórii profesionálov Jaromír Kokeš z Brna,
v kategórii záhradníckych škôl Ondřej Vystrčil zo SOŠ záhradníckej a SOU Rajhrad
a v kategórii ZŠ Simona Kovárová zo ZŠ Rakovice.
Kvetinové korzo – sprievod kvetinových alegorických vozov sa konalo v sobotu na trase
Spoločenské centrum SLK - Kúpeľný ostrov - Kolonádový most - Pešia zóna - odbočenie
k Hudobnému pavilónu v mestskom parku. Odborná porota 1. miesto udelila 4.A triede
SZáŠ v Piešťanoch za alegorický voz - na bambusovej posteli ležal spáč, ktorého budil
veľký chryzantémový budík.
30. Podujatie Deň pre Piešťany
Mestská knižnica v Piešťanoch a OZ Pro Polis zorganizovali 30. sept. Deň pre Piešťany.
Celá sobota sa niesla v znamení hesla „Viac stromov, viac zelene, viac hudby, viac
pohybu“. Počasie bolo dobré, bol teplý a slnečný začiatok jesene.
Pracovné aktivity sa prejavili najmä na sídlisku Adam Trajan. Študenti SZáŠ tam začali
s výsadbou stromčekov - sadili sa jasene, lipy, javory, katalpy a pod. Pridal sa k nim
i primátor mesta R. Cicutto a poslankyne MsZ I. Babičová, E. Gocká a J. Bartošová.
Sadenie stromčekov pokračovalo i v priebehu októbra.

Kultúrne aktivity boli prevažne na Winterovej ul., tiež si tam ľudoví remeselníci rozložili
svoje stánky.
31. Deň zdravia v Piešťanoch. Memorandum o spolupráci mesta a dobrovoľných
organizácií
Podujatie sa konalo 7. okt. 2006. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v KSC Fontána,
prípitok bol s pohárom mlieka. S občanmi mesta diskutovali primátor mesta, riaditeľ
piešťanskej nemocnice a zástupca NÚRCH-u.
Pred KSC Fontána boli rozložené stánky a stoly na poskytovanie zdravotníckych služieb
pre občanov. Dobrovoľníci z Červeného kríža merali tlak a predvádzali poskytnutie 1.
pomoci, pomôckami pre imobilných občanov sa prezentoval klub Svornosť, rôznymi
prístrojmi a pomôckami charita pre zrakovo postihnutých občanov a pod.
Sprievodné kultúrne podujatia sa konali na Winterovej ul., na Nám. slobody, v Hudobnom
pavilóne v parku a pod.
Zároveň v tento deň bolo prijaté memorandum o spolupráci medzi mestom
a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré podpísali primátor mesta Ing. R.Cicutto
a zástupcovia občianskych združení, spolkov a organizácií pôsobiacich v meste.
32. Projekt Thermae Europae
V dňoch 6. - 8. okt. 2006 sa v Karlových Varoch uskutočnilo stretnutie delegácií hlavných
partnerov projektu, ktorými sú európske mestá Acqui Terme (Taliansko), Varberg
(Švédsko), Velingrad (Bulharsko), Piešťany a Karlove Vary (ČR) - vedúci projektu.
Podstatou projektu je spolupráca a rozvoj kúpeľných miest, hlavnými aktivitami budú
spoločné prezentácie miest, vydanie publikácie o týchto mestách, vydávanie spoločného
časopisu, európska putovná výstava zameraná na kultúru a kúpeľníctvo, organizovanie
výmenných kultúrnych a spoločenských podujatí, spoločná web stránka týchto miest
a pod.
33. Udelenie ceny za architektúru mestu Piešťany. Ďalšie ocenenia
V roku 2006 sa konal 5. ročník súťaže o Cenu za architektúru CE.ZA.AR 2006, ktorú
vyhlásila Slovenská komora architektov. Cena sa udelila v 6-tich kategóriách: rodinné
domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, rekonštrukcia a obnova budov,
interiér a exteriér.
V kategórii exteriér sa víťazom stalo dielo „Pešia zóna Piešťany - II. etapa“, jeho autormi
bol kolektív v zložení: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová a Denisa
Krupová.
Za posledné dva roky získali Piešťany aj ďalšie celoslovenské ocenenia:
- v roku 2005 sa Mesto Piešťany stalo víťazom celoslovenskej súťaže Oskar bez bariér (za
vytvorenie životných podmienok a starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím);
- štvrťročník Revue Piešťany v súťaži Podnikové médium roka 2005 získal špeciálnu cenu
za najlepšiu textovú stránku;
- kalendár Historické fotografie Piešťan bol vyhodnotený ako Najkrajší kalendár
Slovenska 2006 v kategórii mestá a obce.
34. 70. výročie vzniku Gymnázia v Piešťanoch. Medzinárodné sympózium

13. okt. 2006 oslávilo Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch 70.výročie svojho
založenia (pozri kapitolu 7. Školstvo).
Súčasťou osláv bolo medzinárodné sympózium „Pedagogický odkaz Coubertinovho
dedičstva“ v dňoch 13. a 14. okt. Zúčastnili sa ho viacerí významní hostia, minister
školstva SR Ján Mikolaj, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Jacques Faure, čestný
člen CIPC (Medzinárodného výboru P. de Coubertina) Yvan de Navacelle de Coubertin,
čestný člen MOV a čestný predseda SOV (Slov. olymp. výboru) Vladimír Černušák i ďalší
hostia.
Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských škôl - športového gymnázia Coubertin
Gymnasium Erfurt, poľského gymnázia Sopocka akademia Tenisowa a Ülenurme
Gymnaasium Tartu z Estónska. Prvá časť sympózia sa konala v piatok predpoludním
v KSC Fontána.
Popoludní od hotela Eden ku gymnáziu prešiel slávnostný sprievod všetkých členov
sympózia za zvuku hudby a pochodu mažoretiek. V areáli piešťanského gymnázia sa
uskutočnilo sadenie dvoch dubov z Much Wenlocku a z Chateau de Mirville, čo boli
miesta úzko spojené s Coubertinom. Na sadení sa okrem už spomenutých hostí sympózia
zúčastnili aj primátor Piešťan Ing. R. Cicutto, riaditeľ gymnázia Mgr. Ivan Luknár,
podpredsedovia SOV Mária Mračnová a Vladimír Miller, olympijskí víťazi Ján Zachara
v boxe, Anton Tkáč v cyklistike a Miloš Mečíř v tenise, tiež i mladý reprezentant SR
v tenise Lukáš Lacko, ktorý je v súčasnosti študentom Gymnázia P.de Coubertina
v Piešťanoch.
Nasledovalo odhalenie busty zakladateľa novovekých olympijských hier P. de Coubertina
vo vestibule športovej haly gymnázia. Bustu od nemeckého sochára Wilhelma
Gutwillingera venovalo Olympijské múzeum v Lausanne.
Potom sa v športovej hale gymnázia uskutočnil slávnostný program osláv 70. výročia
vzniku gymnázia. Pri tejto príležitosti primátor Ing. R. Cicutto udelil Gymnáziu P. de
Coubertina v Piešťanoch Pamätnú medailu primátora mesta Piešťany.
35. Stretnutie jubilujúcich občanov Piešťan s primátorom mesta
Podujatie sa uskutočnilo 12. okt. 2006 v Dome umenia. Pozvaní boli 75, 80, 85 a viacroční
občania Piešťan. Po príhovore primátora mesta nasledoval slávnostný koncert pre
jubilantov. V programe vystúpila aj populárna speváčka Marcela Laiferová.
36. Evanjelická synoda v Piešťanoch
V dňoch 18. - 21. okt. 2006 sa v Piešťanoch konalo najvyššie zasadnutie Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Účastníkov synody pozdravil primátor
Piešťan Ing. R. Cicutto.
37. 100. výročie začiatku prevádzky na železničnej trati Piešťany - Vrbové
Prevádzka na 8 km dlhej železničnej trati Piešťany - Vrbové sa začala
27. októbra
1906, skončila sa začiatkom 80-tych rokov 20. stor.
27. okt. 2006 si občania Piešťan a Vrbového 100. výročie jej otvorenia pripomenuli
symbolickou jazdou na šliapacej drezine. Viezol sa na nej aj primátor Piešťan Ing. R.
Cicutto a primátor Vrbového PaedDr. Ivan Borovský.

38. Deň Pamiatky zosnulých v Piešťanoch
Občania mesta si tradične uctili sviatok Všetkých svätých (1. nov.) a sviatok Pamiatky
zosnulých (2. nov.). Primátor Piešťan položil spomienkové kytice na hroby rodiny
Winterovcov, katolíckeho kňaza Alexandra Šindelára, k Pamätníku padlých v 1. svetovej
vojne a k hrobom padlých vojakov.
39. Konferencia Energofórum 2006 v Piešťanoch
Odborná konferencia Energofórum sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva hospodárstva
SR v hoteli Satelit v dňoch 9. a 10. nov. 2006. Témou konferencie bola „Liberalizácia trhu
s elektrickou energiou - príležitosti a technológie na znižovanie nákladov“. V Piešťanoch
sa stretli obchodníci s elektrinou, prevádzkovateľ prenosovej elektrickej sústavy, najväčší
priemyselní odberatelia, zástupcovia štátnych orgánov a informačno-technologických
spoločností.
40. Mesto Piešťany na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v roku
2006
V roku 2006 Mesto Piešťany prostredníctvom národného stánku SR a v spolupráci so
Slovenskou agentúrou cestovného ruchu zabezpečilo prezentácie Piešťan na viacerých
medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Boli to veľtrhy: Chemnitzer Reisemarkt
2006(Nemecko), Vakantiebeurs Utrecht
(Holandsko), Ferien Viedeň (Rakúsko), CMT Stuttgart 2006 (Nemecko), Reisen Hamburg
(Nemecko), Vakantie Salon Brusel (Belgicko), CBR Mníchov (Nemecko), Holiday World
Praha 2006 (ČR), ITB Berlin (Nemecko), MITT Moskva 2006 (Rusko), UITT Kyjev 2006
(Ukrajina), Regiontour Brno (ČR), 50+beurs Utrecht (Holandsko), Tour Salon Poznaň
(Poľsko), Hó Show Budapešť (Maďarsko), Herbst Senioren Messe Viedeň (Rakúsko) a TC
Lipsko (Nemecko).
Okrem uvedených veľtrhov, na ktorých sa Mesto Piešťany zúčastnilo prostredníctvom
SACR, boli Piešťany prezentované na slovenskom veľtrhu CR ITF Slovakiatour 2006,
ktorý sa konal v januári v Bratislave. Mesto Piešťany sa tam prezentovalo v spoločnom
stánku so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s., ktoré 50 %-mi prispeli na
náklady, spojenými s veľtrhom.
41. Komunálne voľby v Piešťanoch v roku 2006
Voľby samosprávnych orgánov mesta Piešťany pre volebné obdobie 2007 – 2010 sa
konali 2. decembra 2006. Na správnosť volieb a kontrolu výsledkov volieb dohliadala
9-členná mestská volebná komisia, jej predsedom bol
Ing. Peter Hurtík. Na základe
rozhodnutia MsZ boli v meste Piešťany vytvorené 4 volebné obvody (28 okrskov).
a) Kandidáti na post primátora mesta Piešťany – Ing. Remo Cicutto (44 rokov, stavebný
inžinier, nezávislý kandidát), Ing. Ján Derďák (59 r., manažér, Nezávislé fórum), Ing. Emil
Drlička (53 r., riaditeľ PLK Smrdáky, nezáv. kand.), PhDr., Mgr. Marián Dubovský (57 r.,
štátny zamestnanec, Prosperita Slovenska), Ing. Juraj Melicher (40 r., finančný manažér,
Občianska konzervatívna strana), MUDr. Peter Ottinger (54 r., riaditeľ nemocnice, koalícia
SDKÚ-DS a KDH), Róbert Špendel (38 r., podnikateľ, nezáv. kand.). Celkove bolo 7
kandidátov.
Jednotliví kandidáti sa prezentovali svojimi predvolebnými vyhláseniami.

Súčasný primátor Ing. R. Cicutto sa vyjadril, že v prípade opätovného zvolenia bude
pokračovať v doterajšej práci v súlade s koncepciou dlhodobého rozvoja mesta Piešťany.
Vyžaduje si to serióznu prácu na doteraz vybudovaných stabilných základoch. Medzi jeho
dôležité priority patria – upevnenie pozície mesta Piešťany ako kultúrneho, spoločenského
a bezpečného mesta európskeho významu, zvyšovanie kvality života obyvateľov od
detí až po seniorov, rekonštrukcia mestského parku v pôvodnom rozsahu, komplexné
riešenie dopravy a parkovania v meste, rozvoj turistického ruchu smerom k domácim
a zahraničným návštevníkom.
b) Kandidáti na poslancov MsZ mesta Piešťany – 1. volebný obvod - 31 kandidátov (6
poslancov), 2. voleb. obvod – 36 kandidátov (7 poslancov),
3. voleb. obvod – 27
kandidátov (6 poslancov), 4. voleb. obvod – 29 kandidátov (6 poslancov). Celkove 123
kandidátov (25 poslancov).
Počet kandidátov za poslancov MsZ MP – za jednotlivé strany a koalície bol nasledovný:
nezávislí kandidáti – 26, koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie – 25, Smer - sociálna demokracia
– 19, Prosperita Slovenska – 10, Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko – 8,
Demokratická strana Slovenska – 7, koalícia Slobodné fórum, Aliancia nového občana,
Demokratická únia Slovenska – 7, Ľudová strana – 6, Strana zelených – 5, Slovenská
národná strana – 4, Agrárna strana vidieka – 2, Strana občianskej solidarity – 2, Hnutie za
demokraciu – 1, Občianska konzervatívna strana – 1.
c) Výsledky volieb primátora mesta Piešťany – za primátora mesta Piešťany pre volebné
obdobie 2007 - 2010 bol zvolený Ing. Remo Cicutto. S prevahou obhájil post primátora
mesta, keď získal 4 898 hlasov voličov z 8 376 voličov, ktorí hlasovali vo voľbách
primátora mesta. Na 2. mieste sa umiestnil Róbert Špendel – 902 hlasov, 3. Ing. Emil
Drlička – 894, 4. MUDr. Peter Ottinger – 688, 5. Ing. Juraj Melicher – 433, 6. PhDr., Mgr.
Marián Dubovský – 412, 7. Ing. Ján Derďák – 149 hlasov.
d) Výsledky volieb poslancov MsZ mesta Piešťany – v 4-och volebných obvodoch
hlasovalo spolu 8 234 voličov. Bolo zvolených 25 poslancov
MsZ MP.
Volebný obvod č. 1: MUDr. Branislav Čanič, 58 r., lekár (Smer-SD), Pavol Tapušík, 50
r., podnikateľ (koal. SDKÚ-DS, KDH), Ing. Eva Wernerová, 46 r., záhradná a krajinná
architektka (SZ), JUDr. Helena Kiššová, 57 r., právnička (NEKA), Ing. Jozef Jambor,
67 r., vodohospodár, dôchodca (koalícia SDKÚ-DS, KDH), Ing. František Kopca, 43 r.,
technik (NEKA).
Volebný obvod č. 2: MUDr. Mária Držíková, 50 r., lekárka (NEKA), MUDr. Milan
Gajdoš, 41 r., lekár (Smer-SD), Ing. Marián Gula, 56 r., riaditeľ sekcie Ústavu pamäti
národa (koal. SDKÚ-DS,KDH), Mária Beňová, 55 r., riaditeľka spoločnosti (SmerSD), MUDr. Ján Ranostaj, 57 r., lekár (Smer-SD), MUDr. Marián Urbánek, 46 r., lekár
(NEKA), Ing. Timotej Miština, CSc., 62 r., riaditeľ VÚRV (koal. SDKÚ-DS, KDH).
Volebný obvod č. 3: Martin Cifra, 36 r., referent MsÚ (NEKA), Martin Valo, 42 r.,
podnikateľ (Smer-SD), Ing. Bc. Eva Kolláriková, 49 r., konateľka spoločnosti (SmerSD), Ing. Iveta Babičová, 49 r., stredošk. učiteľka (koal. SDKÚ-DS, KDH), MUDr.
Pavel Čunčík, 42 r., lekár - kardiológ (koal. SF, ANO, DÚS), MUDr. Peter Ottinger, 54 r.,
riaditeľ nemocnice (koal. SDKÚ-DS, KDH).
Volebný obvod č. 4: MUDr. Jozef Beňačka, PhD., 51 r., lekár (NEKA), Ing. Eliška
Gocká, 49 r., manažérka strediska Služieb MP (NEKA), Ing. arch. Jana Bartošová, 45

r., architektka (koal. SDKÚ-DS, KDH), JUDr. Katarína Cibulková, poslankyňa NR SR,
advokátka (koal. SDKÚ-DS, KDH), RNDr. Ján Šmída, 49 r., stredošk. učiteľ (SZ).
42. Regionálne televízne vysielanie v Piešťanoch - otvorenie
Na svojom zasadnutí v novembri 2006 schválilo MsZ mesta Piešťany spoluprácu mesta
so spoločnosťou TV Karpaty, s.r.o. Trnava v oblasti mediálnej propagácie mesta Piešťany
prostredníctvom regionálnej Televízie Karpaty.
19. dec. 2006 sa na Nám. slobody v Piešťanoch konalo slávnostné otvorenie vysielania
regionálnej televízie TV Karpaty. Regionálna TV Karpaty získala licenciu na vysielanie
v apríli 2006, vysielať začala 30. okt. 2006. Na Bančianskom vŕšku bol postavený
televízny stožiar s vysielačom. Na slávnosti boli prítomní primátor Piešťan, predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja a riaditeľ TV Karpaty. V kultúrnom programe
vystúpili žiaci ZUŠ v Piešťanoch a FS Striebornica. „Krstnou mamou“ novej regionálnej
televízie bola známa moderátorka Alena Heribanová (rodáčka z Piešťan), ktorá logo
televízie poliala liečivou vodou. Nakoniec bol krátky ohňostroj.
Nová informačná regionálna televízia TV Karpaty pokrýva oblasť Piešťan od Nového
Mesta n/V. až po Leopoldov (na 48. kanáli UHF pásma).
43. Znovuotvorenie hotela Thermia Palace
20. dec. 2006 bol po rok trvajúcich rozsiahlych rekonštrukčných prácach znovuotvorený
kúpeľný hotel Thermia Palace. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na jar 2007.
Hotel Thermia Palace je prvým päťhviezdičkovým hotelom na Slovensku. Symbolom
hotela je páv. Ukradnutý obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, prameň života“ bol opäť
umiestnený nad vstupnými dverami do jedálne.
44. Pietna spomienka na obete holokaustu
29. dec. 2006 sa na židovskom cintoríne na Bratislavskej ceste konala pietna spomienka
na obete holokaustu z obdobia 2. svetovej vojny, medzi ktorými bolo i mnoho obyvateľov
židovského pôvodu z regiónu Piešťan. Zúčastnili sa jej viacerí pozostalí obetí z celého
sveta, tiež i majiteľ SLK Piešťany Sir Bernard Schreier.
K prítomným sa prihovoril primátor Piešťan Ing. R. Cicutto.
Pamätník obetiam holokaustu v Piešťanoch bol otvorený 15. dec. 2005.
45. Vianočné obdobie v Piešťanoch v roku 2006 - verejné podujatia
Vianočný stromček rozsvietil primátor mesta na pešej zóne na Winterovej ul. v sobotu
25. novembra. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ v Piešťanoch. Pri vianočnom
stromčeku bola prvýkrát postavená umelá ľadová plocha na prenosnom klzisku a mala
byť sprístupnená verejnosti. Pre teplé počasie sa však ľad roztápal a klzisko zatiaľ zostalo
zatvorené.
Prvú adventnú sviečku na adventnom venci zapálil v nedeľu 3. dec. na Nám. slobody
znovuzvolený primátor mesta Ing. R. Cicutto. K občanom sa prihovorili i rímskokatolícky
dekan Jozef Bohunický a evanjelický kaplán Branislav Dolinský. Súčasťou adventnej
slávnosti bol kultúrny program, účinkujúci boli z regiónu Piešťan a z Bratislavy (pozri
kapitolu 8. Kultúra). Na Nám. slobody bolo inštalovaných 8 drevených stánkov, v ktorých
sa predávali vianočné koláčiky, perníky, z teplých nápojov čaj, punč, grog i medovina.

V utorok podvečer 5. dec. sa konal v KSC Fontána Mikulášsky program s Majstrom N pre
deti policajtov, hendikepované deti, deti z Detského domova a Domova sociálnych služieb
v Piešťanoch a deti z Rodinného detského domova v m.č. Kocuriciach.
V stredu 6. dec. sa konal verejný Mikulášsky program na Nám. slobody, spojený
s tradičným príchodom Mikuláša, čerta a majstra míma.
V sobotu 9. dec. zorganizovalo MsKS v spolupráci s RC Sloboda zvierat v Piešťanoch
dobročinný bazár, výťažok bol venovaný piešťanskému útulku zvierat.
Druhá adventná slávnosť s kultúrnym program plným kolied sa konala v nedeľu 10. dec.
Popoludní sa podával „čaj primátora“, výťažok ktorého išiel na konto nadácie Dieťa
v ohrození. Druhú adventnú sviečku zapálil novozvolený poslanec MsZ Ing. T. Miština,
CSc. Po jej zapálení vystúpil miešaný cirkevný zbor Coro Laudamus so svojimi hosťami
zo Španielska.
Počas 3. adventnej slávnosti na Nám. slobody v nedeľu 17. dec. priniesli miestni skauti
Betlehemské svetlo, ktoré odovzdali do rúk primátora mesta Ing. R. Cicutta. Zároveň bola
zapálená 3. adventná sviečka.
4. adventná nedeľa pripadla na Štedrý deň 24. dec., takže verejná adventná slávnosť sa už
nekonala.
Na Silvestra 31. dec. vystúpila na Nám. slobody hudobno-spevácka skupina Slniečko.
O polnoci bol tradičný slávnostný ohňostroj pri Váhu na uvítanie nového roka.

4. Poľnohospodárstvo v roku 2006
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2006
Predsedom družstva bol Ing. Miroslav Haring, podpredsedníčkou družstva a agronómkou
Ing. Daria Keblovská. Priemerný počet pracovníkov PD v roku 2006 bol 46, priemerná
hrubá mesačná mzda 14 800 Sk.
a) Rastlinná výroba
- na jar bol dostatok zrážok, sucho a horúco bolo až od júla, čo vyhovovalo pšenici,
jačmeňu už menej, pre kukuricu to však nebol dobrý rok.
Obilniny: pšenica bola zasiata na 187 ha (výnos 6,03 t/ha), jačmeň 208 ha
(3,9 t/ha),
tritikale (kríženec) 15 ha (3 t/ha). Pšenica sa prevažne odpredala na potravinárske účely,
zbytok sa použil na kŕmne účely. Sladovnícky jačmeň sa odpredal do sladovní pivovarov
Heineken Hurbanovo a Topvar Topoľčany. Kukurica na siláž 70 ha, na zrno 26 ha, na
osivo 15 ha, úroda však bola slabšia.
Strukoviny: v tomto roku ich družstvo nepestovalo.
Olejniny: repka ozimná 83 ha (2,73 t/ha), slnečnica 108 ha (2,7 t/ha), obe plodiny sa
predali do Palmy Bratislava na výrobu oleja.
Okopaniny: cukrová repa 99,8 ha (64 t/ha, cukornatosť 18,2 %), zemiaky 2,6 ha. Cukrová
repa sa predala do Považského cukrovaru Trenčianska Teplá.
b) Živočíšna výroba
Ošípané: prasnice 192 ks, prasatá výkrm 229 ks, mladé prasatá (predvýkrm) 474 ks,
ciciaky 363 ks, kanec 1 ks. Priemerný odstav na prasnicu bol 19 ks/rok.
Hovädzí dobytok: kravy na mlieko (dojnice) 112 ks, jalovice vysokoteľné 17 ks, jalovice

do 2 rokov 51 ks, jalovice do 1 roka 25 ks, teľce do 3 mesiacov 33 ks.
V roku 2006 bol zrušený výkrm hovädzieho dobytka (býkov) vzhľadom na priestorové
možnosti a nízku predajnú cenu. Uvoľnené priestory sa využili na chov jalovíc, predtým sa
chovali na voľnom priestranstve.
Výroba mlieka – v roku 2006 družstvo dorobilo 797 780 l mlieka. Prvýkrát sa prekročila
hranica 7 000 l na 1 kravu(7 016 l/krava). Mlieko sa ešte odpredávalo do Milexu Nové
Mesto n/V. (do 1.4.2007).
2. Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch - história a súčasnosť
a) História ústavu – VÚRV bol zriadený k 1. marcu 1951 so sídlom v Borovciach pod
názvom Oblastný rezortný výskumný ústav rastlinnej výroby. Od konca roka 1951 pôsobil
už pod názvom VÚRV. Hlavným dôvodom vzniku ústavu bola potreba poskytovania
odborných informácií vznikajúcim poľnohospodárskym družstvám ako robiť modernú
agronómiu. Pri svojom vzniku mal VÚRV 5 oddelení - agrotechniky, pôdoznalectva,
genetiky a šľachtenia, ovocinárstva, fytopatológie.
V roku 1956 sa sídlom VÚRV stal novovybudovaný objekt na Bratislavskej ceste
v Piešťanoch, kde sa presťahoval výskum, laboratóriá a vedenie ústavu, v Borovciach
ostalo hospodárstvo a experimentálna časť ústavu.
V roku 1964 sa VÚRV v Piešťanoch stal celoštátnym výskumným pracoviskom pre
poľné krmoviny a jediným výskumným pracoviskom pre ovocné dreviny na Slovensku.
V roku 1970 bol ústav rozdelený na 4 plodinové útvary: pre poľné krmoviny, obilniny,
ovocinárstvo a zeleninárstvo.
V roku 1977 došlo na Slovensku k zásadným organizačným zmenám v
oblasti výskumu
v poľnohospodárstve a to k prepojeniu výskumu so šľachtením a semenárstvom. VÚRV
v Piešťanoch bol začlenený do VHJ SLOVOSIVO (výr. hosp. jednotka), vedeckovýrobného združenia pre šľachtenie a semenárstvo. K ústavu bolo pričlenených 9
šľachtiteľských staníc z celého Slovenska: ŠS Sládkovičovo, ŠS Solary, ŠS Horná Streda,
ŠS Radošina, ŠS Špačince (predtým Borovce), ŠS Vígľaš-Pstruša, ŠS Malý Šariš, ŠS
Levočské Lúky a ŠS Trebišov. VÚRV v Piešťanoch sa tak stal najväčšou inštitúciou pre
výskum a šľachtenie obilnín, poľných krmovín a strukovín na Slovensku. Zároveň v roku
1977 boli z VÚRV v Piešťanoch odčlenené dva veľké útvary pre výskum a šľachtenie
ovocných drevín a zeleniny, z ktorých vznikli dva samostatné ústavy: Výskumný ústav
ovocných a okrasných drevín v Bojniciach a Výskumný ústav zeleniny v Hurbanove.
K ďalšej organizačnej zmene došlo na konci obdobia socializmu. K 1. januáru 1989 bol
VÚRV v Piešťanoch vyčlenený zo štruktúry VHJ SLOVOSIVO a stal sa príspevkovou
organizáciou priamo riadenou Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR. Od VÚRV
bolo zároveň oddelimitovaných 6 z 9 ŠS, v ústave zostali len ŠS Malý Šariš, VígľašPstruša a Špačince, ktoré sa neskôr k 1.1.1997 zlúčili s Účelovým hospodárstvom Borovce
do Výskumného pracoviska Borovce.
V súlade s dlhodobou koncepciou poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku sa
VÚRV v Piešťanoch postupne podieľal na vytváraní nových špecializovaných vedeckovýskumných pracovísk, keď z jeho niektorých útvarov a pracovných kolektívov
postupne vznikli: Laboratórium ochrany rastlín (1954, neskôr premenované na Ústav
experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivánke pri Dunaji), Laboratórium
pôdoznalectva (1960, v súčasnosti Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

v Bratislave), Výskumný ústav kukurice v Trnave (1962, v súčasnosti Zeainvent, a.s.
Trnava), Výskumný ústav lúk a pasienkov v Banskej Bystrici (1962, v súčasnosti
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva - VÚTPHP),
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín v Bojniciach (1977, v súčasnosti
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice) a Výskumný ústav zeleniny
v Hurbanove (1977, v súčasnosti Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o., Nové Zámky).
K 1.1. 2005 rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva SR (MP SR) boli k VÚRV
v Piešťanoch pričlenené Oblastný výskumný ústav agroekológie (OVÚA) Michalovce
a VÚTPHP B. Bystrica.
K 1.1.2006 nastala zatiaľ posledná zmena v štruktúre a organizácii ústavu, pretože MP
SR zrušilo samostatnú právnu subjektivitu príspevkovým organizáciám VÚRV Piešťany,
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra a Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
(VÚVV) Bratislava. Súčasne zriadilo príspevkovú organizáciu Slovenské centrum
poľnohospodárskeho výskumu (SCPV) v Nitre, ako právneho nástupcu uvedených
ústavov, ktoré boli do tohto centra začlenené. V rámci SCPV Nitra sa však VÚRV
Piešťany a VÚTPHP Banská Bystrica stali samostatnými ústavmi a naviac VÚVV
Bratislava sa stal súčasťou VÚRV Piešťany.
Za dobu svojej existencie VÚRV v Piešťanoch vyriešil pre potreby poľnohospodárskej
praxe množstvo výskumných úloh, výsledky ktorých boli zverejňované rôznymi spôsobmi:
publikačnou činnosťou vo vedeckých a odborných časopisoch, zborníkoch i v dennej
a odbornej tlači, prednáškami na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch,
prezentáciami na Dňoch poľa a Dňoch otvorených dverí, odbornou poradenskou činnosťou
priamo na poľnohospodárskych podnikoch, propagáciou v televízii a v rozhlase i ďalšími
aktivitami.
b) Riaditelia a pracovníci VÚRV. Riaditeľmi VÚRV Piešťany od jeho založenia boli: Ing.
Juraj Uhliar (1951-1953), Ing. Július Záborský (1953-1960), Ing. Ján Guspan, CSc. (19601962), Ing. Juraj Uhliar, CSc. (1962-1976), Ing. Ján Turčány, CSc. (1976-1977), Ing.
Anton Piršel, CSc. (1977-1986), prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.(1986-1990), Ing. Timotej
Miština, CSc.(1990- 9.11.2005),
Ing. Severín Kubinec, CSc. (10.11.2005 - 30.4.2006), RNDr. Ján Kraic, PhD. (od
1.5.2006).
V súlade so zmenami v dôsledku reorganizácií a zmenami vo vedeckom zameraní
ústavu sa postupne menil i počet pracovníkov ústavu: v roku 1955 – 80, v roku 1970 –
192, v roku 1988 – 859 (maximum). V roku 1990 – 444 (po odčlenení 6 ŠS od ústavu),
k 1.1.2001 – 234 (v dôsledku znižovania počtu pracovníkov v celom rezortnom výskume),
k 31.12.2006 – 237(VÚRV Piešťany spolu s pracoviskami v Bratislave a Michalovciach).
c) VÚRV v súčasnom období – v súlade so zriaďovacou listinou vykonáva VÚRV
Piešťany ako pracovisko SCPV Nitra výskumnú činnosť v rastlinnej výrobe, ktorá je
prioritne orientovaná na obilniny, olejniny, poľné krmoviny a vinič, nasledujú strukoviny,
liečivé a aromatické rastliny, energetické a niektoré špeciálne plody a to na centrálnom
pracovisku v Piešťanoch, Výskumnom pracovisku v Borovciach (slúži ako experimentálna
báza pre oddelenia sídliace v Piešťanoch, na Ústave agroekológie v Michalovciach a jeho
experimentálnom pracovisku v Milhostove (okres Trebišov), na Ústave vinohradníctva
a vinárstva v Bratislave a tiež i na Výskumno-šľachtiteľských staniciach Malý Šariš (okr.
Prešov) a Vígľaš-Pstruša (okr. Detva) a v prípade potreby i na iných pracoviskách na

základe kooperačných zmlúv. Šľachtenie je zabezpečované na VŠS Vígľaš-Pstruša, VŠS
Malý Šariš a na VP Borovce (udržovacie šľachtenie).
VÚRV v Piešťanoch v súčasnom období vykonáva:
- výskum v rastlinnej výrobe (tvorba efektívnych technologických systémov, pestovateľské
technológie hlavných poľných plodín pre rôzne agro-ekologické podmienky Slovenska,
pestovateľské technológie liečivých a aromatických rastlín, výskum zdrojov fytomasy
pre energetické a priemyselné účely, možnosti adaptácie poľnohospodárstva na
klimatické zmeny, vplyv imisií na vlastnosti pôdy a rastlinnú produkciu, progresívne
metódy šľachtenia, získavanie poznatkov o genotypoch rastlín, rezistencia a ochrana
hlavných poľných plodín pred nepriaznivými faktormi prostredia, aplikácia poznatkov na
zlepšovanie kvality a zdravotnej bezpečnosti primárnych potravinových zdrojov a pod.);
- prenos poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom;
- šľachtenie rastlín;
- koordinácia celoslovenských poľnohospodárskych projektov (VÚRV koordinuje
Národný program ochrany genofondu v SR a zabezpečuje prevádzku Génovej banky
semenných kultúr, vybudovanej na ústave pre potreby SR. V oblasti šľachtenia rastlín
zabezpečuje novošľachtenie obilnín - ozimnej pšenice, ovsa a tritikale a tiež maku
a súčasne vykonáva udržovacie šľachtenie a množenie registrovaných odrôd a tiež
i obchodnú činnosť s osivom a sadivom);
- ďalšie aktivity (medzinárodná vedecko-technická spolupráca, činnosť v medzinárodných
i domácich vedeckých a odborných organizáciách, poradenská činnosť, tvorba koncepcií,
prognóz a expertíz v rastlinnej výrobe, monitoring a kontrolná činnosť, normotvorná
a legislatívna činnosť, edičná činnosť, vedecká a odborná výchova a pedagogická činnosť,
vedľajšia hospodárska činnosť s cieľom tvorby vlastných zdrojov, atď.).
V súčasnosti (2007) VÚRV a jeho pracoviská riešia, resp. sa podieľajú na riešení 4-och
úloh a výskumu a vývoja riešených na základe objednávky
MP SR, 5 úloh v rámci
odbornej pomoci pre MP SR, 11 projektov riešených na základe výzvy Agentúry na
podporu výskumu a vývoja, 10 medzinárodných vedecko-technických projektov a 1 úlohu
riešenú na základe objednávky zadávateľa.
V rámci šľachtenia je v súčasnosti v SR registrovaných a povolených pre pestovanie 33
odrôd poľných plodín, vyšľachtených na VŠS VÚRV a 12 odrôd viniča, vyšľachtených na
bývalom VÚVV Bratislava, pričom za dobu existencie bolo na pracoviskách VÚRV Malý
Šariš, Vígľaš-Pstruša a Borovce (Špačince) vyšľachtených a registrovaných i ďalších 13
odrôd poľných plodín, ktoré boli postupne reštringované a stiahnuté z pestovania v SR
a ďalších 28 odrôd bolo vyšľachtených v rokoch 1977-1988 i na ŠS Solary, Sládkovičovo,
Horná Streda, Radošina, Levočské Lúky a Trebišov, ktoré v uvedených rokoch patrili
k VÚRV Piešťany.

5. Priemysel, obchod a služby v roku 2006
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
a) Predstavenstvo, vedúci pracovníci a zamestnanci a.s.
Predstavenstvo: predseda - Ing. Lev Novobilský, podpredseda - Klaus Pilz, Ing. František
Macháč, Dr. Imre Deák, Ing. Emanuel Paulech, John Ernest Smith.
Dozorná rada: predseda - Sándor Betégh, Ing. Jarmila Répassyová, František Nortík,
MUDr. Pavol Zatkalík, Ing. Pavel Říha, János Tóbiás.
Vedúci pracovníci: generálny riaditeľ - Klaus Pilz (od 19.9.2005), finančný riaditeľ - Ing.
Emanuel Paulech, prevádzkový riaditeľ - Miklós Dömötör (od 15.9.2005), obchodný
riaditeľ - Ing. Zuzana Jusková (1.4.2004 - 31.1.2006) a Stephen Sikora (od 1.2.2006),
technický riaditeľ - Ing. Ján Ballon (1.8.2004 - 28.2.2006) a František Nortík (od
1.5.2006), lekársky riaditeľ - MUDr. Jaroslav Mikula, CSc. (1.6.2003 - 31.10.2006).
Vedúci kúpeľných hotelov v Piešťanoch:
- KH Thermia Palace – Lucia Prvá, po vydaji v roku 2007 Meňhárová (od
1.3.2006);
- KH Balnea Esplanade Palace – Ing. Peter Mičuda (do 28.2.2006) a
Mgr. Marek Harbuľák (od 1.3.2006);
- KH Balnea Grand Splendid – Ing. František Macháč;
- KH Pro Patria – Ing. Alexandra Lisá;
- KH Jalta – Ing. Peter Mičuda (od 1.3.2006);
- KH Park – Ing. Roman Bogár(do 30.11.2006) - potom bola kúpeľná prevádzka
v KH Park zrušená, pretože sa skončil prenájom objektu.
Vedúci kúpeľných stredísk:
- Kúpeľná poliklinika, t.j. Balneoterapia I (Napoleonské kúpele a Irma) a
Balneoterapia II (v priestoroch komplexu Balnea) – MUDr. Jaroslav Mikula,
CSc. (do 31.10.2006);
- Spoločenské centrum SLK – Ing. Mária Godálová;
- Prírodné liečebné kúpele Smrdáky – Ing. Emil Drlička.
Zamestnanci SLK: Priemerný počet zamestnancov a.s. v roku 2006 bol 1 329 (v roku 2004
1 564, v roku 2005 1 415).
b) Spolupráca Mesto Piešťany - SLK Piešťany, a.s.
Generálny riaditeľ SLK K. Pilz sa stretával s primátorom mesta Ing. R. Cicuttom a to
jednak pri vzájomných neoficiálnych návštevách a tiež pri rôznych verejných podujatiach
alebo návštevách významných osobností.
Mesto Piešťany a SLK Piešťany, a.s. spolupracovali pri organizácii významných verejných
podujatí (napr. otvorenie LKS, záver LKS, kúpele poskytli Mestu Piešťany priestory
Kursalonu na konanie svadobných obradov a pod.), pri návštevách významných osobností
(napr. pri návšteve amerického veľvyslanca), pri kultúrnych podujatiach (napr. Piešťanský
festival), pri spoločnej prezentácii a propagácii mesta a kúpeľov (napr. na veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2006 v Bratislave, pri vydávaní časopisu Revue
Piešťany), atď.
Problémy sa však objavili v oblasti finančných vzťahov a investičných zámerov
SLK. Mesto Piešťany ako minoritný akcionár SLK (10,01 % akcií) nemá zastúpenie
v štatutárnych orgánoch spoločnosti. SLK majú svoje podnikateľské plány, ktoré však

nechcú zverejňovať, z dôvodu ochrany pred konkurenciou. Mesto tiež nemá bližšie
informácie o hospodárení spoločnosti. Naviac spoločnosť nevyplatila mestu dividendy
z dôvodu nízkeho zisku.
c) Počet klientov – v roku 2006 mali SLK Piešťany, a.s. 56 404 klientov, z toho bolo
30 743 zahraničných (54,5 %) a 25 661 domácich.
Na domácom trhu prevládali samoplatci – 20 725 osôb (80,76 % na domácom trhu), potom
nasledovali zdravotné poisťovne - kateg. A s 2 473 osobami (9,64 %) a zdravotné
poisťovne - kateg. B s 2 463 osobami (9,60 %).
Odbyt služieb pre zahraničie zabezpečovali SLK v spolupráci s obchodnými partnermi na
základe zmluvných vzťahov. Podiely zahraničných klientov – SRN (34,29 %), ČR (28,66
%), Izrael (9,01 %), Rakúsko (6,38 %), Maďarsko (3,77 %), Poľsko (2,86 %), Kuwait
(1,75 %), USA (1,59 %), Veľká Británia (1,38 %), Rusko (1,17 %), Cyprus (0,80 %),
Taliansko (0,67 %), Holandsko (0,65 %), Kanada (0,64 %), Švajčiarsko (0,55 %), Libanon
(0,45 %), Nórsko (0,43 %), Francúzsko (0,40 %), Jordánsko (0,40 %), Švédsko (0,36
%), Saudská Arábia (0,33 %) a ešte ďalších 53 štátov (3,46 %), napr. Austrália, Lýbia,
Belgicko, Dánsko, SAE, Egypt, Španielsko, Ukrajina, Kórea, atď.
d) Hospodárenie SLK
Celkové výkony (príjmy) – v roku 2006 boli vo výške 1 090 638 tis. Sk. Z toho tržby od
cudzincov 725 748 tis. Sk (66,54 %).
Prevádzkové výkony boli 1 041 885 tis. Sk, z toho tržby za predaj služieb 965 331 tis. Sk
(92,65 %), tržby za predaj tovaru (3,07 %) a ostatné tržby (4,28 %).
Celkové náklady – v roku 2006 boli vo výške 1 085 418 tis. Sk. Z toho výrobná spotreba
367 508 tis. Sk, osobné náklady 396 048 tis. Sk, finančné náklady 30 949 tis. Sk, ostatné
náklady 288 131 tis. Sk, daň z príjmov z bež. mim. činnosti 2 782 tis. Sk.
Čistý zisk (po zdanení) – v roku 2006 bol čistý zisk akc. spoločnosti 5 220 tis. Sk. Oproti
roku 2005 došlo k zmene, lebo od 1.4.2006 sa všetky služby predávajú za netto ceny,
predtým za brutto ceny.
Medzinárodná skupina Danubius Hotels Group je väčšinovým vlastníkom SLK Piešťany,
a.s. od februára 2002 (je súčasťou britského medzinárodného koncernu CP Holdings,
Ltd.). Dosiahnuté zisky v spoločnosti SLK Piešťany boli však od roku 2002 malé. Čistý
zisk v roku 2002 dosiahol 17,6 mil. Sk, v roku 2003 7,9 mil. Sk, v roku 2004 10,7 mil.
Sk, v roku 2005 bola strata -35 501 tis. Sk a v roku 2006 bol čistý zisk 5,2 mil. Sk. Pritom
základné imanie spoločnosti v roku 2006 bolo 1,509 518 miliardy Sk pri ročnom obrate
vyše 1 miliardy Sk.
SLK Piešťany, a.s. doteraz vydala celkove 1 509 518 akcií v menovitej hodnote 1 000,- Sk
každej akcie. Menšinovým vlastníkom akcií SLK Piešťany je aj Mesto Piešťany, ktoré
vlastní 151 102 akcií (10,01 %), čo zodpovedá majetku cca 150 mil. Sk. Z dôvodu nízkych
ziskov a.s. dostalo Mesto Piešťany len malé, väčšinou však žiadne dividendy. Za roky
2002, 2003, 2005 a 2006 žiadne a iba za rok 2004, keď bol zisk spoločnosti 10,7 mil. Sk,
dostalo Mesto Piešťany dividendy v hodnote cca 1 mil. Sk (151 102 akcií po 7,- Sk dáva
1 057 714 Sk).
e) Investičná výstavba v SLK – na investičnú činnosť v roku 2006 vynaložili SLK 539,656
mil. Sk. Z toho sa najviac vynaložilo – na rozsiahlu rekonštrukciu kúpeľného hotela
Thermia Palace 356,748 mil. Sk, na generálnu opravu kúpeľného objektu Irma 170,113
mil. Sk, na modernizáciu 2,7 mil. Sk, na nákup strojov 2,7 mil. Sk, atď.

V období máj 2002 až december 2006 skupina Danubius Hotels Group investovala
v piešťanských kúpeľoch na ich rozvoj viac ako 1 miliardu Sk a na údržbu viac ako 100
mil. Sk (investičné náklady v roku 2002 – 81 mil. Sk, 2003 – 53 mil. Sk, 2004 – 281 mil.
Sk, 2005 – 199 mil. Sk a v roku 2006 až 540 mil. Sk, spolu 1,153 miliardy Sk). Fond
národného majetku SR konštatoval, že majitelia kúpeľov zmluvné záväzky o investíciách
za roky 2002 až 2006 splnili.
f) Rekonštrukcia KH Thermia Palace a kúpeľov Irma – v priebehu roka sa uskutočnila
rozsiahla rekonštrukcia budovy hotela. Znovuotvorenie Thermia Palace sa uskutočnilo
20. dec. 2006. Rekonštrukčné práce prebiehali aj v kúpeľnom objekte Irma (pozri kap. 6 Úprava mesta, doprava, spoje).
g) Adeli centrum – časť priestorov KH Pro Patria dali kúpele do prenájmu spoločnosti
Adeli, s.r.o., Piešťany na dobu 5 rokov od 6. marca 2006.
V Adeli rehabilitačnom centre sa liečia deti s detskou mozgovou obrnou zo zahraničia
i zo Slovenska, tiež i dospelí s poúrazovými stavmi (poškodenie mozgu po úrazoch alebo
operáciách). Najviac pacientov je z Rakúska, Nemecka, Talianska, Švajčiarska, Holandska,
Veľkej Británie, tiež i z ďalších krajín vrátane Slovenska.
Liečebný a rehabilitačný program je založený na využívaní špeciálnych oblekov pôvodne
vyvinutých pre ruských kozmonautov. Túto liečebnú metódu zaviedol v centre vrchný
lekár MUDr. Vladimír Petrov. Riaditeľom centra je Rus Maxim Kuznecov.
h) Detská liečebňa Zelený strom – liečba detí v Piešťanoch má dlhoročnú tradíciu. Prvú
detskú liečebňu Kvetuša založil v roku 1932 v Piešťanoch Ľudovít Winter, ako jednu
z prvých v Európe. Prvým vedúcim lekárom v detskej liečebni bol MUDr. Ľudovít Billeš.
V súčasnosti sa v detskej liečebni Zelený strom na Winterovej ul. liečia deti zo Slovenska
vo veku od 3 do 15 rokov. Liečia sa tu neurologické ochorenia (centrálneho a periférneho
nervového systému), ortopedické a reumatologické ochorenia, ktoré si vyžadujú
rehabilitáciu (zápalové, vrodené a získané ochorenia pohybového aparátu).
Vedúcou lekárkou detskej liečebne Zelený strom je MUDr. Oľga Boldišová.
Od roku 2006 je počas roka liečebňa v prevádzke od mája do októbra, predtým od februára
do konca novembra.
Pred 3-mi rokmi sa detské oddelenie v Pro Patrii presunulo do detskej liečebne v Zelenom
strome.
ch) Kúpeľný hotel Pro Patria - 90. výročie vzniku
Liečebný dom na Kúpeľnom ostrove pri Napoleonských kúpeľoch v blízkosti termálnych
minerálnych prameňov bol vybudovaný počas 1. svetovej vojny pre ranených a chorých
vojakov a dôstojníkov a do užívania bol pod názvom Pro Patria odovzdaný 30. mája 1916.
Vznikol nový ubytovací a liečebný komplex piešťanských kúpeľov.
V súčasnosti sú v Pro Patrii ubytovacie a spoločenské priestory (104 ubytovacích izieb,
jedálne, kaviareň, zmenáreň, kaderníctvo, kozmetika a pod.) a liečebné priestory –
balneoterapia (bahnisko, zrkadlisko, vaňové kúpele, rehabilitácia, telocvičňa, fitnes
centrum, elektroliečba a pod.). Vedúcou LH je Ing. Alexandra Lisá.
i) Významní klienti v kúpeľoch – absolvovali nielen liečebné, ale aj relaxačné
a rehabilitačné pobyty. Na liečení v kúpeľoch bol bývalý nemecký minister dopravy
a výstavby Manfred Stolpe s manželkou (svojou prítomnosťou prekvapil kúpeľných hostí
z Nemecka), rehabilitačný pobyt absolvovali slovenskí reprezentanti v bežeckom lyžovaní
Martin Bajčičák a Ivan Bútora s rodinou a pod.

j) Významné návštevy v kúpeľoch – prezident SR Ivan Gašparovič navštevuje mesto
Piešťany i kúpele každoročne niekoľkokrát pri významných spoločenských, kultúrnych
a športových podujatiach (otvorenie LKS, výstavy, golfové turnaje, automobilové preteky
Cena Slovenska a pod.).
V roku 2006 navštívili piešťanské kúpele – veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe
„Skip“ Vallee, podnikateľka televízneho biznisu a reklamy na Taiwane Wo Min Eng
(umelec. menom Regina), honorárny konzul SR v Hongkongu Willy Lin s manželkou
Annie, primátor izraelského mesta Eilat Itzhak Halevy, egyptský spisovateľ a publicista
Gamal El-Ghitani.
k) Odhalenie pamätnej tabule Vršanským – 26. apríla 2006 gener. riaditeľ SLK Klaus
Pilz slávnostne odhalil na budove Pro Patrie pamätnú tabuľu dvom osobnostiam detskej
reumatológie – primárke MUDr. Anne Vršanskej a jej synovi, primárovi detského
reumatologického oddelenia MUDr. Jánovi Vršanskému z Piešťan.
l) Ocenenie obchodných partnerov piešťanských kúpeľov – v júni 2006 udelil generálny
riaditeľ SLK Klaus Pilz 1. ceny za rok 2005 nasledovným cestovným kanceláriám – za
najvyšší obrat nemeckej CK Euromed, za najlepšiu starostlivosť o klienta nemeckej CK
SKE Reisen a za najvyšší nárast obratu CK ALTA Libanon. Ďalšími ocenenými CK boli
AL SAWAN (Kuvajt), CK Pressburg (Slovensko), Topaz Tours (Izrael), Horatia Travel
(Nemecko) a Travel Slovakia (Slovensko).
Vyhodnotenia súťaže sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov cestovných kancelárií a tour operátorov z celého sveta.
m) Prezentácia kúpeľov vo svete – aj v roku 2006 sa uskutočnila séria prezentácií
piešťanských kúpeľov vo svete.
Jednou z nových bola prezentácia kúpeľov v hlavnom meste Líbye - Tripolise, ktorá
sa uskutočnila 31. októbra 2006. Zúčastnili sa jej generálny riaditeľ SLK Klaus Pilz
a veľvyslanec SR v Líbyi JUDr. Ján Bóry.
2. Závod VEM Slovakia Piešťany - 10. výročie vzniku
4. sept. 2006 si firma VEM Slovakia pripomenula 10. výročie otvorenia prevádzky
v priestoroch bývalej Tesly Piešťany. Závod VEM Slovakia v Piešťanoch zamestnáva
okolo 220 ľudí a náplňou pracovnej činnosti je navíjanie motorov.
Na slávnostné stretnutie, ktoré sa konalo v hoteli Pavla, prišli aj majitelia firmy, nemeckí
podnikatelia Adolf Merckle a jeho syn Ludwig. Okrem farmaceutického gigantu Merckle
im patrí aj závod VEM Slovakia v Piešťanoch, ktorý je súčasťou holdingu VEM Motors.
3. Predajňa spoločnosti LIDL v Piešťanoch - otvorenie
Spoločnosť LIDL sa v predchádzajúcom období usilovala získať súhlas na výstavbu svojej
predajne v Piešťanoch na pozemku v blízkosti OD Prior. Tento zámer však MsZ mesta
Piešťany neschválilo.
V roku 2006 sa obchodnému reťazcu LIDL podarilo usadiť sa i v Piešťanoch. Získal do
prenájmu priestory na prízemí OD Prior. Predajňa lacných potravín a tovaru bola otvorená
12. októbra 2006.
4. Trhovisko Centrum v Piešťanoch - premiestnenie
Trhovisko Centrum, ktoré sa nachádzalo vedľa dočasného parkoviska áut na Nitrianskej

ul., bolo premiestnené na okraj parkoviska na Nálepkovej ul. z dôvodu pripravovanej
výstavby objektu AUPARK. Prevádzka trhoviska Centrum na novom mieste sa začala 1.
novembra 2006.
Podľa schváleného VZN MP sa na novom trhovisku Centrum už nebudú predávať
nepotravinárske výrobky, t.j. spotrebný tovaru (textil, obuv, drogéria a pod.). Predaj
nepotravinárskych výrobkov bol presunutý na trhovisko Kocka.
Na novom trhovisku Centrum je okrem predajných stolov aj unimobunka, určená na
toalety a priestor pre správcu trhoviska a tiež i stojan na bicykle.
5. Penzión Diana - otvorenie
V apríli 2006 bol v objekte Mikrorajón pri potoku Dubová otvorený komfortný penzión
Diana. Vznikol prestavbou bývalých detských jasiel. Majiteľom penziónu je Ing. Ladislav
Svátek.
Exkluzívny penzión Diana má 23 dvojposteľových izieb, 2 apartmány s terasou, 2 izby
superior a 1 izbu pre telesne postihnutého, všetky sú komfortne zariadené, s vlastnou
kúpeľňou a WC. Izby sú vybavené klimatizáciou, minibarom, telefónom, TV/SAT,
internetom, rádiom a trezorom.
Pre oddych je celoročne k dispozícii WELLNESS centrum s komplexnými relaxačnoregeneračnými službami – otvorený malý bazén s veľmi teplou vodou (využíva sa aj
v zimnom období, vchod do bazéna je v rohu budovy), fínska sauna, infračervená kabína,
vonkajšia vírivka s horúcou vodou, fitness centrum s cvičiteľkami, masáže, zábaly, masky.
Riaditeľkou penziónu je Kristína Vojtová.
6. Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia
Riaditeľom SMP Piešťany, p.o. bol v rokoch 2005 a 2006 Ing. František Bača. Organizáciu
prebral v marci 2005 so stratou vyše 5 mil. Sk, ktorú sa mu s kolektívom pracovníkov
SMP v priebehu dvoch rokov podarilo vyrovnať. Podarilo sa to z dôvodu sledovania
vyhodnocovania spotreby energie a realizácie niektorých úsporných opatrení (napr.
zateplenia prevádzkových dielní v garážach SMP, zavedenia automatického vykurovania
skleníkov podľa potreby v stredisku Kanada a pod.).
SMP vykonali výmenu svietidiel na verejnom osvetlení (staré ortuťové za úspornejšie
sodíkové). Teplá zima 2006/2007 umožnila vykonať skôr likvidáciu lístia a pokračovať
v asanácii chorých stromov a ostatnej vegetácie. V roku 2006 prebiehala obnova
stromoradia, zároveň bolo asanovaných približne 200 stromov. Jednou z možností použitia
nezhromaždenej drevnej štiepky je jej využitie v budúcej kompostárni, ktorej výstavba je
plánovaná v priestoroch záhradníctva v lokalite Kanada.
Postupne sa obnovoval strojový park a vybavenie jednotlivých stredísk pracovnou
technikou. Pristúpilo sa k čisteniu kanalizačných vpustí, z celkového počtu 3 000 ich
bolo v roku 2006 vyčistených 4 000 (do niektorých vpustí niektorí nezodpovední občania
vylievali aj hrubé nečistoty ako je betón, malta a pod.). Tiež vzrástli prejavy vandalizmu,
o čom svedčia zničené alebo poškodené lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie a pod.
V budúcom roku 2007 plánujú SMP rozšírenie výsadby okrasnej zelene hlavne na
sídliskách a v centre mesta. Keďže mierna zima ušetrila prostriedky na opravu výtlkov
na cestách a chodníkoch, bude možné sa viac venovať značeniu komunikácií a opravám
menšieho rozsahu. SMP sa tiež budú venovať detským ihriskám (v meste je ich takmer 50)

a hlavne pieskoviskám, ktoré nespĺňajú hygienické normy EÚ. 19 pieskovísk sa má zrušiť
a 7 krytých pieskovísk sa má vybudovať.
Služby mesta Piešťany, p.o. sa od apríla 2006 stali členom Združenia organizácií verejných
prác, ktorá má 68 členov zo Slovenska a z Čiech. Úlohou združenia je spolupráca
v oblasti technickej obsluhy miest a obcí, nových technológií, školiteľstva, právneho
a ekonomického poradenstva a pod.
7. Trhovisko Kocka - doplnenie predávaného sortimentu
Na základe VZN MP Trhový poriadok - Trhovisko Kocka, schváleného na
7. riadnom
zasadnutí MsZ dňa 8. sept. 2006 sa uskutočnil presun predaja niektorých výrobkov
a poskytovaných služieb a to z trhoviska Centrum na Nálepkovej ul. na trhovisko Kocka
na Ul. A. Hlinku.
Na trhovisku Kocka bol sortiment predávaných plodín a výrobkov rozšírený o predaj
spotrebných výrobkov - textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské
výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky.
Na trhovisku Kocka je povolené poskytovať nasledovné druhy služieb: brúsenie nožov,
nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, brašnárske
služby, fotografické služby, čistenie peria.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2006
1. Sídlisko Piešťany - Sever – Bodona
V roku 2006 na sídlisku pokračovala výstavba ďalších rodinných domov a bytovky. Bola
dokončená výstavba bytového domu s 23 bytovými jednotkami. Následne prebiehal
odpredaj jednotlivých bytov do osobného vlastníctva žiadateľov.
V rámci realizácie stavby „Inžinierske siete a miestne komunikácie Piešťany -Sever - I.
etapa – Bodona“ prebiehala v lete 2006 výstavba na sídlisku Bodona - Sever, kde sa
nachádzajú novopostavené rodinné domy a bytové domy. Investorom stavby bolo Mesto
Piešťany, zhotoviteľom spoločnosť SATES, a.s., Považská Bystrica.
2. Rekonštrukcia Pešej zóny - I. etapa v Piešťanoch
V septembri 2005 bola ukončená výstavba Pešej zóny v Piešťany - II. etapa. Potom
nasledovala oprava a rekonštrukcia Pešej zóny - I. etapa (stará Pešia zóna na Winterovej
ul.). Rekonštrukčné práce sa začali v novembri 2005 a skončili sa v apríli 2006.
Najprv sa skontrolovali podzemné inžinierske siete. Na úseku Dexia banka - Lipa bolo
potrebné vykonať opravu kanalizačného potrubia. Povrchové práce a osadenie dlažby
vykonala firma SATES, s.r.o., Valašské Miziříčí.
Demontovanú zámkovú dlažbu z pešej zóny použilo na uloženie dlažby na rôznych
miestach – na Nábreží Ivana Krasku, na Ul. A. Hlinku pri OD Kocka a pod.
3. Modernizácia železničnej trate a železničnej stanice v Piešťanoch
V roku 2006 pokračovala modernizácia železničnej trate Bratislava - Žilina zo 120 km/
hod. na rýchlosť 160 km/hod.

V máji 2006 sa začali rekonštrukčné práce na úseku Piešťany - Nové Mesto n/V. a majú
sa ukončiť v decembri 2008. Náklady vo výške približne 3,8 miliardy Sk má z 2/3 uhradiť
Kohézny fond EÚ, zvyšok štát. Investorom stavby sú Železnice SR, a.s., realizátorom
stavebných prác Združenie SK Nové Mesto n/V. (tvoria ho Doprastav, a.s., Subterr, a.s.,
OHL ŽB, a.s. a Alpine Slovakia, s.r.o.), generálnym projektantom spoločnosť Reming, a.s.
Na úseku Piešťany - Nové Mesto n/V. sa uskutoční výmena zvrškov a starých koľají,
pribudne nové trakčné vedenie a dôjde i k obnove staničných budov v Piešťanoch
a Novom Meste n/V. a zastávok v Hornej Strede, Brunovciach a Považanoch. Súčasťou
rekonštrukcie bude zrušenie všetkých križovaní železnice s cestou (priecestí), ktoré
budú nahradené mimoúrovňovými prechodmi, najmä podchodmi alebo podjazdmi. Na
tomto úseku trate sa postaví päť protihlukových stien, jedna z nich pri železničnej stanici
v Piešťanoch.
Na železničných staniciach a zastávkach sa postavia nové nástupištia, prístupné aj pre
občanov so zníženou schopnosťou pohybu. Na železničných staniciach sa vybudujú
podchody k nástupištiam a na zastávkach nástupištia s prístreškami. Na stanici
v Piešťanoch bude i nové osvetlenie. V staničnej budove vznikne samostatná čakáreň pre
matky s deťmi a vyčlenia sa priestory pre ďalšie služby.
V roku 2006 sa na železničnej stanici v Piešťanoch začali budovať dve nástupištia a dva
podchody, jeden pre peších i s výťahom pre vozičkárov a druhý na prepravu batožín. Oba
podchody vedú k druhému nástupišťu, pretože prvé bude na peróne.
Začala sa aj kompletná rekonštrukcia koľajiska. Z dôvodu zvýšenia rýchlosti vlakov na
160 km/hod. sa vyrovnali oblúky na trati od nadjazdu v južnej časti mesta až po letisko.
Železničný most cez potok Dubová bol zo železa, nový je z betónu.
V Piešťanoch sa vybudujú dva podchody pod železničnou traťou. Ako prvý sa začal stavať
pri bývalých kasárňach severný podchod pre peších a tiež podjazd pre motoristov, čím sa
nahradí doterajší prejazd so závorami štátnej cesty smerom na Veľké Orvište. V južnej
časti mesta sa vybuduje druhý podchod pre peších, aby sa chodci dostali do mestskej časti
Kanada, do priemyselného areálu a k obchodnému domu TESCO (občania potom prestanú
používať doterajší nebezpečný prechod do Kanady).
Občanom mesta by vyhovovalo, aby jeden z budovaných podchodov na železničnej
stanici neviedol iba k 2. nástupišťu, ale aby ústil až za traťou, t.j. pri ceste v priemyselnom
areáli. Z toho dôvodu sa občania mesta obrátili s petíciou na primátora mesta a oboznámili
s ňou aj poslancov MsZ MP, v ktorej žiadali zmenu stavebného plánu. Zmenu sa však
nepodarilo realizovať. Problémom by neboli ani tak peniaze ako čas. Železnice SR, a.s.
neprejavili ochotu zdržať postup prác kvôli zmene projektu a jeho schvaľovania (investor
je viazaný na čerpanie prostriedkov z eurofondov, čo si vyžaduje dodržiavanie časového
harmonogramu prác). Do úvahy prichádza preto iba vybudovanie priechodného podchodu
dodatočne (náklady by boli okolo 30 mil. Sk) alebo lacnejšieho lávkového nadchodu
ponad koľaje.
Prednostom železničnej stanice v Piešťanoch v roku 2006 bol Vladimír Arbet.
4. Investičné akcie na území mesta Piešťany v roku 2006
Stavebné práce zamerané na výstavbu a úpravu mesta boli financované z rôznych zdrojov.
Investormi boli:
- Mesto Piešťany – realizovalo v roku 2006 prípravu niekoľkých projektových

dokumentácií a viacerých stavieb a rekonštrukcií objektov viď. kapitola 1. Orgány mesta,
bod 4. Investičné akcie Mesta Piešťany);
- súkromné spoločnosti alebo osoby – príprava alebo realizácia rôznych stavieb (napr.
pripravovaná výstavba AUPARKu, výstavba polyfunkčných objektov, bytových domov
a pod.);
- štát (časť nákladov na modernizáciu a rekonštrukciu železničnej stanice a trate, na
rekonštrukciu a rozšírenie ČOV a kanalizácie a pod.);
- Európska únia – zo štrukturálnych fondov EÚ sa realizuje niekoľko stavebných
projektov (časť nákladov na modernizáciu a rekonštrukciu železničnej stanice a trate, na
rekonštrukciu a rozšírenie ČOV a kanalizácie, na rekonštrukciu a rozšírenie priestorov
Piešťanského informačného centra na Pribinovej ul. a pod.).
Poznámka. Štrukturálne fondy Európskej únie využíva Mesto Piešťany aj na realizáciu
projektov v oblasti kultúry. Zo spoločného fondu malých projektov PHARE získalo mesto
38 915 EUR, ktoré sa použili na organizáciu kultúrnych a športových podujatí v meste
(Otvorenie LKS Piešťany 2006, festival Jazzové Piešťany, čiastočne Zázračný oriešok,
Streetbal Piešťany 2006).
5. Pracovné rozkopávky na uliciach mesta
V roku 2006 sa na viacerých miestach v Piešťanoch realizovali stavebné a rekonštrukčné
práce, ktoré si vyžadovali rozkopávky ulíc. Veľké pozemné práce mesto spravidla
nepovoľuje počas letnej kúpeľnej sezóny (výnimkou bola rekonštrukcia pešej zóny v roku
2005), ale sa konajú cez jarné alebo jesenné obdobie. V tom čase však dosť prší a na
uliciach v okolí rozkopávok sa objaví špina, blato a neporiadok. Ak výkopové práce trvajú
dlho (vyskytnú sa okolností, ktoré zdržia postup prác), vyvolá to nespokojnosť občanov.
Niektorí sa sťažujú, ďalší sú zhovievavejší, lebo si uvedomujú nutnosť týchto prác.
Väčšie rozkopávky sa vyskytli pri nasledujúcich stavbách:
- rekonštrukcia pešej zóny - I. etapa (ukončená v apríli 2006);
- rekonštrukcia vozoviek na Díčovej, Hurbanovej a Partizánskej ul. (do konca roka);
- rekonštrukcia železničnej stanice a železničnej trate (od mája 2006, blato najmä na
Obchodnej ul. a pri letisku na ceste pri bývalých kasárňach smerom na Veľké Orvište);
- montáž zemných optických káblov pre vysokorýchlostný internet spoločnosťou Orange
Slovakia (počas jesene, na sídlisku A. Trajan, na Valovej ul., na sídlisku JUH, atď.);
- modernizácia a rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (od novembra 2006
a bude pokračovať v roku 2007, čo znamená, že budú rozkopané ulice po celom meste).
6. Modernizácia ČOV a kanalizácie v Piešťanoch
Modernizácia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd (ČOV) a rekonštrukcia a rozšírenie
kanalizácie v Piešťanoch a okolitých obciach bude prebiehať v období rokov 2006 - 2008
a bude stáť cca 526 mil. Sk.
Stavebné a rekonštrukčné práce sa začali 24. nov. 2006 v areáli ČOV za prítomnosti
zástupcov TAVOSu, Váhostavu a predstaviteľov miestnych samospráv. Projekt je
financovaný z prostriedkov TAVOSu, štátneho rozpočtu a fondov ISPA Európskej únie.
7. Rekonštrukcia KH Thermia Palace a kúpeľov Irma
Počas celého roka 2006 (február - december) prebiehala rozsiahla generálna rekonštrukcia

KH Thermia Palace, secesnej stavby Winterovcov z roku 1912. Vykonala ju rakúska
firma AST Baugesellschaft GmbH v zastúpení AST Slovakia, s.r.o. Hotel bol počas
rekonštrukčných prác uzavretý.
Plne klimatizovaný KH Thermia Palace po rekonštrukcii má 111 izieb, z toho 14
apartmánov. Izby a apartmány boli vybavené plochou TV obrazovkou, pripojením na
internet, trezorom, dvomi telefónmi, minibarom, čajovým a kávovým servisom a pod.
V hoteli bude tiež komorník, biznis centrum, zmenáreň, domáca a zahraničná tlač. Pri
hoteli je záhrada a vonkajší bazén s termálnou vodou. Reštaurovala sa aj umelecká
výzdoba exteriéru a interiéru – reliéfy, masky na priečeliach, keramické prvky, obklady,
sklené vitráže a pod.
Znovuotvorenie prvého 5-hviezdičkového kúpeľného hotela na Slovensku Thermia Palace
sa uskutočnilo 20. dec. 2006.
Do Thermia Palace sa vrátil aj odcudzený secesný obraz Alfonsa Muchu „Buď
pozdravený, požehnaný prameň zdravia“, namaľovaný v rokoch 1931 - 32.Po jeho vrátení
piešťanským kúpeľom ho reštauroval Mgr. art. Ján Hromada, rodák z Piešťan.
Symbolom Thermia Palace je páv (ako symbol si ho zvolil Ľudovít Winter), nachádza sa
na priečelí hotela a vitráži na poschodí a má ho aj logo hotela.
Rekonštrukcia susedných kúpeľov Irma sa začala v apríli 2006 a skončila sa začiatkom
roka 2007. Rekonštrukčné práce i s prístavbou vykonala firma Raving. s.r.o., Piešťany,
ktorá už pred dvomi rokmi rekonštruovala bahnisko Irmy. K zrkadlisku, bahnisku,
vodoliečbe a vaňovému oddeleniu pribudol nový trakčný bazén. Okrem klasických
liečebných procedúr a masáží je tam oddelenie rehabilitácie s reflexnými masážami,
elektroliečbou, magnetoterapiou, suchý uhličitý kúpeľ, suché trakcie a pod. V prístavbe
vznikol nový priestor s fitnes centrom a saunou.
Novinkou v Irme sú skrášľovacie a relaxačné procedúry v Emporium Wellness a Beauty
s oddelením špeciálnych masáží (napr. štvorručná masáž) a Clarins Beauty salón s telovou
a pleťovou kozmetikou.
8. Plány na rekonštrukciu hotela Slovan a kúpaliska Eva - objekty kúpeľov
Mesto Piešťany a SLK Piešťany budú v budúcom období spolupracovať pri renovácii
hotela Slovana a kúpaliska Eva. Koncom roka 2006 sa na tom dohodli predstavenstvo
kúpeľov a primátor mesta Ing. R. Cicutto.
Bývalý kúpeľný hotel Slovan (Grand Hotel Royal), ktorý je už dlhé roky mimo prevádzky
a v súčasnosti chátra, patrí medzi kúpeľné objekty ležiace na území mesta mimo
Kúpeľného ostrova. Rekonštrukcia zameraná na znovuotvorenie Slovana by si však
vyžiadala od kúpeľov veľmi veľké investície, ešte väčšie než tie, ktoré sa v roku 2006
vynaložili na rekonštrukciu KH Thermia Palace.
Finančné prostriedky na rekonštrukciu kúpaliska Eva plánujú kúpele získať z prostriedkov
EÚ, čo je však možné iba v spolupráci s mestom. Vlastníkom Evy sú kúpele, ale kúpalisko
slúži aj pre verejnosť.
9. Návrhy na zmenu využitia priestoru pred železničnou stanicou
V roku 2006 Mesto Piešťany vyhlásilo architektonickú súťaž „Riešenie predstaničného
priestoru v Piešťanoch“. Bolo odovzdaných 10 súťažných návrhov. Porota menovaná
primátorom mesta v októbri 2006 udelila zníženú 1. cenu návrhu autorov Ing. arch.

Milana Markoviča, Ing. Zdenka Bobáňa a Ing. Barbory Sýkorovej. Súťažné návrhy boli
prezentované verejnosti na výstave vo vstupnej hale KSC Fontána.
10. Verejné WC na území mesta Piešťany
V roku 2005 evidovalo Mesto Piešťany vo svojom vlastníctve (v správe Služieb Mesta
Piešťany) 3 objekty s funkciou prevádzkovania verejných WC. Na základe uzn. MsZ
č.153/2005 boli z nich dva zrušené - na Winterovej ul. (pri evanjelickom kostole) a na
Staničnej ul. (neďaleko OD Prior), v prevádzke zostal iba verejný záchod v objekte na
Nám. slobody. Zároveň namiesto nich sa mali zaviesť mobilné chemické WC umiestnené
v kabínach.
V rámci objektov, ktoré nie sú vo vlastníctve ani v správe Mesta Piešťany, sa za verejné
WC považujú aj WC v kiosku Perla na Nálepkovej ul., WC na železničnej stanici a WC
v obchodnom dome Prior.
V prípade zakúpenia chemických WC by sa však vyskytli problémy s ich údržbou
a servisom. Mesto Piešťany však potrebuje viacero verejných WC a to najmä v oblasti
centrálnej mestskej zóny. Návštevníci masových verejných podujatí musia využívať
toalety v reštauráciách a kaviarňach, čo sa však nepáči majiteľom týchto zariadení.
MsZ uznesením č.113/2006 preto zrušilo platnosť uzn. č.153/2005. Zároveň sa upustilo od
zavedenia chemických WC. Bolo schválené znovusprevádzkovanie verejných záchodov
na Winterovej ul. a Staničnej ul. Tiež bol schválený návrh výhľadového riešenia verejných
WC v meste (obnovou, dobudovaním i vybudovaním).
11. Dočasné klzisko v centre mesta
V novembri 2006 bola na Pešej zóne na Winterovej ul. prvýkrát nainštalovaná sezónna
ľadová plocha. Počas celého zimného obdobia bola zdarma sprístupnená pre všetkých
občanov mesta. Korčuľovali sa na nej najmä deti.
12. Rekonštrukcia kolkárne v Piešťanoch
Koncom 70-tych rokov 20. stor. si kolkári TJ Družba Piešťany svojpomocne postavili
4-dráhovú kolkáreň.
V súčasnosti už nevyhovovala moderným požiadavkám. V jeseni 2006 sa preto
uskutočnila jej rekonštrukcia. Celé zariadenie kolkárne bolo nahradené novým zariadením,
ktoré bolo vybavené elektronikou. Nové zariadenie dodala a montážne práce vykonala
nemecká firma. Náklady predstavovali 2,7 mil. Sk.
Rekonštruovaná kolkáreň bola uvedená do prevádzky v decembri 2006.
Prezidentom kolkárskeho klubu je JUDr. Štefan Kočan.
13. Revitalizácia potoka Dubová
V roku 2004 bola vypracovaná štúdia Revitalizácia vodného toku Dubová. Na jej realizácii
po jednotlivých etapách sa dohodli Mesto Piešťan a Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p. OZ Piešťany. Revitalizácia potoka Dubová sa začala v roku 2006 a pokračovala v roku
2007 a to na úseku od hotela Váh po Veternú ul. Na tomto úseku sú na Dlhej ul. vysoké
hrádze a bola tam stromová alej z agátu bieleho v zlom stave.
Vykonajú sa čistiace práce a úprava potoka (očistenie od nánosov bahna a vyštrkovanie
dna), odstránia sa suché agáty i ďalšie stromy pozdĺž toku, vybuduje sa chodník pre

peších a chodník pre cyklistov (cyklotrasa), doplní sa osvetlenie, pribudnú odpočívadlá
a prístupy k vode. Po ukončení stavebných prác bude následne vysadená nová dubová alej
a upravené pobrežie.
Revitalizácia potoka Dubová a parkové úpravy pri ňom pokračovali v roku 2007.
14. Výsadba stromov na sídlisku A. Trajan
17. nov. 2006 na sídlisku A. Trajan cca 30 dobrovoľníkov vysadilo 95 stromov a 25
kríkov. Dreviny, ako sú borovica, smrek, javor, platan, kalina, lipa a čerešňa doplnia už
existujúcu sídliskovú zeleň. Bola zasadená aj pamätná lipa Viliama Kubána, ku ktorej bude
umiestnená pamätná tabuľka.
Organizátorom a hlavným realizátorom výsadby bolo OZ Živá planéta v spolupráci
s REC Slovensko, ktorý zabezpečil financie pre projekt Urb Eco (udržateľný rozvoj miest
a zmierňovanie následkov klimatickej zmeny), spolupracovalo aj OZ Pre prírodu. Okrem
ekológov, ako sú Peter Sabo z OZ Živá planéta a Peter Demko z OZ Pre prírodu, boli
medzi brigádnikmi aj študenti SZáŠ v Piešťanoch a ZSŠP v Rakoviciach, skauti, členovia
Apoštolskej cirkvi a turistického oddielu Kamarát z Partizánskeho.
Program OSN pre životné prostredie vyhlásil iniciatívu Miliarda stromov pre planétu,
ktorú Piešťany začali realizovať medzi prvými.
15. Verejné priestranstvá určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj
Tieto priestranstvá sú uvedené v príslušnom VZN MP, ktoré poslanci schválili na 7.
riadnom zasadnutí MsZ MP dňa 8. sept. 2006.
Sú to parcely v nasledovných lokalitách: futbalový štadión, Námestie slobody, Winterova
ul. (od bývalého hotela Lipa po KH Jalta), Sad A. Kmeťa (od Pribinovej po Beethovenovu
ul.), priestranstvo v okolí zimného štadióna, priestranstvo na východnej strane OD Kocka
pozdĺž Žilinskej cesty, Bratislavská cesta (parkovisko pred cintorínom), priestranstvo
okolo Kruhovky, priestranstvo pred nákupným strediskom Juh, Ul. E. Suchoňa (ulica
vychádza z Nám. slobody pri Kopányho predajni) a priestranstvo pred železničnou
stanicou. Uvedené priestranstvá sa na príležitostný trh a predaj využívajú pri rôznych
verejných, kultúrnych, športových podujatiach.
16. Odpadové hospodárstvo mesta Piešťany v roku 2006
V roku 2006 naďalej pokračoval zber bežného netriedeného komunálneho odpadu
a zároveň aj zber separovaného odpadu a to najmä papiera, plastov a skla do nádob na to
určených. Pokračovalo zdokonaľovanie zberu separovaného (triedeného) odpadu v prípade
ďalších odpadových komodít – viacvrstvových tetrapakových obalov a odpadu z údržby
zelene (bioodpadu). Odvoz odpadu naďalej zabezpečovala firma Petmax-Onyx, s.r.o.,
Piešťany.
Tetrapaky sú nápojové kartóny na jednorazové použitie (džúsov, mlieka a pod.).
Spracovaniu tetrapakových obalov, tzv. recyklácii sa na Slovensku zaoberá firma Kuruc
Company, ktorá z použitých nápojových kartónov vyrába dosky podobné drevotrieskovým
(každé ďalšie využitie použitého kartónu znižuje náklady na jeho likvidáciu). V roku
2006 sa zber tetrapakových obalov rozšíril aj pre obyvateľov rodinných domov, ktorí
ich vykladajú pred domy uložené v červených 120 l plastových vreciach. Obyvatelia
bytových domov mali možnosť ich ukladať do nádob, tzv. zvonov označených príslušnou

nálepkou. Do separácie tetrapakových obalov sa zatiaľ zapojila iba časť obyvateľstva
(napr. v septembri 2006 ich bolo 19 %, spolu bolo vyložených 685 ks vriec). Niektorí
nezodpovední obyvatelia však do vriec nahádzali aj iné druhy odpadu (najmä plastové
kelímky od jogurtov a masla, Pet fľaše a iné plastové obaly) a takto znečistený vytriedený
odpad spracovateľ potom neprevzal.
V roku 2006 prebiehal aj zber odpadu z údržby zelene (bioodpad), v priemere 2-krát
do mesiaca okrem zimného obdobia. Obyvatelia si mohli na MsÚ objednať zberné
nádoby na bioodpad, do ktorých dávali odpady zo záhrad (seno, burinu, odrezky stromov
a kríkov, zvyšky zo zberov úrody). MsÚ zabezpečil pre rodinné domy vyše 600 ks nádob
na bioodpad (sú hnedé s objemom 240 l a majú vetracie otvory). Odvoz bioodpadu sa
uskutočňoval cca 2-krát mesačne.
V Piešťanoch sa odpad z údržby zelene zhodnocuje kompostovaním. V meste bolo za rok
cca 4 700 ton odpadu z údržby zelene verejných plôch a cca 150 ton z rodinných domov.
Bioodpad sa odváža do kompostárne v piešťanskom areáli Agrobio Nový Dvor. Pripravuje
sa tiež výstavba novej kompostárne. Malé vlastné kompostoviská môžu mať aj obyvatelia.
Kompost vzniká rozkladom biologického odpadu za prístupu vzduchu (bez prístupu
vzduchu by vznikol bioplyn, použiteľný na vykurovanie). Kompost sa vracia späť do
parkov, záhrad, sadov a polí.
MsÚ zorganizoval aj občasný odvoz veľkoobjemového odpadu.
V prevádzke bolo aj Zberné stredisko v Piešťanoch neďaleko letiska. Obyvatelia tam
mohli dovážať veľkoobjemový a stavebný odpad za poplatok 1 Sk/kg. Ostatné druhy
odpadov odovzdávali bezplatne – batérie, akumulátory, žiarivky, farby, opotrebovaný olej,
elektroodpad (chladničky, práčky, televízory, iné spotrebiče), kovy, drevo, pneumatiky,
odpad zo zelene, viacvrstvové tetrapakové obaly, papier, plasty a sklo.
17. Nebezpečné križovatky v meste
K nebezpečným dopravným úsekom v Piešťanoch patria aj niektoré križovatky. Vznikajú
na nich časté dopravné nehody. Sú to najmä:
a) Križovatka pri cintoríne na Bratislavskej ceste – križuje sa Bratislavská cesta s cestou
do Vrbového. Ide o riadenú križovatku.
b) Križovatka Krajinská ul. - Ulica D. Tatarku - Dlhá ul. – neriadená križovatka pri hoteli
Váh. V roku 2007 bude prebudovaná na okružnú križovatku.
c) Križovatka Radlinského ul. - Štúrova ul. - Nám. 1. mája - Sasinkova ul. – je to
jeden z najnebezpečnejších dopravných uzlov v meste Piešťany. Nachádza sa na
polookruhu okolo centrálnej mestskej zóny. Nie je riadená, nachádza sa medzi domami,
ktoré spôsobujú jej neprehľadnosť. Stáva sa, že vodiči prehliadnu dopravné značky
i spomaľovače (k bezpečnosti neprispievajú ani konáre pred dopravnými značkami v lete,
sneh na spomaľovačoch v zime, neznalosť komunikácií návštevníkmi mesta a pod.).
Asi 200 m od tejto križovatky sa nachádza križovatka Štefánikova ul. - Kuzmányho ul. Nám. 1. mája, ktorá je tiež neprehľadná (z Kuzmányho ul. z oboch strán, zo Štefánikovej
ul. z jednej strany).
Neprehľadná je aj križovatka Radlinského ul. - Teplická ul. - Meštianska ul.
18. Rekonštrukcia Bratislavskej a Žilinskej cesty
V roku 2006 boli tieto cesty 1. triedy, prechádzajúce mestom v smere Bratislava – Žilina,

pokryté novou asfaltovou vrstvou. Následne sa na nich namaľovalo vodorovné dopravné
značenie. Rekonštrukčné práce vykonala Slovenská správa ciest Bratislava.
19. Letisko Piešťany, a.s.
Letisko Piešťany spolu s letiskami v Poprade, Žiline a Sliači patrí medzi tzv. malé letiská,
K 1.1.2005 sa piešťanské letisko pretransformovalo na akciovú spoločnosť. Na základe
rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR bolo v decembri 2005 bezodplatne prevedených
33 % akcií základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. na Mesto Piešťany
(ďalší 33 %-ný podiel na VÚC Trnava a zvyšných 33 % zostalo štátu). Na zasadnutí
MsZ MP dňa
28. apríla 2006 bol bezodplatný prevod schválený. Menovitá hodnota
prevedeného majetku na Mesto Piešťany bola 147 mil. Sk.
Civilná letecká doprava v roku 2006 smerovala aj do Piešťan. Aj keď bola nepravidelná,
počet lietadiel pristávajúcich na piešťanskom letisku postupne vzrástol.
Nosnou leteckou prepravou na piešťanskom letisku bola preprava pacientov z Nemecka do
SLK v Piešťanoch. Dopravu vykonávala spoločnosť Augsburg Airways, ktorá je súčasťou
spoločnosti Lufthansa. Pristávali tu aj viaceré súkromné a obchodné lietadlá, ktoré
privážali významných manažérov a pracovníkov firiem, ako sú napr. KIA Žilina, Emerson
Electric Nové Mesto n/V. a pod. ako i do rôznych obchodných domov.
Letisko Piešťany chce obnoviť pravidelnú leteckú dopravu. Rozvoj letiska sa má
uskutočniť v 4-och oblastiach: 1. rozvoj liečebného a turistického ruchu v Piešťanoch
a okolí, 2. rozvoj ekonomického potenciálu stredného Považia (od Nového Mesta n/V.
po Ilavu), 3. výrobné aktivity firiem na letisku v Piešťanoch a jeho okolí (zameraných
na výrobu, opravy, údržbu a modernizáciu lietadlovej techniky), 4. efektívne využívanie
objektov na letisku v Piešťanoch pre rozšírenie finančných zdrojov príjmov.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 2006
1. Podujatie „Pedagóg, na ktorého sa nezabúda“ - 1.ročník(ocenenie pedagógov)
Podujatie vyhlásil primátor mesta Ing. R. Cicutto a pripravilo ho Mesto Piešťany s cieľom
oceniť pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovnovzdelávacom procese.
V marci 2006 primátor mesta Ing. R. Cicutto spolu s predsedníčkou Komisie školstva,
športu a mládeže pri MsZ v Piešťanoch Ing. I. Babičovou pri príležitosti Dňa učiteľov
(28. marec) ocenil 33-och piešťanských pedagogických pracovníkov zo základných škôl,
materských škôl a školských zariadení, zriaďovateľom ktorých je Mesto Piešťany.
Konkrétne návrhy na ocenenie predložilo Mesto Piešťany, verejnosť a rady škôl.
Hodnotiaca komisia návrhy posúdila a doporučila na ocenenie. Ocenení boli:
a) dlhoročná osobná angažovanosť – ocenenie a zároveň i plaketu mesta Piešťany získali:
Mgr. Daniela Tarasovičová -riaditeľka ZŠ, Mgr. Anna Ištoková - ZŠ, Elena Holičková MŠ, Oľga Osvaldíková - ZUŠ, Ivan Klein - ZUŠ;
b) organizovanie netradičných aktivít – Eva Paulechová - ZŠ, Mária Rotáková - ZŠ,
Darina Rusnáková - ZŠ, Viera Kubánová - ZŠ, Zuzana Trnovcová - ZUŠ;
c) kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi – Mgr. Katarína Bezáková - ZŠ,
Mgr. Anna Jánošková - ZŠ, PaedDr. Jarmila Brtáňová - riaditeľka MŠ, Eva Macánková -

riaditeľka MŠ, Darina Vrtíková - riaditeľka MŠ, Anna Butková - MŠ, Marta Hudcovičová
- MŠ, Mária Žilinková - ZUŠ;
d) dlhoročné úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese: PaedDr. Gizela Talačová riaditeľka ZŠ, Renáta Rybová - ZŠ, Mgr. Jaroslava Tureková - ZŠ, Viera Bodická - MŠ,
Elena Šišovská - MŠ, Tatiana Krátka - MŠ, Viera Jánošová - MŠ, Edita Macová - MŠ,
Helena Kováčová - MŠ, Marta Urminská -MŠ, Elena Štrbková - MŠ, Judita Čuboňová MŠ;
e) vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom: Marianna Sedláková - MŠ, Mgr. Mária
Gallová - MŠ, Mgr. Mária Imrichová - ZŠ.
2. Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch
a) Založenie inštitútu – dňa 3. mája 2005 bol založený Inštitút fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie ako štvrtá súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Inštitút
ako výchovno-vzdelávacie a vedecko-výskumné pracovisko UCM Trnava začal od šk.
roka 2005/2006 pripravovať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v študijnom odbore
Fyzioterapia.
Štúdium je 3-ročné (6 semestrov), poslucháči ho ukončia záverečnou bakalárskou skúškou.
Absolventi dennej alebo externej formy bakalárskeho štúdia nadobudnú akademický titul
„bakalár“ (Bc.) v odbore fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Budú ovládať
základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej
rehabilitácii. Budú vykonávať profesionálne činnosti v rámci preventívnej, diagnostickej,
liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v rehabilitačných ústavoch, sanatóriách,
v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, liečebnej telesnej výchovy
a fyzikálnej terapie, ako aj pri súčasnom trende v moderných rehabilitačno-rekreačných
zariadeniach typu wellness/fitness.
Okrem výučby inštitút bude uskutočňovať aj vedecko-výskumnú činnosť, ktorá bude
zameraná na projekty v oblasti ošetrovateľského procesu, uplatňovania liečebných
procedúr, kvality kúpeľov, gerontológie, prevencie a terapie, aterosklerózy a ďalších
chorôb.
IFBLR sa vnútorne člení na katedru predklinických odborov, katedru klinických
odborov, katedru fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, katedru humanitných
disciplín a katedru supervízie. Pracuje v nich tím vysokoškolských profesorov, docentov
a odborných asistentov.
Akreditáciu na realizáciu vysokoškolského bakalárskeho štúdia študijného programu
fyzioterapia získala UCM v januári 2006. Oficiálny názov školy je Inštitút fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM Trnava, pracovisko Piešťany. Riaditeľom
IFBLR sa stal Prof. MUDr. Jozef Novotný, PhD. (Med.), LFIBA, IOM.
b) Sídlo inštitútu – uzn. MsZ mesta Piešťany č. 49/2005 zo dňa 1.4.2005 bolo schválený
využitie budovy bývalej ZŠ na Rázusovej ul. č. 14 pre pôsobenie vysokej školy UCM
Trnava na území Piešťan. Uzn. MsZ č. 108/2005/D zo dňa 1.7.2005 a uzn. MsZ č.
189/2005 zo dňa 7.okt. 2005 bola schválená nájomná zmluva medzi prenajímateľom
- Mestom Piešťany (v zastúpení primátorom mesta Ing. R. Cicuttom) a nájomcom Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave (v zastúpení rektorom UCM Prof. RNDr.
Eduardom Kostolanským, CSc.). Predmetom nájmu boli nebytové priestory v budove

bývalej ZŠ na Rázusovej ul. 14. Nájomnú zmluvu podpísali 20.10.2005 na dobu určitú do
30.8.2010.
Uzn. MsZ č. 6/2006 zo dňa 3.2.2006 bol schválený dodatok č.1 k nájomnej zmluve,
ktorým sa doba nájmu zmenila na dobu neurčitú. Uzn. MsZ č.143/2006 zo dňa
8.9.2006 boli schválené ďalšie dodatky č.2 a č.3 k nájomnej zmluve, ktoré sa týkali
rekonštrukčných prác v budove na zabezpečenie plnohodnotného vysokoškolského štúdia.
Nájomca UCM Trnava zabezpečil opravu strechy, rekonštrukciu sociálnych zariadení,
opravu elektrorozvodov a vybudovanie lokálnej počítačovej siete, ktorá umožňuje prístup
k elektronickému zdroju informácií.
V budove sa na 3-och podlažiach nachádzajú učebne, posluchárne a kancelárske
priestory. V súčasnosti sú zriadené dve veľké posluchárne pre 100 a 150 študentov, tri
menšie učebne, učebňa informatiky, ďalej priestory pre riaditeľa inštitútu, sekretariát
a pracovňa pre učiteľov. Pripravuje sa zriadenie multimediálnej učebne, nielen pre výučbu
odborných predmetov, ale aj cudzích jazykov. V rámci liečebnej rehabilitácie sa začalo aj
s výučbou novinky - terapie asistovanej zvieratmi (canisterapie).
c) Štúdium – výučba na IFBLR sa začala prvýkrát v akademickom roku 2005/2006.
Nezačala sa však v plánovanom termíne 1. okt. 2005, ale až
20. februára 2006,
pretože univerzita súhlas realizovať študijný program fyzioterapia (akreditáciu), t.j.
priznanie práva udeľovať akademický titul Bc. v tomto študijnom programe, získala až
v januári 2006. 1. semester preto prebiehal v období február - jún a 2. semester v období
jún - september 2006. Na denné štúdium bolo prijatých cca 25 študentov a na externé
štúdium vyše 150 vysokoškolákov. Poslucháči dennej formy štúdia boli ubytovaní
vo voľných ubytovacích priestoroch SOU vodohospodárskeho na Komenského ul.
v Piešťanoch.
Slávnostné otvorenie akad. roka 2006/2007 sa za účasti vedúcich funkcionárov univerzity,
predstaviteľov mesta Piešťany, partnerským zdravotníckych inštitúcií, sponzorov
a študentov uskutočnila 5.10.2006 v KSC Fontána. Pribudlo tak ďalších cca 250
poslucháčov denného a štúdia popri zamestnaní. Celkove tak v dennej a externej forme
štúdia v šk. roku 2006/2007 v 1. a 2. ročníku študovalo už vyše 400 poslucháčov z celého
Slovenska.
Na inštitúte vyučujú významní slovenskí pedagógovia – Prof. Novotný, Prof. Jakubovský,
Prof. Urban, Doc. Babincová, Prof. Kostolanský a ďalší, vo funkciách asistentov
a odborných asistentov aj praktickí lekári z Piešťan – MUDr. Haring, MUDr. Beňačka,
MUDr. Mašán i ďalší. Na inštitúte mali tiež prednášky profesori z Talianska a Izraela,
v budúcom období majú prednášať aj profesori z ČR, USA a Rakúska.
Inštitút spolupracuje s viacerými liečebnými a rehabilitačnými pracoviskami v meste,
najmä so SLK Piešťany, a.s., Vojenským kúpeľným ústavom Piešťany, a.s., Nemocnicou
A. Wintera v Piešťanoch, n.o., rehabilitačným strediskom Máj i s ďalšími liečebnými
a rehabilitačnými zariadeniami na Slovensku.
3. Materské školy v Piešťanoch v roku 2006
Zriaďovateľom MŠ je Mesto Piešťany. Pri každej MŠ je školská jedáleň.
1. MŠ 8. mája a ŠJ pri MŠ - riaditeľka MŠ Darina Vrtíková, ved. ŠJ Gabriela Gašparová;
2. MŠ Ružová 2 a ŠJ pri MŠ - riad. Eva Macánková, vedúca ŠJ Jana Bartošová; 3. MŠ
Staničná 2 a ŠJ pri MŠ - riad. PaedDr. Jaroslava Tarabová, ved. ŠJ Zuzana Juráková;

4. MŠ Valová 40 a ŠJ pri MŠ - riad. PaedDr. Jarmila Brtáňová, ved. ŠJ pri MŠ Ľubica
Jančovičová.
4. Základné školy v Piešťanoch v roku 2006
a) Zriaďovateľ Mesto Piešťany:
1. ZŠ M.R. Štefánika Vajanského 35 – riad. Mgr. Kamil Moravčík;
2. ZŠ Holubyho 15 – riad. Mgr. Helena Kopecká, riad. ŠJ Božena Hanicová;
3. ZŠ Mojmírova 30 – riad. Mgr. Rudolf Kollár, riad. ŠJ Mária Kaclíková;
4. ZŠ Brezová 19 – riad. Mgr. Dana Tarasovičová, riad. ŠJ Vlasta Drahovská;
5. ZŠ F.E.Scherera 40 – riad. PaedDr. Gizela Talačová, riad. ŠJ Alena Brezovská.
b) Zriaďovateľ Arcibiskupský úrad Trnava:
1. Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti – riad. Mgr. Eva Derďáková.
5. Školské zariadenia v Piešťanoch
Zriaďovateľom je Mesto Piešťany:
1. Základná umelecká škola Teplická 50 – riad. Mgr. Tibor Ukropec;
2. Centrum voľného času AHOJ Teplická 83 – riad. Mgr. Peter Koštial.
6. Stredné školy v Piešťanoch
Od šk. roka 2006/2007 nastúpili nasledovní noví riaditelia:
a) Stredná záhradnícka škola Piešťany – vedením školy bola poverená Ing. Eva Stručková
(predošlý riaditeľ Ing. Igor Drobný, PhD. zomrel po ťažkej chorobe v júli 2006);
b) Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany – vedením školy bola poverená Mgr. Elena
Grúňová (predošlého riaditeľa PaedDr. Vojtecha Arbeta odvolal z funkcie v júni 2006
predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš na základe vykonanej kontroly i napriek nesúhlasu
školskej rady a poslancov VÚC).
7. Celonárodná súťaž detí a mládeže Odysea mysle
Odysea je najväčšia celosvetová súťaž detí a mládeže. V súčasnosti sa do tohto programu
zapojili deti v 79 štátoch na 4-och kontinentoch sveta. Najprv sa konajú národné kolá,
úspešné tímy postupujú na Eurofestival (v roku 2006 sa konal v Poľsku vo Wroclavi).
Celosvetové finále sa koná pravidelne v USA, vždy v inom štáte (v roku 2006 v štáte
Iowa).
V roku 1999 sa do súťaže zapojili aj slovenské tímy, prvé národné kolo bolo vo Zvolene.
Odvtedy sa Slováci zúčastnili 8-krát na Eurofestivale a 7-krát na celosvetovom finále.
V roku 2005 sa celonárodné kolo Odysea mysle konalo po prvýkrát v Piešťanoch. V roku
2006 sa konalo v Piešťanoch druhýkrát a to v dňoch
24. - 26. marca v KSC Fontána.
Organizátormi súťaže boli piešťanské občianske združenie ORBIS - klub detí a mládeže
a Slovenská asociácia ODYSEA MYSLE.
Tohto roku v rámci súťaže riešili mladí ľudia na celom svete 6 dlhodobých problémov –
Veľkú prehliadku, Technický presun, Klasický problém - Staroveký Egypt, Geometrickú
štruktúru, Chlapíka z džungle a Vesmírne putovanie. Úlohy zahŕňali technické, umelecké,
umelecko-technické a konštrukčné prvky.
Súťažilo 181 detí v 21 družstvách z celého Slovenska. Víťazi jednotlivých kategórií

postúpili na Eurofestival. Piešťany reprezentovali družstvá žiakov zo ZŠ M.R. Štefánika
a z Orbis klubu, ktoré získali dve prvé miesta v dvoch kategóriách.
8. Absolventský koncert žiakov ZUŠ v Piešťanoch
Uskutočnil sa 11. apríla 2006 v priestoroch Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch.
Vystúpili absolventi 1. a 2. stupňa hudobného odboru ZUŠ (gitara, klavír a pod.).
9. Mladý someliér 2006 - 7. ročník
Medzinárodná súťaž juniorov Mladý somelier sa uskutočnila v apríli 2006 tradične na
Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch. Súťažilo 25 študentov z celého Slovenska,
ktorí absolvovali teoretickú časť súťaže (vedomosti z oblasti vinohradníctva, vinárstva,
vína i ďalších nápojov) a praktickú časť (degustácia neznámych vzoriek vín, servis vína).
Víťazom sa stal G. Kollár zo Združ. stred. školy hotelových služieb a obchodu Nové
Zámky, pred B. Levockou z Hot. akadémie Kežmarok a Matejom Chorváthom z Hotelovej
akad. Ľ. Wintera v Piešťanoch.
V roku 2005 v 6. ročníku (21 súťažiacich) sa víťazom stal Peter Keckes zo ZSŠHS
a O Nové Zámky, na 2. mieste skončil Matúš Trenčanský z HA ĽW v Piešťanoch a na 3.
Miloš Ďuriš z Piešťan.
10. Študenti gymnázia u prezidenta SR
24. mája 2006 prezident SR Ivan Gašparovič slávnostne prijal vo svojom bratislavskom
sídle 15 najúspešnejších študentov - reprezentantov SR v medzinárodných vedomostných
súťažiach. Medzi nimi boli aj 2 študenti Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch –
Tomáš Bzdušek a Boris Fačkovec - tradiční víťazi fyzikálnych olympiád a dvaja z 3-och
členov slovenského družstva, ktoré získalo 1. miesto v aktuálnom ročníku prírodovednej
olympiády v Írsku.
11. Škola roka 2006 v Piešťanoch
Na konci šk. roka 2005/2006 sa v KSC Fontána uskutočnilo slávnostné ocenenie
celoročných výsledkov práce a úspechov žiakov a pedagógov piešťanských ZŠ v rámci
súťaže Talenty 2006. Školou roka sa stala ZŠ Brezová ul.
12. Uvítanie piešťanských prvákov
18.sept. 2006 sa pred Kursalonom uskutočnil slávnostný program venovaný všetkým
piešťanským žiakom 1. ročníka pri príležitosti ich nástupu do školy.
Pri tejto príležitosti primátor mesta Ing. R. Cicutto odovzdal všetkým prváčikom knižku
„Daj ma, mamička, do školy“, ktorú vydalo vydavateľstvo Buvik.
13. Medzinárodné sympózium „Pedagogický odkaz Coubertinovho dedičstva“
Sympózium sa uskutočnilo v Piešťanoch pod záštitou Ministerstva školstva SR
a Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a to v dňoch 13. - 14. okt. 2006
v priestoroch KSC Fontána.
Slávnostné otvorenie vykonal minister školstva SR Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.,
príhovory mali veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Jacques Faure a čestný člen
Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina a jeho praprasynovec Yvan de Navacelle de

Coubertin. Nasledovali prednášky, ktoré sa týkali vzdelávania v športe v EÚ, vzdelávacích
aktivít slovenského Národného športového centra, aktivít Medzinárodného olympijského
výboru v oblasti vzdelávania a vzdelávacích aktivít Medzinárodného výboru Pierra de
Coubertina. Jedným z prednášajúcich bol aj čestný člen MOV a čestný predseda SOV
Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc.
Po obede v hoteli Eden sa účastníci sympózia zaradili do slávnostné sprievodu
smerujúceho ku Gymnáziu P. de Coubertina, kde sa zúčastnili osláv 70. výročia založenia
školy.
Nasledujúci deň sa niesol v znamení Coubertinovho odkazu v olympijskej výchove.
V KSC Fontána odzneli príhovory zahraničných hostí z národných olympijských
akadémií. Popoludní sa konal workshop, prezentácia filmu Slovensko na OH a prezentácia
publikácie Olympijská výchova.
14. Oslavy 70. výročia založenia Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch
Uskutočnili sa 13. októbra 2006. Popoludní prešiel slávnostný sprievod študentov, učiteľov
a ďalších účastníkov osláv od Edenu ku škole. Boli v ňom aj účastníci medzinárodného
sympózia „Pedagogický odkaz P. de Coubertina“.
V priestoroch školy boli za aktívnej účasti praprasynovca zakladateľa novodobých
olympijských hier Yvan de Navacelle de Coubertin zasadené dva duby z Much Wenlocku
a z Château de Mirville, z miest úzko spojených s barónom P. de Coubertinom. Vo
vstupnej miestnosti športovej haly gymnázia bola odhalená busta Pierra de Coubertina,
zhotovená nemeckým sochárom Wilhelmom Gutwillingerom a ktorú gymnáziu venovalo
Olympijské múzeum v Lausanne.
V športovej hale gymnázia sa potom uskutočnila slávnostná akadémia na počesť 70.
výročia vzniku školy. Medzi jej hosťami okrem účastníkov sympózia boli aj významné
slovenské športové osobnosti, čestný predseda SOV Vladimír Černušák, podpredsedovia
SOV Mária Mračnová a Vladimír Miller, olympijskí víťazi Anton Tkáč, Miloš Mečíř a Ján
Zachara.
Akadémia sa začala štátnou hymnou SR. Hlavný prejav mal riaditeľ školy Mgr.
Ivan Luknár, príhovory mali niektorí hostia, medzi nimi i primátor Piešťan Ing. R.
Cicutto. Boli odovzdané ocenenia niektorým súčasným a bývalým študentom školy
a tiež spolupracovníkom školy. Kultúrny program obsahoval Ódu na šport (autor P. de
Coubertin), tanečné vystúpenie, športové vystúpenie, spevácke vystúpenie, hudobnospevácke vystúpenie profesorov a študentov, vystúpenie FS Máj. Akadémiu ukončila
študentská hymna Gaudeamus igitur.
15. Študenti stredných škôl ocenení v rámci Trnavského samosprávneho kraja
Predseda TTSK Tibor Mikuš v novembri 2006 pri príležitosti Dňa študentstva (17. nov.)
ocenil 56 najlepších študentov stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja, z toho
8 z regiónu Piešťan. Boli to – Boris Fačkovec (Gymnázium P. de Coubertina Piešťany,
reprezentoval SR na svetovej chemickej olympiáde v Južnej Kórey, kde získal striebornú
medailu), Ján Koščo (Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany), Tomáš Pavlíček (SPŠE
Piešťany), Tomáš Fuksi (SZáŠ Piešťany), Oliver Kocán (ZSŠP Rakovice), Ľuboš Šiška
(ZSŠO a S Piešťany), Lukáš Antal (SOU vodohospodárske Piešťany), Tomáš Benka
(SOUE a S Piešťany).

8. Kultúra v Piešťanoch v roku 2006
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2005
a) Ocenenie „kultúrna osobnosť roka“ – získal ho džezový hudobník Jozef Dodo Šošoka.
Patrí medzi najvýznamnejších sólistov bicích nástrojov a perkusií na Slovensku i vo
svete. Organizuje významné kultúrne podujatia a spolupracuje s viacerými významnými
osobnosťami v oblasti džezu.
V roku 2005 zorganizoval J.D. Šošoka 1. ročník medzinárodného džezového festivalu
„Džezové Piešťany 2005“. Počas celého roka 2005 pravidelne pripravoval džezové
koncerty v Art Jazz Gallery.
b) Ocenenie „kultúrny počin roka“ – získal ho Dom umenia SKZ MK SR v Piešťanoch.
Z rúk primátora Piešťan ho prevzala riaditeľka DU PhDr. Edita Bjeloševičová.
Z hľadiska kvality a množstva poriadaných kultúrnych podujatí patrí Dom umenia
medzi najvýznamnejšie kultúrne zariadenia v Piešťanoch (okrem DU sú to MsKS, MsK,
Balneologické múzeum a kúpeľné zariadenia Spoločenské centrum SLK a od roku 2005
i Kursalon).
V roku 2005 Dom umenia v Piešťanoch oslávil 25 rokov svojej existencie. V roku 2005
rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa v DU konalo viacero významných kultúrnych
podujatí, ako napr. 50. ročník Piešťanského festivalu, 7. ročník česko-slovenského
divadelného festivalu Piešťanské randezvous i ďalšie.
Slávnostné odovzdanie Ceny primátora MP za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany
za rok 2005 sa uskutočnilo na MsÚ dňa 2. marca 2006.
2. Novoročný koncert v Piešťanoch
Tradičný novoročný koncert pripravilo Mesto Piešťany. Uskutočnil sa 1.jan. 2006
v kostole sv. Cyrila a Metoda. Piešťanskému publiku sa predstavila slovenská á cappella
formácia Close Harmony Friends.
3. Výstava malieb a ďalších výtvarných prác žiakov ZUŠ v Piešťanoch
Vo februári 2006 sa v priestoroch Domu umenia v Piešťanoch uskutočnila výstava
prác žiakov Výtvarného odboru ZUŠ v Piešťanoch Vystavených bolo vyše 500 malieb,
kresieb, grafík, koláží a modelov, ktoré žiaci vytvorili pod vedením učiteliek Svetlany
Kromholcovej, Jany Rojíkovej, Jany Križanovej, Kláry Sádeckej a Aleny Podhradskej.
4. Farský ples v Piešťanoch
Ples katolíckych obyvateľov a hostí Piešťan sa konal 25. febr. 2006 v Kursalone.
5. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
Fašiangové obdobie sa v Piešťanoch ukončilo 28. februára 2006 „pochovávaním basy“.
O zábavu sa postaral FS Krakovienka z Krakovian a hudobná skupina Vavrinecká trojka
z Kočína - Lančára. Po programe pred MsÚ pestrý sprievod s maškarami a hudbou prešiel
od MsÚ po Námestie slobody, kde sa konal akt „pochovávanie basy“.

6. 1. reprezentačný ples v KSC Fontána
Uskutočnil sa 4. marca 2006. bol spojený s bohatou tombolou, občerstvením a dobrou
hudbou.
7. Koncert pre ženy
10. marca 2006 sa pod záštitou manželky primátora Piešťan MUDr. Aleny Cicuttovej
uskutočnil v KSC Fontána koncert pre ženy. Vystúpilo Združenie bratislavských
koncertných hráčov s japonskými sólistami.
8. Deň narcisov-10.výročie. Benefičný koncert Ligy proti rakovine v Piešťanoch
29. marca 2006 sa v KSC Fontána pri príležitosti 10. výročia organizovania dňa narcisov
na Slovensku uskutočnil benefičný koncert piešťanskej pobočky Ligy proti rakovine.
Vystúpili Ratnovské spievanky, FS Slnečnica, Rozmarínky a Richard Hubinák.
7. apríla 2006 piešťanská pobočka LPRa pri príležitosti Dňa narcisov zorganizovala predaj
narcisov ako finančnú zbierku na boj proti rakovine. Členky LPRa predávali a pripínali
občanom na odev žlté kvietky nádeje, vypomáhali im študenti na školách, skauti a ďalší
aktivisti v organizáciách, supermarketoch i na uliciach mesta. Vyzbieralo sa 367 784 Sk,
čo bolo o
78 tis. Sk viacej než v roku 2005.
9. Výstava karikaturistov Považského štvorlístka
Vernisáž výstavy 4-och kresliarov humoru a satiry sa uskutočnila 6. apríla 2006 vo
výstavnej sieni Domu umenia. Podujatie pripravilo OZ Moravianska Venuša, štvorlístok
tvorili karikaturisti – Fero Bojničan, Miro Durža, Vojto Haring a Vlado Pavlík.
10. Hollého pamätník
Okresné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník sa pre žiakov ZŠ piešťanského regiónu
konalo v CVČ Ahoj. 20. apríla 2006 sa súťažilo v próze, 21. apríla v poézii.
11. Ocenenie nástenného kalendára Piešťan
Prvý nástenný kalendár Piešťan bol vydaný pre rok 2006 a hneď získal vysoké ocenenie.
V 14. ročníku súťaže „Najkrajší kalendár Slovenska 2006“ v kategórii Mestá a obce
obsadil spomedzi 52 prihlásených 1. miesto kalendár „Piešťany na historických
pohľadniciach“. Súťaž organizoval Klub fotopublicistov a Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici.
12. Ocenenie časopisu Revue Piešťany
Kultúrno-spoločenský štvrťročník Revue Piešťany získal v celoštátnej súťaži „Podnikové
médium roka 2005“ špeciálnu cenu za najlepšiu textovú stránku.
26. apríla 2006 primátor Piešťan Ing. R. Cicutto prevzal cenu v Primaciálnom paláci
v Bratislave.
13. Socha pltníka pri Váhu
Na jar pozornosť ľudí upútala drevená socha pltníka Vágusa v nadživotnej veľkosti.
27.apríla 2006 bola umiestnená na brehu Váhu oproti hotelu Magnólia. Vystavená bola do
konca letnej sezóny. Z dubového dreva ju zhotovil ľudový rezbár Albert Šimrák z Bieleho
Potoka.

14. Výstava Klubu priateľov fotografie v Piešťanoch. Obnovenie Piešťanského fotoklubu
17. januára 2006 sa z iniciatívy Martina Valu uskutočnilo stretnutie 14-tich členov
bývalého Fotoklubu v Piešťanoch (Eduard Budke, Ján Galo a ďalší), ktorý aktívne pôsobil
do roku 1990. Následne sa v priebehu roka 2006 začali fotografi v Kursalone pravidelne
stretávať a združili sa do Klubu priateľov fotografie v Piešťanoch. Ich cieľom sa stalo
obnovenie činnosti Fotoklubu v Piešťanoch.
Klub priateľov fotografie v Piešťanoch pripravil výstavu fotografií o histórii fotoklubu
pod názvom Znovuzrodenie Piešťanského fotoklubu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila
v Kursalone 28. apríla 2006.
Z histórie fotoklubu. V roku 1966 vznikol Fotoklub pri Závodnom klube ROH Chirany
v Piešťanoch, viedol ho Eugen Jurisa. V roku 1974 vznikol Fotoklub pri MsKS
v Piešťanoch, ktorý v aktívnej činnosti pôsobil do roku 1990.
15. Podujatia Leta 2006 v Piešťanoch
2. mája 2006 primátor mesta Ing. R. Cicutto na tlačovej konferencii pri príležitosti
otvorenia festivalu International Jazz Piešťany, predstavil bohatý kultúrno-spoločenský
program Leta 2006 v Piešťanoch. Medzi významnejšie verejné, najmä kultúrne ale
i niektoré športové podujatia počas letnej sezóny patrili: 5.máj - 1.sept. – International
Jazz Piešťany (Art Jazz Gallery, pešia zóna, hudobný pavilón), máj - sept. – promenádne
koncerty v hudobnom pavilóne v parku (štvrtok a nedeľa) a v hudobnom pavilóne
Harmony (streda a sobota), 23. - 25.máj – Zázračný oriešok (MsK, pešia zóna, Kursalon),
24.máj – umelecký súbor Lúčnica (Dom umenia), 1. - 4.jún – Otvorenie letnej kúpeľnej
sezóny Piešťany 2006 so sprievodnými podujatiami, 2. - 23.jún – výstava Mosty IV (KSC
Fontána), 3. - 4.jún – prehliadka historických vozidiel „Zlaté stuhy Piešťan“ (Kúpeľný
ostrov), 6.jún – tanečné divadlo ALKANA „Pipi dlhá pančucha“ (Dom umenia), 7.jún –
štúdio L+S s hrou Terrence Mc Nally „Frankie a Johny“(Dom umenia), 9.- 11,.jún – Truck
country (letisko, lodenica),
15.jún - 18. august – 51. Piešťanský festival (Dom umenia, Spoločenské centrum SLK),
17.jún – športové podujatie spojené s kultúrnym programom Streetball Tour 2006 (Nám.
slobody, priestor pred Domom umenia), 28.jún – Slovenský komorný orchester B.
Warchala s hosťom J. Stivínom (Dom umenia), 14. - 16.júl – športové podujatie Elite
tour beachwolleyball (parkovisko na Nálepkovej ul.), 21. - 24.júl – Letný kinematograf
s Bažantom (hudobný pavilón v parku), aug. - sept. – Organové dni v Piešťanoch, 17. 20.aug. – Hodokvas (letisko), 19.aug. – Piešťanské hody (priestor pri kostole sv. Štefana
kráľa), 22.júl – športové podujatie spojené s kultúrnym programom slovenský pohár
silných mužov (Nám. slobody), 26.august – prezentačný deň Bratislavy a Trenčína
v Piešťanoch (Nám. slobody), 31.aug. - 2.sept. – Country Lodenica (lodenica), 21. 23.sept. – ukončenie LKS v Piešťanoch súťažami Victoria Regia a Kvetinové korzo (SLK
Piešťany, hudobný pavilón).
16. Festivaly v Piešťanoch v roku 2006
V roku 2006 sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero festivalov.
Boli to: džezový festival International Jazz Piešťany; rozhlasový festival Zázračný oriešok;
festival ťahačov Truck country; Piešťanský festival; multimediálny festival Hodokvas;
hudobný festival Letný festival mladých umelcov; kultúrny festival Deň Bratislavy

a Trenčína; country a folk festival Lodenica; hudobný festival Rockový úlet; Organové
dni v Piešťanoch; filmový festival VIDEOAMA; filmový festival Cinematik; činoherný
festival Piešťanské randezvous; filmový festival EUROTOUR.
17. International Jazz Piešťany 2006 - 2. ročník
O vznik džezového festivalu, ktorého 1. ročník sa pod názvom Jazzové Piešťany
uskutočnil v roku 2005, sa zaslúžil bubeník a perkusionista Jozef Dodo Šošoka, ktorý sa
pred niekoľkými rokmi usadil v Piešťanoch.
Koncerty sa konali v Art Jazz Gallery, ale aj na verejnom priestranstve a to na pešej zóne
(napr. 9. - 11.júna na Winterovej ul.) a v hudobnom pavilóne.
Džezový festival prebiehal počas celého letného obdobia. Prvý koncert sa uskutočnil
5.mája v Art Jazz Gallery, vystúpila formácia Rennert a Heinrich von Kalnein Quartet.
Celkove sa v rámci festivalu uskutočnilo 14 koncertov. Do Piešťan zavítali osobnosti
džezovej hudby akými si Laurie Antonioli, Dáša Libiaková, Jeff Gardner, Robert Balzar,
český klavirista Karel Růžička, poľský spevák Marek Balata, Krzysztof Šcieraňski a ďalší
a tiež džezové skupiny – Sereďský Dixieland Band, Lučenecký Dixieland Band, Tempo
Permetendo, Austrian Chambers Jazz Ensemble, holandský Andors Jazz Band a pod.
Na záver festivalu vystúpil 1.septembra European Union Jazz Band v zložení:
Henri Hammes (trompet), Christophe Panzani (tenor sax), Laia Gench (piano), Robert
Balzar (doublebass) a Jozef Dodo Šošoka (drums).
18. Výstava českých umelcov žijúcich na Slovensku
Český spolok regiónu Trnava začiatkom mája pripravil v Dome umenia v Piešťanoch
výstavu „Májové (květnové) reflexie“ z tvorby českých umelcov žijúcich na Slovensku.
Svoje obrazy, grafiku, keramiku a asambláže vystavovali 5-ti výtvarníci – Květoslava
Fulierová, Ilja Holešovský, Vladimír Kudlík, Jitka Bezúrová a Eva B. Linhartová.
19. Prvenstvo Anny Plecitej na recitačnej súťaži Kráľove Šahy
V máji 2006 sa 80-ročná piešťanská recitátorka Anna Plecitá zúčastnila
5. ročníka
recitačnej súťaže Kráľove Šahy, kde vo svojej kategórii obsadila
1. miesto (doteraz
sa súťaže zúčastnila 5-krát a získala 3 prvenstvá). Recitovala verše nielen z diela Janka
Kráľa, ale aj úryvky z tvorby Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana-Vajanského.
20. Jarné majálesy v Piešťanoch
12. mája 2006 sa konal majáles v KSC Fontána. Podujatie pripravilo MsKS, do tanca hrala
hudobná skupina DISK.
13. mája 2006 usporiadal svoj prvý výročný majáles aj Kursalon. Po bohatom kultúrnom
programe vyhrávala do tanca hudobná skupina CASIO.
21. Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok - 4. ročník
Súťažný festival Zázračný oriešok (s podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe)
sa konal v dňoch 23. - 25.mája 2006. Hlavnými organizátormi festivalu boli Mestská
knižnica v Piešťanoch, Mesto Piešťany, Slovenský rozhlas, Rádio Devín, Dramaturgia hier
pre deti a mládež a spolupracovali Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti, Rádio
Inet i ďalší.

Podujatie sa začalo na pešej zóne predpoludním 23. mája a to karnevalovým sprievodom
detí, festivalom na koliečkových korčuliach, prezentáciou vydavateľstiev a autorov
kníh, autogramiádou a tvorivými dielňami. Popoludní a nasledujúci deň 24. mája
prebiehali odposluchy súťažných titulov. Dve poroty - detská a odborná počúvali súťažné
monologické rozprávky a rozprávkové hry a súčasne udeľovali „zlaté oriešky“.
V kategórii monologických rozprávok získala 1. miesto rozprávka vytvorená podľa knihy
Námorník Kapko Dierka, ktorú napísal Ján Navrátil. Okrem autora textu boli ocenení
i režisér Róbert Horňák, dramaturgička Beáta Panáková, interpret Viliam Rozboril a tiež
vydavateľstvo Mladé letá za vydanie knižnej predlohy. Odborná porota prvenstvo prisúdila
Ondrejovi Sliackemu za rozprávku Škrupinový zámok, ocenenie tiež získala režisérka
Milena Lukáčová, dramaturgička Beáta Panáková a interpret herec Karol Machata.
Oriešok získalo aj vydavateľstvo Mladé letá za vydanie knižnej predlohy rozprávok Pavla
Dobšinského Slovenské rozprávky.
V kategórii rozprávkových hier prisúdila 1. miesto detská porota Andersenovmu
Statočnému cínovému vojačikovi, rozprávku pre rozhlas napísala Zuzana Križková a Ján
Štrasser a odborná porota rozprávkovej hre Jána Uličianskemu Tik-tak. Zároveň boli
ocenení režiséri, dramaturgovia, majstri zvuku, interpreti a vydavateľstvá.
Ceny autorom víťazných rozprávok odovzdal v Kursalone večer 24. mája primátor mesta
Ing. R. Cicutto. 25. mája sa uskutočnilo stretnutie s tvorcami rozhlasových rozprávok,
autormi i rozhlasovými pracovníkmi, spojené s odposluchmi.
22. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch - 15. ročník
OLKS v Piešťanoch sa uskutočnilo v dňoch 1. až 4. júna 2006.
Vo štvrtok 1. júna (Medzinárodný deň detí) sa na futbalovom štadióne predpoludním
konali Piešťanské hry v atletike žiakov ZŠ. Popoludní bol na Nám. slobody kultúrny
program pre deti.
V piatok 2. júna sa konal koncert skupiny S-band na Nám. slobody.
Na Ul. E. Suchoňa bola odhalená pamätná tabuľa Eugena Suchoňa. V KSC Fontána sa
uskutočnila vernisáž výstavy diel francúzskych a slovenských výtvarníkov Mosty IV.
Podvečer sa konal koncert Jazzové Piešťany 2006 na Nám. slobody a večer na kúpalisku
Eva podujatie Diskotéka na vode.
V sobotu 3. júna sa konal hlavný program OLKS, počas ktorého sa uskutočnilo aj
slávnostné otvorenie LKS, zraz hostí od 8.30 do 9.45 na MsÚ, pred MsÚ účinkoval
ženský spevácky zbor Povoja (viď. kapitola 3. Politický a verejný život). O 9.00 hod.
koncertoval Piešťanský dixieland pri soche barlolámača na Kolonádovom moste. O 10.00
hod. sa v hudobnom pavilóne Harmony uskutočnilo požehnanie prameňov (príhovory
predstaviteľov mesta, SLK, rímskokat. a evanjelickej cirkvi a.v., spevácky zbor Coro
Laudamus), o 10.30 hod. slávnostný sprievod od Spoločenského centra SLK po Dom
umenia spojený s prehliadkou historických vozidiel, o 11.30 slávnostné otvorenie LKS
na terase Domu umenia (prejavy predstaviteľov mesta, SLK a hostí - prezident SR Ivan
Gašparovič, ukážky vystúpení účastníkov sprievodu, medzi nimi i alegorický voz so
„živými sochami“ v prevedení študentmi VŠMU, ktorí potom predviedli na schodoch
ukážky z histórie kúpeľov. Defilovali tiež alegorické vozy, krojované súbory, kapely, žiaci,
zástupcovia obcí a pod.).
Popoludní nasledoval bohatý kultúrny a zábavný program – od 13.00 do 20.00

v hudobnom pavilóne v parku (počas neho mal o 15.00 hod. príhovor primátor mesta Ing.
R. Cicutto a o 17.30 boli vyhlásené výsledky súťaže historických vozidiel „Zlaté stuhy
Piešťan - jazda pravidelnosti“), od 14.00 do 21.30 na Nám. slobody (dychové hudby,
folklórne súbory, country skupiny), tiež vystúpila vokálna skupina GAMA 2 z poľskej
Ustrone, na záver bola ohňová show (namiesto laserovej). Pri Dome umenia prebiehal
od 14.00 do 18.00 program pre deti, v parku za Domom umenia bol skautský tábor
s ukážkami hier a cvičení.
Vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch pri letisku vystúpila skupina historického
šermu, ukážky výstrelov z dela a katapultov, dynamické ukážky múzijnej techniky, letecké
ukážky vrtuľníkov a lietadiel, ukážka historických bojov z 2. svetovej vojny.
V nedeľu 4. júna pokračovali kultúrne programy v hudobnom pavilóne a na Nám. slobody.
Na Kúpeľnom ostrove prebiehala súťaž historických vozidiel „Zlaté stuhy Piešťan“
a vyhlásenie výsledkov súťaže v hudobnom pavilóne Harmony. Po celý deň bol Deň
otvorených dverí v SLK Piešťany, a.s.
Medzi sprievodné podujatia OLKS patrila súťaž Zázračný oriešok (23.-25.mája), výstava
kaktusov v MsKS na Ul. A. Dubčeka (3. - 4.jún), koncerty v rámci festivalu Jazz Piešťany
v Art Jazz Gallery, na pešej zóne a v hudobnom pavilóne (2.júna - 7.aug.), Streetball Tour
2006 na Nám. slobody a pred Domom umenia (17.júna).
Poznámka 1: Jubilejný 15. ročník OLKS Piešťany 2006 sa uskutočnil s finančnou
podporou z fondu Phare Európskej únie.
Poznámka 2: Okrem tradičnej posviacky prameňov a sprievodu mestom sa rozšírila
a spestrila paleta kultúrnych a spoločenských podujatí. Netradičný bol i samotný akt
otvorenia LKS, keď primátor Piešťan na terase Domu umenia polial uzdravujúcou
piešťanskou liečivou vodou barlu živej sochy barlolámača. Živé sochy predstavovali
aj básnika Adama Trajana a bývalého gener. riaditeľa a budovateľa kúpeľov Ľudovíta
Wintera.
23. Medzinárodná výstava Mosty IV. (slovensko-francúzska)
Podujatie Mosty IV. (Les ponts IV.) pripravila Agentúra 3 COM Art Piešťany - Zora
Petrášová v spolupráci s Mestom Piešťany a SLK Piešťany, a.s. Záštitu nad výstavou diel
slovenských a francúzskych výtvarníkov prevzali primátor mesta Piešťany a veľvyslanec
Francúzskej republiky na Slovensku v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave
a Ministerstvom zahraničných vecí SR.
2. júna 2006 v predvečer OLKS v Piešťanoch sa uskutočnila vernisáž výstavy, ktorú
v galérii KSC Fontána otvorili primátor mesta Piešťany Ing. R. Cicutto a veľvyslanec
Francúzskej republiky Jacques Faure.
Svoje diela prezentovali výtvarníci z Francúzska – l’ atelier Torben Bo Halbirk - Paríž,
Sylvie Abélanet, André Goezu a Chrystel Savornin a zo Slovenska - Ivica Krošláková,
Dušan Búřil a Fero Guldan.
V kultúrnom programe mal úvodné slovo slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek,
francúzske šansóny zaspievala jeho dcéra Katarína Feldeková s klavírnym doprovodom
Jána Kovaja, príhovory mali básnici Erik Ondrejička, Miroslav Mališ, Ľubo Dobrovoda
i ďalší hostia.

24. Súťažná prehliadka historických vozidiel Piešťanské zlaté stuhy - Concours d’
elegance – 12. ročník
V nedeľu 4. júna 2003 sa na Kúpeľnom ostrove uskutočnila súťažná prehliadka krásy
historických vozidiel. Porota, v zložení gener. riaditeľ SLK K. Pilz, prezident Asociácie
historických vozidiel SR Ján Brix a prezident Združenia zberateľov historických vozidiel
Jozef Váry, posudzovala nielen krásu veteránov, ale aj súlad vozidiel s posádkou, odetou
v oblekoch príslušnej doby. Prehliadku zorganizoval Auto moto club - VCC Piešťany, jej
riaditeľom bol Ján Horňák. Medzi súťažiacimi tradične nechýbal Vojtech Anderle.
V kategórii vozidiel vyrobených do roku 1944 získalo prvenstvo zelené auto Packard,
vyrobené v USA v roku 1925, na ktorom sa viezli manželia Ondrišovci z Banskej
Štiavnice. V kategórii vozidiel vyrobených po roku 1946 si prvenstvo odniesol americký
Cadillac Sedan de Ville z roku 1957 a jeho majiteľ Roman Odzgon.
25. Promenádne koncerty v Piešťanoch
Konali sa v období máj - september.
a) Hudobný pavilón v parku – promenádne koncerty sa konali každý štvrtok a nedeľu
o 16-tej hod. Celkove odznelo 48 koncertov, prevažne to boli dychovky (z blízkeho
i vzdialenejšieho okolia Piešťan, napr. Borovienka, Rovina, Dubovanka, Bošáčanka,
Lieskované, Veselanka, Drahovčanka, Horenka z Moravy a pod.), folklórne súbory (napr.
Krakovienka, Podhoranka, Blavanka, Studienka, Javorina, v spolupráci s Českým spolkom
koncerty FS z Moravy a pod.), country kapely (napr. Mustang Band, Wanted, Neznámi
a pod.).
b) Hudobný pavilón Harmony – promenádne koncerty sa konali každú stredu a sobotu.
26. Výstava umeleckého skla Gordany Turuk
14. mája 2006 sa v priestoroch galérie TIP TOP Line shop Gallery na Winterovej ul.,
majiteľa Juraja Šuranského, uskutočnila vernisáž výstavy sklenených plastík Gordany
Turuk, chorvátskej výtvarníčky žijúcej na Slovensku. Zúčastnili sa jej ministerka práce
a sociálnych vecí SR Iveta Radičová, primátor mesta Ing. R. Cicutto, slovenskí hokejoví
reprezentanti Žigmund Pálfy a Peter Bondra i ďalší hostia.
27. Truck country 2006ä
Najväčší stredoeurópsky zraz truckov (ťahačov) sa konal na letisku v Piešťanoch v dňoch
9. - 11. júna 2006. Do Piešťan prišlo 366 truckov zo Slovenska, Čiech, Maďarska
a Rakúska, podujatia sa zúčastnilo 35 tis. návštevníkov.
Návštevníci rozhodli o najkrajšom trucku tohto ročníka, stal sa ním strieborný ťahač
Scania Libora Vlacha z Čiech. Pretekalo sa v rôznych súťažiach, napr. preteky truckerov
v paralelnom slalome, šprinte, v ťahaní trucku, výmene kolesa, cúvaní na presnosť, pití
piva a pod.
Medzi sprievodné podujatia patrili akrobatické jazdy na motocykloch, rôzne atrakcie
a pod. V kultúrnom programe vystúpili viacerí jednotlivci a skupiny, napr. českí speváci
Honza Nedvěd a Heidi Janků, rôzne hudobné skupiny a pod.

28. Piešťanský festival - 51. ročník
15. júna – otvorenie hudobného festivalu. Na schodoch Domu umenia zaznel otvárací
fanfárový koncert Dychovej harmónie Bratislava. Následne sa v priestoroch Domu umenia
konal ďalší tradičný koncert festivalu.
Koncerty v Dome umenia:
15. júna – Slovenská filharmónia Bratislava, dirigent Yuki Miyagi z Japonska, sólistka
Patricia Kopačinskaja - husle (Moldavsko).
21. júna – Slovenské jazzové kvarteto, S. Palúch - husle, K. Kováč - klavír, R. Ragan kontrabas, J.D. Šošoka - bicie a sólový koncert J.D. Šošoku „Drums a percussion acoustin
music“.
27. júna – koncert „Stivín a Mozart“, J. Stivín (ČR), Slovenský komorný orchester B.
Warchala a vokálny súbor Aureus Cantus Bratislava (k výročiu W.A. Mozarta).
3. júla – Štátna opera Banská Bystrica - F. Lehár „Veselá vdova“ - opereta.
6. júla – džezové kvarteto 4 Bidden People, J. Griglák - kontrabas, L. Šrámek - klavír,
klávesové nástroje, M. Suchomel - tenorsaxofón, M. Valihora - bicie.
10. júla – komorný koncert, Anna Zúriková-Predmerská - organ, Marta Beňačková mezzosoprán.
12. júla – Piano trio, D. Karvay - husle (SR), M. Karanovič - violončelo (Srbsko), S.
Stroissnig - klavír (Rakúsko).
Koncerty v Spoločenskom centre SLK:
15. júla – Ivan Ženatý - husle (ČR), Katarína Ženatá - klavír (ČR).
19. júla – koncert „Hommage á Bach“, M. Štryncl - dirigent/violončelo (ČR), P. Noskaiová
– alt, I. Pristašová - husle, M. Bernášková - zobcová flauta, M. Mestická - zobcová flauta.
22. júla – koncert mládežníckeho orchestra Surrey County Youth Orchestra (Veľká
Británia).
1. augusta – Vojenská hudba Trenčín, kpt. D. Mišura - veliteľ, nrtm. S. Mokrý - dirigent.
Súbor prešiel pochodom od Spoločenského centra SLK do hudobného pavilónu Harmony
pri jazierkakch.
10. augusta – klavírny koncert, R. Frank (Nemecko), E. Letňanová (SR).
18. augusta – komorný orchester I Musici del Teatro, dirigent R. Štúr, sólisti Opery SND –
speváci K. Šilhavíková, D. Hammarová, T. Juhás a J. Benci.
29. Výstava keramiky Ľubomíra Jakubčíka a obrazov Anny Jankovskej
Vernisáž výstavy 79-ročného piešťanského keramikára Ľubomíra Jakubčíka (rodáka
z Moravy) a maliarky Anny Jankovskej sa uskutočnila 15. júna 2006 pred výstavnou
sieňou V starej lekárni na Winterovej ul.
30. Výstava obrazov Dušana Blažeka a šperkov Dáše Novej
22. júna 2006 sa v galérii NAMI (majiteľka Naďa Mikolášiková) uskutočnila vernisáž
výstavy obrazov akademického maliara Dušana Blažeka z Vrbového a výstavy šperkov
zhotovených drôtovaním Dáše Novej z Prahy. Výstavy zorganizovalo združenie
Moravianska Venuša na čele s predsedom Jozefom Petrgálom.

31. Koncert rodiny Kováčovcov v Piešťanoch
60-ročný Pavol Kováč prežil svoju mladosť v Piešťanoch, kde sa začal venovať hre na
klavír. Spolu so svojou manželkou Helenou pôsobili na VŠMU v Bratislave, potom ako
pedagógovia na Higher Institute of Music v Kuvajte. Od rokuj 1986 pôsobia ako docenti
klavírnej hry v bavorskom Krumbachu.
V tomto roku navštívili Piešťany. 13. júna 2006 mala rodina Kováčovcov komorný koncert
v Spoločenskom centre SLK, Pavol Kováč - klavír, Helena Kováčová - klavír, syn Peter
Kováč - viola.
32. Výstava fotografií Karola Kállaya
Vernisáž výstavy známeho slovenského fotografa Karola Kállaya sa pod názvom „Franz
Kafka a Praha“ uskutočnila 29. júna 2006 v galérii Medea na Štúrovej ul.
33. Vystúpenie speváckeho zboru Coro Maddalene
Pravidelný hosť KH Thermia Palace Carlo Vender (Piešťany už navštívil viac než 100krát) organizuje výmenné koncerty piešťanského zboru Coro Laudamus a talianskeho
zboru Coro Maddalene (tiež i koncertov žiakov ZUŠ Piešťany v Taliansku). Mužský
spevácky Coro Maddalene je z Trentinu, má 35 členov, založený bol v roku 1965.
2. júla 2006 oba zbory účinkovali v Kursalone.
34. Skupina Slniečko - nové CD
Piešťanská folkrocková skupina Slniečko absolvovala v roku 2006 niekoľko koncertov
v Piešťanoch i mimo nich.
12. júla 2006 sa v hudobnom pavilóne uskutočnil „krst“ nového CD pod názvom
„Odpočúúvaj v pokoji“, ktorý vykonal primátor mesta Ing. Cicutto.
Podľa vyjadrenia vedúceho skupiny Petra Remiša po 22-ročnej činnosti uvažuje Slniečko
ukončiť svoje účinkovanie v blízkej budúcnosti.
35. Výstava výtvarníkov na Kolonádovom moste
Po niekoľkoročnej prestávke sa 15. júla 2006 na Kolonádovom moste uskutočnila predajná
výstava „Výtvarný salón na moste“. Svoje diela vystavovali neprofesionálni výtvarníci
Zuzana Blažková, Eva Donovalová, Alojz Majerník, Pavol Mihálik a Dušan Žitňan.
36. Letný kinematograf s Bažantom - 4. ročník
Konal sa v dňoch 21. - 24. júla 2006. V priestore pred hudobným pavilónom boli bezplatne
premietnuté 4 filmy z ČR.
37. Organové dni Piešťany 2006 - 7. ročník
Medzinárodný festival Organové dni Piešťany zorganizovali Mesto Piešťany, Bachova
spoločnosť na Slovensku a Dom umenia SKZ MK SR v Piešťanoch. Prvý koncert sa konal
8. augusta a záverečný, siedmy 7.sept. 2006, prvé 2 v kostole sv. Cyrila a Metoda, ďalších
5 v Dome umenia.
V každom koncerte odznela skladba J.S. Bacha a potom i ďalších skladateľov, dávnejších
i súčasných, zahraničných i slovenských. Vystúpil aj slovenský organista Stanislav Šurin,
ktorý zorganizoval organové koncerty nielen v Piešťanoch, ale i v ďalších mestách na

Slovensku. Je tiež zakladateľom a predsedom Bachovej spoločnosti na Slovensku.
8. august – Lujza Marková - organ (Francúzsko), Jana Pastorková - spev (SR);
15. august – Stanislav Šurin - organ (SR), Andrea Čajová - spev (SR). Odzneli diela J.S.
Bacha, G.F. Händela, W.A. Mozarta, F. Mendelssohna, L. Webera, S. Šurina;
22. august – Karen de Pastel (Rakúsko);
25. august – Zuzana Janáčková (Taliansko);
29. august – David di Fiore (USA);
5. september – Júlia Habovštiaková (SR);
7. september – Jozef Kotowicz (Poľsko).
38. Letný festival mladých umelcov Piešťany 2006 - 1. ročník
Festival pripravila umelecká agentúra TOCCATA art. Uskutočnil sa pod záštitou
Ministerstva kultúry SR, Mesta Piešťany, spolupracovali MsKS a Frapperia Kursalon.
V dňoch 12. až 18. augusta 2006 sa uskutočnilo 7 koncertov mladých hudobníkov.
Otvárací a záverečný koncert sa uskutočnili v hudobnom pavilóne, kde vystúpilo
Združenie komorných hráčov Bratislava a sólisti. Ostatné koncerty sa konali v Kursalone.
Na záverečnom koncerte odovzdal primátor Piešťan cenu za najlepší interpretačný
výkon Ivici Encigerovej - flauta a Miriam Rodriguez Brüllovej - gitara, ktoré tvoria Duo
cordefiato.
39. Koncert Love For Slovakia - Láske pre Slovensko – 5. roč.
25. júla 2006 sa na terase Kursalonu uskutočnil koncert, ktorý zorganizovala dlhoročná
návštevníčka Slovenska Helen Cincebeaux. Na podujatí vystúpila americká speváčka,
skladateľka a klaviristka Debbie Jackson a slovenský spevák Jozef Ivaška.
40. Festival Hodokvas v Piešťanoch
Medzinárodný multimediálny festival modernej hudby a tanca (tiež i súčasného
výtvarného, literárneho a dramatického umenia) sa po 1-krát uskutočnil v Piešťanoch,
celkove 7. ročník, predtým sa konal v Modre a v Pezinku.
Podujatie prebiehalo v areáli piešťanského letiska v dňoch 17. - 19.aug. 2006, zúčastnilo
sa ho cca 20 tisíc návštevníkov.
V priestoroch letiska bolo postavených 7 hudobných pódií, viaceré multimediálne stany,
pojazdný stožiar na bungee jumping. Vystúpili hudobníci a speváci zo Slovenska a zo
zahraničia – z ČR, Poľska, Anglicka, Škótska, Španielska, Nórska, USA a pod. Po celých
Piešťanoch znela niekoľko dní hlučná hudba i v nočných hodinách.
Názory na tento multimediálny veľký festival mladých ľudí bol rôzny. Kým mládež si ho
pochvaľovala, viacerí obyvatelia Piešťan i kúpeľní hostia boli pobúrení a sťažovali sa na
hlučnú zábavu. Primátor mesta uvažoval dokonca o predčasnom ukončení podujatia.
41. Talentová súťaž „Čo je v nás“
Finále slovenskej amatérskej talentovej súťaže sa konalo 19. augusta 2006 v Hudobnom
pavilóne v Piešťanoch (hudba, spev, hovorené slovo). Podujatie zorganizovalo občianske
združenie Progresit.
Najtalentovanejšou speváčkou sa stala Lucia Beňačková z Piešťan. Členmi poroty boli aj
primátor Piešťan Ing. R. Cicutto a plavkyňa Martina Moravcová.

42. „Benátska noc“ na kúpalisku Eva v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 26. augusta 2006 ako oslava súzvuku človeka a vody pri
vyvrcholení letného obdobia.
Uskutočnilo sa stretnutie vo vodnom póle, vystúpil FS Slnečnica, ľudoví hudobníci
Klampárovci z Banky - heligónka, ozembuch (zároveň Michal Klampár je vyše
100-násobným darcom krvi), breakdanceová show Streebeat, čínske bojové umenie Wing
chun Kung-fu, brazílske bojové umenie CAPOLERA, hudba Terminal, ohňová show,
o polnoci ohňostroj.
Tiež sa konali rôzne vodné súťaže (napr. lovenie fľašky pomocou udice), vo vonkajšom
bazéne prevážal „gondoliér“ hostí na loďke.
„Benátsku noc“ pripravil Klub vodného póla Kúpele Piešťany spolu so SLK Piešťany. Na
podujatí bol prítomný i majiteľ CP Holdingu a SLK Piešťany Sir B. Schreier, gen. riaditeľ
SLK Piešťany Klaus Pilz i ďalší hostia.
43. Deň Bratislavy a Trenčína v Piešťanoch
Piešťany v roku 2005 uzavreli s Bratislavou a Trenčínom dohodu o vzájomnej spolupráci
v oblasti cestovného ruchu a kultúry.
26. augusta 2006 sa v Piešťanoch uskutočnil kultúrny festival Deň Bratislavy a Trenčína.
Programy boli predpoludním na Nám. slobody a popoludní v hudobnom pavilóne v parku.
44. Festival Lodenica 2006 - 8. ročník
Country a folk festival Lodenica sa konal v autokempingu v RO Sĺňava I v Piešťanoch
v dňoch 31.aug. až 2.sept. 2006. Organizátorom podujatia bola Agentúra MMI, s.r.o.
Piešťany, sponzorsky ho podporili SLK Piešťany, a.s., spolupracovali aj reklamní partneri
(najmä firmy EURONICS a Klimatech) a mediálni partneri (napr. Country radio Praha,
Piešťanský týždeň a pod.).
Na pódiu Corgoň arény vystúpili známe hudobné skupiny a interpreti.
Z populárnych českých hudobníkov a spevákov vystúpili František Nedvěd, Naďa
Urbánková so skupinou Bokomara, Ivan Mládek so skupinou Čundr-country show i ďalší.
Zo slovenských interpretov vystúpil Peter Nagy, piešťanská skupina Slniečko s Petrom
Remišom a mnohí ďalší. Vystúpilo aj Radošinské naivné divadlo Stanislava Štepku
s hudobným programom. Súčasťou podujatia bolo množstvo zaujímavých atrakcií, súťaží
a pod.
45. Dni Piešťan v Mostare - 2 výstavy
Pod patronátom Veľvyslanectva SR v Bosne a Hercegovine a Mesta Piešťany sa 2. a 3.
septembra 2006 pri príležitosti Dňa ústavy SR uskutočnili v Mostare Dni Piešťan. Mostar
je mesto v Bosne a Hercegovine, ktoré je etnicky rozdelené, v jednej jeho časti žijú
moslimskí Bosniaci a v druhej kresťanskí Chorváti.
Prvú výstavu pripravil zo svojej zbierky piešťanský moslim Srečko Lola Mustagrudič
(za manželku má kresťanku), ktorý žil v Mostare, avšak počas balkánskej vojny ho
opustil a s rodinou sa usadil v Piešťanoch. Jeho ujom bol známy bosniansky maliar, už
zomrelý Mustafa Ico Voljevica. Väčšina jeho obrazov bola počas vojny zničená, ďalšie sa
Mustagrudičovi podarilo zozbierať a teraz vystavovať v Mostare.
Druhou slovenskou výstavou v Mostare bola výstava fotografií Pavla Demeša pod názvom

„Spojenia - mám rád Balkán“.
Výstavy, za účasti veľvyslanca SR v Sarajeve a S. Mustagrudiča, otvoril primátor
Piešťan Ing. R. Cicutto. Zároveň primátorovi Mostaru Ljubovi Bešličovi odovzdal obraz
piešťanského maliara Emila Pauloviča a od neho zas dostal krišťáľovú vázu s motívom
Mostaru.
46. Súťažná prehliadka amatérskej videotvorby VIDEOAMA 2006 - 14. ročník
Medzinárodnú prehliadku prác neprofesionálnych videotvorcov pripravila Slovenská
spoločnosť elektronikov (SSE), organizáciou bol poverený Hifiklub SSE Piešťany,
riaditeľom prehliadky bol Ing. Štefan Tóth, dramaturgom
Ing. Roland Kánik, CSc.
Prehliadka VIDEOAMA sa konala 8. a 9.sept. 2006 v priestoroch Strednej odbornej školy
záhradníckej v Piešťanoch. Mohli sa jej zúčastniť členovia SSE a ostatní videoamatéri
a záujemci o počítačovú multimediálnu tvorbu.
Bolo 5 súťažných kategórií: 1. Televízny dokument (stopáž do 10 min.), 2. Hraný film
(stopáž do 10 min.), 3. Malé televízne formy (gag, clip, reklamný spot, minutafilm;
stopáž do 60 sek.), 4. Digifón (seriál fotografií doplnený audio zložkou; obdoba bývalého
diafónu), 5. Videorallye (žurnalistická pohotovosť pri spracovaní vyžrebovanej témy;
stopáž max. 3 min. a časový limit na spracovanie témy 3 hod.).
Súťažilo 54 snímok zo Slovenska a zo zahraničia. Odborná porota stanovila najlepšie
práce v každej kategórii. Celkove najvyššie ocenenie získal kolektív tvorcov z VŠVU
za digifón „Slovensko v obraze“, ktorý okrem 1. miesta vo svojej kategórii získal aj
cenu riaditeľa SLK a spolu s ďalšími troma filmami bol tento digifón nominovaný
reprezentovať SR na medzinárodnej súťaži CIMES 2006 v dňoch 26. - 30.okt.
v holandskom Osserdrechte. Tiež boli udelené 3 absolútne ocenenia za najlepšiu kameru,
prácu so zvukom a réžiu.
47. Prehliadka rockových amatérskych skupín Rockový úlet - 2. ročník
Prehliadku neprofesionálnych hudobných rockových skupín pripravilo MsKS
v Piešťanoch a konala sa 9.sept. 2006. Zúčastnili sa jej nasledovné skupiny:
Kulisy (Piešťany, alternatívny folk-rock), Sleipnir (Piešťany, metal), Metamorfóza
(Vrbové, punk-rock), Enemy (Piešťany, metal), Delírium Tremens (Vrbové, grunge), In
Justice (Vrbové, metal), Rotavator (Dubnica n/V., hard-rock-metal).
48. Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch n/V. - 39. ročník
Podujatie v septembri 2006 pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch v spolupráci
s Mestom Piešťany, Galériou Jána Koniareka v Trnave a Trnavským samosprávnym
krajom. Slávnostné ukončenie sympózia bolo
16. septembra vo Vile Dr. Lisku.
Sympózia sa zúčastnili traja mladí slovenskí výtvarníci – Jakub Hošek, Erik Šille a Ján
Vasilko. Témou sympózia bola „Súčasná Venuša - figurálna maľba 2006“.
49. Filmový festival Cinematik v Piešťanoch - 1. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik 01 sa konal v Piešťanoch v dňoch 13. - 17.sept.
2006. V priebehu troch dní v mestskej knižnici, Dome umenia, kine Fontána, Kursalone
bolo v súťažnej kategórii a v 5-tich nesúťažných sekciách premietnutých 80 filmov.
Vedomosti bolo možné si rozšíriť na workshopoch Filmovej školy v mestskej knižnici.

Podujatie zorganizovali MFF Piešťany, o.z., Mesto Piešťany, SLK Piešťany, a.s. a MsKS
v Piešťanoch.
V hlavnej súťažnej kategórii spomedzi 5-tich najlepších tohtoročných a minuloročných
európskych filmov, vybraných mladými európskymi filmovými kritikmi, prvenstvo získal
celovečerný film Ukrytý (FR/A/DE/IT). Cenu divákov získal film Raj hneď teraz (FR/DE/
NL/IL) a cenu primátora mesta Piešťany film Slnečný štát (SR/ČR).
Medzi sprievodné podujatia patrili koncerty v Art Jazz Gallery, na kúpalisku Eva,
diskotéka v Caribic bare a pod.
50. Folklórny súbor Máj - 10. výr. vzniku
Folklórny súbor Máj, pôsobiaci pri Gymnáziu P. de Coubertina v Piešťanoch si 22.sept.
2006 pripomenul 10. výr. svojho vzniku. V Dome umenia sa za finančnej podpory Mesta
Piešťany uskutočnilo slávnostné vystúpenie súboru.
FS pozostávajúci z tanečníkov, spevákov a muzikantov za obdobie svojej existencie
účinkoval na viacerých domácich podujatiach a tiež prezentoval slovenskú ľudovú tvorbu
v zahraničí – v Turecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Brazílii, Anglicku, Holandsku,
Taliansku, Izraeli, Francúzsku. Koncom augusta 2006 sa FS Máj zúčastnil festivalu
v Španielsku v meste Almendralejo.
17. nov. 2006 sa FS Máj zúčastnil krajskej súťaže Festival ľudového folklóru
v Špačinciach. Ľudová hudba FS Máj obsadila 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola.
Umeleckým vedúcim súboru je Ján Horňák, spevákov vedie Viktória Horňáková,
tanečníkov Veronika Lendvayová a Beáta Bučková. Prezentujú sa ľudovými tancami
z Gemera, Šariša a a Zemplína.
51. Podujatie Park Foto Piešťany - 1. roč.
23.sept. 2006 sa v Piešťanoch uskutočnilo prvé stretnutie amatérskych a profesionálnych
fotografov pod názvom Park Foto Piešťany. Účastníci svojej fotografie vystavili pomocou
štipcov na napnutej sieti medzi stromami pod holým nebom v jednej z alejí mestského
parku. Zúčastnili sa ho aj členovia obnoveného Piešťanského fotoklubu, ktorý spolu s
Kursalonom bol organizátorom podujatia.
40 fotografov zo západného Slovenska vystavovalo cca 900 fotografií. Víťazkou súťaže sa
stala Martina Danková z fotoklubu FOPA Bratislava za fotografiu s názvom Pokoj. Druhý
bol Štefan Kučkovský z Piešťanského fotoklubu s fotografiou Robinson a tretí Jozef Ivan
z fotoklubu Hexagon Nové Zámky s fotografiou Všetky tri skupenstvá vody.
52. Umelecká skupina Leop Art v Piešťanoch
24.sept. 2006 mala mládežnícka piešťanská umelecká skupina Leop Art v poradí už tretie
vystúpenie, ktoré sa konalo v sále Kursalonu.
Podujatie malo niekoľko zložiek – recitačnú (prednesy poézie a prózy), hudobnú (husle,
spev) a výtvarnú (výstava plastiky, grafika, obrazy a fotografie).
53. Piešťanské randezvous - 8. ročník
Prvý októbrový týždeň sa v Dome umenia v Piešťanoch konal česko-slovenský divadelný
festival Piešťanské randezvous. Tradične sa ho zúčastnil Bolek Polívka.
2. okt. – komédia „Dovolenka snov“, účinkovali slov. herci Emil Horváth, Marek Ťapák,

Viera Richterová, Gabriela Škrabáková;
3. okt. – muzikál Neila Simona „Každý má svojho Leona“ – pre stredoškolskú mládež;
4. okt. – Divadlo Bolka Polívka uviedlo divadelnú hru Samuela Becketa „Čakanie na
Godota“, účinkovali Bolek Polívka, J. Pecha, Z. Junák, P. Bořecký a M. Černínová;
5. okt. – Muzikálové gymnázium - Divadlo Alkana Bratislava uviedlo muzikál na motívy
hry K. a J. Čapkovcov „Zo života hmyzu“ - pre starších žiakov a študentov;
6. okt. – filozofický film „Šílení“;
7. okt. – koncert Spirituálu kvintet z Prahy;
8. okt. – Divadlo Ypsilon Praha uviedlo muzikál „Praha stovežatá, aneb Praha zlatá,
magická matka měst a zkrátka naše“, účinkovali známi českí herci Marek Eben, Jiří Lábus,
Martin Dejdar, Petr Vacek, Jana Synková, Jiří Schmitzer, Jaroslava Kretschmerová a ďalší.
V rámci randezvous sa 7. okt. vo výstavnej sieni Domu umenia uskutočnila vernisáž
výstavy troch výtvarníkov – akad. mal. Dagmar Janová (ČR), akad. mal. Igor Piačka (SR),
akad. mal. Júlia Piačková (SR).
54. Výstava fotografií Antona Páldyho
Piešťanský fotograf Tony Páldy pripravil výstavu svojich fotografií v priestoroch
Kursalonu. Kurátorkou výstavy 54-ročného fotografa bola Zora Petrášová. Vernisáž sa
konala 6. okt. 2006, zúčastnil sa jej aj jeho otec, ktorý žije v Bratislave a pohybuje sa na
invalidnom vozíku.
55. Výstava pohľadníc Alexandra Urminského
Výstava pohľadníc a známok zo súkromnej zbierky Alexandra Urminského, piešťanského
zberateľa, bola otvorená 2. okt. 2006 v priestoroch Piešťanského informačného centra.
56. Výstava obrazov Ladislava Sulíka - pri príležitosti životného jubilea
Výstava obrazov piešťanského akadem. sochára Ladislava Sulíka sa konala v dňoch
19.sept. až 11.okt. 2006 v Galérii KSC Fontána.
57. Slovenská poštová známka s vyobrazením Moravianskej Venuše
Obec Moravany n/V., Mesto Piešťany a Balneologické múzeum v Piešťanoch v spolupráci
so Slovenskou poštou a Zväzom slovenských filatelistov uskutočnili 20. okt. 2006
v Kursalone slávnostnú prezentáciu slovenskej poštovej známky z cyklu Umenie
s vyobrazením Moravianskej Venuše (mamutia soška z obdobia cca 22 800 rokov pred
n.l.).
Autorom výtvarného zobrazenia na známke bol Mgr. art. Arnold Feke.
Známka má nominálnu hodnotu 38,- Sk, vyšla v náklade 200 tis. kusov a vytlačili ju
v Prahe.
Súčasťou podujatia bola prezentácia knihy Pavla Dvořáka Moravianska Venuša.
58. Folklórny súbor Slnečnica - 20. výročie vzniku
Piešťanský FS Slnečnica si v roku 2006 pripomenul 20. výročie svojho vzniku.
V Dome umenia sa 20. okt. 2006 uskutočnilo slávnostné vystúpenie súboru. Program
obsahoval tance a piesne z celého Slovenska – zo Zemplína, Šariša, Gemera, Liptova,
Horehronia, spod Poľany, z okolia Myjavy, Nitry a pod. (vystúpili i deti).

Vedúci súboru je PhDr. Miroslav Donoval. Umelecký vedúci je Ján Konečný, pedagógovia
tanca - Mgr. art. Ing. Lucia Zachar Ninčák a Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., asistent
pedagóga tanca Pavol Pilař, choreografi - Mgr. art. Juraj Bartko, Mgr. art. Mikuláš Sivý,
PhDr. Ladislav Lenovský, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. a Ján Konečný, kroje - Mgr.
Alena Kolníková, Svetlana Kromholcová a ÚĽUV, predníci - Ján Anyalai a Ján Galgóci,
hudobné úpravy - Štefan Molota, Mgr. Peter Janoštiak, Mgr. Miroslav Baran, Ján Anyalai
a PhDr. Daniel Ježík. V roku 2006 mal súbor 22 členov a v prípravke bolo 42 detí. V tom
roku Slnečnica mala vystúpenie v Ustroni v Poľsku.
Pri tejto príležitosti - 20. výr. primátor Piešťan Ing. R. Cicutto odovzdal vedúcemu FS
Slnečnica PhDr. M. Donovalovi Pamätnú plaketu mesta Piešťany.
59. Výstava Š.Z. Serdareviča v Piešťanoch
Koncom októbra 2006 sa v piešťanskom Kursalone uskutočnila výstava diel Šemsudina
Zlatka Serdareviča z Bosny a Hercegoviny pod názvom „Medzinárodný projekt obnovy
starého mosta v Mostare“.
Podujatie zorganizovali Centrum za mier a multietnickú spoluprácu v Mostare,
Veľvyslanectvo SR v Bosne a Hercegovine, Slovenský paralympijský výbor, Mesto
Piešťany a Srečko Mustagrudič. Podujatia sa zúčastnil aj Pavol Demeš, riaditeľ German
Marshall Found of the U.S., ktorý v tomto roku spolu s S. Mustagrudičom vystavoval
v Mostare.
60. Piešťanský Fotokursalon 2006 - 2. ročník
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky fotografií Piešťanský fotokursalon
sa uskutočnilo 2. nov. 2006 vo frapperii Kursalonu. Prihlásených bolo 222 fotografií od 29
autorov.
1. miesto a víkendový pobyt v Piešťanoch získal Karol Belas z Piešťan, 2.miesto
a slávnostný obed v hodnote 2 500 Sk získal Herbert Mokrisch z Nemecka (Kronberg)
a 3. miesto a obed v cene 1 000 Sk získal Anton Páldy z Piešťan. Cenu primátora Piešťany
získal Igor Paulech z Piešťan za „Žlto-modré piešťanské variácie“.
61. Prvenstvo Anny Plecitej na recitačnej súťaži Chalupkovo Brezno - 39.ročník
V novembri 2006 81-ročná piešťanská recitátorka Anna Plecitá sa na recitačnej súťaži
Chalupkovo Brezno stala absolútnou víťazkou v prednese prózy. Predniesla dva príbehy
zo svojej autobiografickej knihy Farebné korálky. V prednese poézie skončila na 3. mieste.
62. Eurotour Piešťany 2006 - 2. ročník
Prehliadka hraných a dokumentárnych filmov o krajine, cestovaní a človeku sa konala
v dňoch 16. - 19. nov. 2006 v kine Fontána. Súčasťou prehliadky bola súťažná prehliadka
tvorcov - amatérov, zameraná na krátke rodinné filmy a zážitky z cestovania. Návštevníci
mali voľný vstup.
Odborná porota doporučila primátorovi mesta udeliť cenu Eurotouru Piešťany 2006
piešťanským študentkám Veronike Obertovej a Alexandre Kališovej za film Rumuntic
story. Cenu divákov získal Miloslav Hulman za film Hombre.
Tiež bol premietnutý Piešťanský žurnál z roku 1916 a dokumenty z filmového archívu
o Piešťanoch z rokov 1950 a 1959.

Sprievodným podujatím bola výstava fotografií Márie Minárikovej, Jakuba Ščepka, Yara
Kupča a Dušana Knapa.
63. Slávnosti fotografie Piešťany 2006 - 1. roč.
Organizátorom znovuobnovených piešťanských Slávností fotografie bol galerista a majiteľ
agentúry MAVA Martin Valo (1. ročník sa konal v roku 1983). V priebehu novembra
a decembra 2006 sa uskutočnilo 12 výstav umeleckej fotografie.
V KSC Fontána sa prezentoval Tibor Huszár výstavou „Brazília 2006“, ďalej Piešťanec
Vojtech Hank s výstavou „Jazz vo fotografii“ a Vladimír Kassay s výstavou „Zasľúbená
zem - Slovensko“. Svoje fotografie vystavovali aj Dušan Knap, Yaro Kupčo, Jakub Ščepko
a Mária Mináriková, ďalej krajinár Peter Šuster a Tony Páldy snímkami Piešťan.
V Dome umenia mal výstavu už nebohý americký fotograf Eliot Elisofon a Ľubomír
Schmida s výstavou „7 dní v Číne“.
V Balneologickom múzeu boli vystavené historické fotografie Piešťan.
64. Tanečný súbor ENTITA na súťaži v Gbeloch
Tanečný dievčenský súbor ENTITA, pôsobiaci v rámci Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch,
získal na súťaži Beatforum v Gbeloch 11. nov. 2006 hlavnú cenu a zlatý pohár za
showdance „Doba faraónov“, cenu poroty v kategórii disco, 2. miesto a strieborný pohár
v kategórii hip-hop.
Súťažil aj ďalší súbor Crazy zo Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch, ktorý v kategórii moderný
tanec obsadil 3. miesto.
65. Jubilejná výstava karikaturistu Jozefa Babušeka
Od 14. nov. do 15. nov. 2006 sa v novootvorenej galérii vo výstavnej sieni na prízemí
Domu umenia konala výstava z tvorby slovenského karikaturistu Jozefa Babušeka
z Piešťan pri príležitosti jeho 85. narodenín. S verejnosťou sa na výstave stretol 21.
novembra, kde mu jeho priaznivci zablahoželali k narodeninám.
Jozef Babušek bol slovenskej verejnosti známy v minulosti svojimi kresbami v časopisoch
Nový svet a Šidlo, v období socializmu pod umeleckým menom Jozef Schek kreslil do
humoristického časopisu Roháč obľúbený kreslený seriál „Jožinko, dieťa svojich rodičov“.
66. Mládežnícka ľudová hudba Kolovrátok - 20. výročie vzniku
Mládežnícky súbor ľudovej hudby Kolovrátok pôsobí pri ZUŠ v Piešťanoch už 20 rokov,
jeho zakladateľkou bola učiteľka hry na husle v ZUŠ Zuzana Trnovcová. V súčasnosti
súbor tvoria 5-ti chlapci - huslisti a kontrabasista.
Oslavy výročia vzniku súboru Kolovrátok sa uskutočnili koncom novembra jeho
vystúpením v kine Fontána. Spoluúčinkovali FS Striebornica a detský FS Striebornička
pôsobiaci pri ZUŠ v Piešťanoch.
Striebornička a Kolovrátok mávajú aj spoločné vystúpenia (jedni tancujú a druhí im do
tanca vyhrávajú).

67. Vianočné kultúrne programy 2006 v Piešťanoch
MsKS v Piešťanoch bolo hlavným organizátorom všetkých vianočných programov, ktoré
sa konali na verejných priestranstvách, najmä na Nám. slobody, prípadne na Winterovej ul.
Každý program obsahoval aj kultúrnu časť.
V sobotu 25. nov. sa uskutočnilo rozsvietenie vianočného stromčeka na Winterovej ul.,
v kultúrnej časti vystúpili žiaci ZUŠ.
1. adventná nedeľa, 3. dec. – oficiálne otvorenie adventného obdobia na Nám. slobody.
V kultúrnej časti programu vystúpili postupne FS Borovienka, deti FS Studienka
z Bratislavy, spevácka skupina Povoja, moderátorom programu bol Štefan Bučko;
Mikuláš, 6. dec. – popoludní sa na Nám. slobody konal pestrý mikulášsky program pre
deti s Mikulášom, čertom a anjelom i s majstrom mímom. Obdarované deti zarecitovali
básničku alebo zaspievali pesničku.
Stretnutie detí s Mikulášom pripravili aj iné organizácie, napr. ZŠ na Holubyho ul., ON
Semiconductor a pod. 5. dec. večer bol v kine Fontána mikulášsky program s Majstrom
N, zúčastnili sa ho spolu s rodičmi deti policajtov, hendikepované deti, deti z Detského
domova a Domova sociálnych služieb v Piešťanoch i deti z Rodinného detského doma
v m.č. Kocurice;
2. adventná nedeľa, 10. dec. – v kultúrnej časti vystúpili Ratnovské spievanky, Halango
Palango a koledníci z Bratislavy;
3. adventná nedeľa, 17. dec. – v kultúrnej časti postupne vystúpili FS Špačinčanka
s pásmom vianočných zvyklostí a tradícií, folkrocková skupina Passus, deti z Detského
ekumenického klubu pri metodistickej cirkvi zaspievali koledy a vianočné piesne,
vystúpila hudobno-spevácka skupina Dona Bosca a na záver bol recitál Márie Eliášovej
a Petra Šuberta;
4. adventná nedeľa, 24. dec. – bol zároveň Štedrý deň, programy sa už nekonali.
Súčasťou vianočných podujatí bolo premietanie detských filmov v priestoroch MsKS.
68. Silvester 2006
31. dec. 2006 sa na Nám. slobody v noci uskutočnil silvestrovský koncert v podaní
skupiny Slniečko.
Krátko pred polnocou sa dav ľudí premiestnil ku Kolonádovému mostu na ohňostroj.
69. Obraz Alfonsa Muchu
Olejomaľbu na plátne „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“, ktorú namaľoval
český maliar Alfons Mucha, ukradli v roku 2000 z KH Thermia Palace (obraz bol prvý raz
slávnostne odhalený 15. mája 1932). Po 4-och rokoch sa obraz podarilo nájsť a začiatkom
roka 2005 bol vrátený SLK v Piešťanoch. Poškodený obraz odborne zreštauroval Mgr. art.
Ján Hromada.
18. decembra 2006 sa obraz vrátil na pôvodné miesto v Thermii Palace.
70. Spevácky zbor Coro Laudamus, o.z. Piešťany
V roku 2006 miešaný spevácky zbor absolvoval 28 vystúpení, účinkoval najmä
v piešťanských kostoloch. Vystúpil aj pri symbolickom požehnaní liečivých prameňov
počas OLKS 2006.
14. mája 2006 Coro Laudamus vystúpil v rakúskom Andau, rodisku W.A. Mozarta.

Od roku 2004 zbor vedie profesionálny dirigent Mgr. art. Ján Procházka zo Štátnej opery
v Banskej Bystrici. Štatutárnym zástupcom zboru je Stanislav Klčovanský. V repertoári
zboru sú prevažne sakrálne skladby od renesancie po súčasnosť.
71. Hudobné skupiny rockovej hudby v Piešťanoch
V Piešťanoch a blízkom okolí v roku 2006 pôsobilo cca 16 rockových (folkových,
punkových, grungových, metalových a pod.) kapiel.
Okrem skupín ako je Slniečko, Kontrafakt, Enemy a Carpe Diem, pribudli aj ďalšie ako
sú N.I.B., Limonáda, Jar of flies, Kulisy, Živý plot, Metamorfóza, Nechci vedet, Rising
Strength, Sleipnir i ďalšie.
72. Výstavné siene a galérie v Piešťanoch
V roku 2006 sa výstavné siene nachádzali vo viacerých zariadeniach, najmä v MsKS
(galéria a foyer v KSC Fontána, v Starej lekárni (špecializovaná predajňa umeleckých
predmetov) a vo foyeri MsKS), v MsK, v Balneologickom múzeu, v Dome umenia,
v Spoločenskom centre SLK a v Kursalone.
Ďalej výstavné priestory sa nachádzali v súkromných galériách NAMI, TIP TOP, Cafe Art
Gallery MM, Art Jazz Gallery, Modrý anjel, Galéria MEDEA, galéria obrazov MARIET,
s.r.o. na Vajanského ul. (sprostredkuje predaj obrazov slov. autorov) a pod.
73. Informačné centrum mladých Piešťany, n.o. - zrušenie organizácie
Založenie neziskovej organizácie ICM v Piešťanoch schválilo MsZ MP uzn. č. 293/2002
dňa 22. nov. 2002. Sídlo ICM bolo v mestskej knižnici, riaditeľom centra bol Tomáš Halo.
Cieľom jeho činnosti bolo poskytovanie rôznych informácií mladým ľuďom.
Vzhľadom na nečinnosť ICM z dôvodu nezáujmu verejnosti podal riaditeľ centra
zriaďovateľovi - Mestu Piešťany žiadosť o zrušenie ICM. MsZ MP na svojom 9. riadnom
zasadnutí dňa 24. nov. 2006 vzalo na vedomie zrušenie ICM.
74. Regionálny týždenník Piešťanský týždeň - 15. výr. vzniku
Prvé číslo piešťanského nezávislého regionálneho týždenníka Piešťanský týždeň vyšlo
30. apríla 1991, vydavateľom bol Ing. Juraj Staško. Po ňom týždenník prešiel pod
vydavateľstvo REGISS, v súčasnosti ho vydáva WINTERPRESS, s.r.o. Piešťany (Martin
Herceg).
Prvým šéfredaktorom PT bol Ing. Juraj Staško, po ňom postupne Štefan Gregorička, Pavel
Podolský, Peter Remiš, Ondrej Kollár, Peter Kasalovský a Alena Dudeková, ktorú v roku
2006 vystriedal Peter Galan. Redaktormi boli Jana Obertová, Táňa Ondrášiková, Helena
Lovichová, Viera Dusíková, Drahomíra Moretová, Tomáš Hudcovič, Monika Laciková.
V roku 2006 pribudla staronová Viera Dusíková, Eva Blažeková a Lucia Nedorostová,
športovým redaktorom je trvale Štefan Gregorička, grafikom je Ľubomír Škorňák.
Fotografmi boli Ján Galo, Ľudovít Lenoch i ďalší, v súčasnosti ním je Peter Krištofovič
s pseudonymom Pepo. Na Nám. slobody už 4 roky predáva PT kolportér Miloš Bezák.
Piešťanský týždeň vychádza každý utorok v náklade cca 8 tis. kusov v cene 10 Sk za
kus.

75. Nástenný kalendár Piešťany 2007 (Piešťany na historických kresbách)
Prezentácia druhého reprezentačného nástenného kalendára mesta Piešťany sa uskutočnila
v Kursalone 1. dec. 2006. Kalendár je zostavený z 12-tich historických kolorovaných
kresieb, litografií a rytín z 18. a 19. stor., autormi týchto grafík boli Leopold Kerpel a Josef
Fischer.
Zapožičalo ich zo svojej zbierky Balneologické múzeum v Piešťanoch. Kalendár výtvarne
spracovala akad. maliarka Mária Molčanová a vznikol v dielni spoločnosti Tri M.
76. Publikácia V. Anderleho Historické fotografie Piešťan
„Krst“ publikácie 90-ročného Vojtecha Anderleho sa uskutočnil 1. dec. 2006 v Kursalone.
77. Najvýznamnejšie kultúrne zariadenia v Piešťanoch
V roku 2006 to boli:
- Mestské kultúrne stredisko Piešťany - zriaďovateľ Mesto Piešťany;
- Mestská knižnica Piešťany - zriaďovateľ Mesto Piešťany;
- Balneologické múzeum v Piešťanoch - zriaďovateľ Trnavský samosprávny
kraj;
- Dom umenia SKZ MK SR Piešťany - zriaďovateľ Ministerstvo kultúry SR;
- Spoločenské centrum - SLK Piešťany, a.s.;
- Kursalon (Kúpeľná dvorana) - SLK Piešťany, a.s.
78. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2006
Riaditeľkou MsKS v Piešťanoch bola Mgr. Marta Jurčová, sídlo riaditeľky je v priestoroch
Malej scény MsKS, Ul. A. Dubčeka 27. Vedúcou kultúrno-výchovného oddelenia bola
Mgr. Margita Knapová, vedúcim kina Fontána Jozef Valachovič a vedúcim galerijného
oddelenia Fontána Martin Valo.
a) Verejné podujatia v exteriéri:
28.2. – „Pochovávanie basy“, tradičné národopisné podujatie, Nám. slobody, FS
Krakovienka;
27.4. – „Stavanie mája“, na pešej zóne, FS Blavanka z Jaslovských Bohuníc a prvomájová
veselica na Nám. slobody, FS Borovienka (prerušená búrkou);
1.6. – Medzinár. deň detí, Nám. slobody, vystúpili žiaci ZŠ - spev, hudba, tanec;
1. až 4.6. – Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch;
21.6. – Cyklovýlet na Ducové, v spolupráci s Tlapa teamom;
15.7. – Výtvarný salón na moste, neprofesionálni výtvarníci, hudba Piešťanský dixieland
a Mustang band;
21. až 24.7. – Letný kinematograf s Bažantom, hudobný pavilón;
20.8. – Hodová slávnosť v Piešťanoch, v parčíku pri kostole sv. Štefana kráľa, v kultúrnom
programe dievčenská cigánska skupina LUNA a FS Špačinčianka, večerná tanečná zábava
s dychovou hudbou Križovianka sa nekonala pre dážď;
7.10. – Deň zdravia, pred KSC Fontána, hudobný pavilón, Nám. slobody, Winterova ul.;
25.11. - 17.12. – Vianočné programy;
6.12. – Mikulášsky program pre deti, Nám. slobody, pred príchodom Mikuláša deti
zabával mím Vlado Kulíšek;
9.12. – Dobročinný bazár, Nám. slobody, v spolupráci s RC Sloboda zvierat. Výťažok

z predaja bezplatne prinesených vecí bol venovaný piešťanskému útulku zvierat;
31.12. – Silvestrovský program, Nám. slobody, Kolonádový most.
b) Verejné podujatia v interiéri:
Na Malej scéne MsKS:
16.12. – Detský karneval, spoločenská miestnosť MsKS, pre deti MŠ na Ul. A. Dubčeka;
2.,9. a 16.12. – Vianočné programy - bezplatné premietanie detských filmov, divadelná
sála (kinosála) Malej scény MsKS.
V KSC Fontána:
4.3. – I. reprezentačný ples, skupina DISK;
21.3. – Playback show - 2. roč., súťaž v imitovaní spevu;
12.5. – Majáles, skupina DISK;
7.10. – Deň zdravia, KSC Fontána;
29.11. – Akadémia k 15. výročiu vzniku Ligy proti rakovine;
5.12. – Mikulášsky program - pre hendikepované deti a deti z detských domovov, medzi
deti okrem Mikuláša zavítal aj Majster N.
c) Koncerty:
V hudobnom pavilóne v parku:
máj - september – promenádne koncerty, 2-krát týždenne o 16.00 hod.
V kinosále Malej scény MsKS:
25.2. – ENEMY, metalová skupina z Piešťan;
16.11. – koncert rodiny Hlbockých.
V KSC Fontána:
9.2. – Zimný koncert v galérii, žiaci ZUŠ Piešťany;
10.3. – Koncert pre ženy, Združenie komorných hráčov Bratislava a japonskí sólisti;
29.3. – Benefičný koncert ku Dňu narcisov (s LPRa), Ratnovské spievanky, Slnečnica,
Rozmarínka;
26.4. – Absolventský koncert, spevácke oddelenie ZUŠ Piešťany;
2.5. – Výchovný koncert, Marián Plavec, fujara;
24.10. – Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším, G. Švercelová, P. Šubert,
M.
Dubovský;
14.11. – Koncert pre Karla Kryla, Marián Geišberg, Igor Cvacho a Drive;
28.11. – Koncert k 20. výr. založenia súboru Kolovrátok (so ZUŠ Piešťany);
12.12. – Benefičný koncert Marcely Laiferovej (s Lions Clubom). Prezident Lions Clubu
v Piešťanoch Ladislav Gleso odovzdal po 50 tis. Sk Charite sociálnej starostlivosti
a sociálnych služieb pre zrakovo postihnutých občanov v Piešťanoch (symbolický šek
prevzal Ján Pastorek) a Rodinnému detskému domovou v m.č. Kocurice (prevzal Václav
Bazala). Členovia Lions Clubu aj v tomto roku varili a podávali vianočný punč pod
Edenom;
13.12. – Vianočný koncert rodiny Hlbockých.
d) Divadelné predstavenia:
V kinosále MsKS:
V roku 2006 mali predstavenia – Divadlo bábok Terézie Szabovej-Kornošovej (2-krát),
Drevené divadlo, Agentúra ELMA (2-krát), Divadielko Točítko, Divadlo Dino z Hornej
Stredy.
V KSC Fontána: Teatro Wüstenrot, Divadelní studio Ga Ga.

e) Prednášky:
V spoločenskej sále MsKS:
12.1. – Novoročné zvyky na Slovensku - Mgr. Pribišová (Baln. múzeum);
17.1. – Prevencia onkologických ochorení - MUDr. Švancárová (LPRa);
18.1. – Liečivé rastliny pre zdravie a krásu (cyklus 6-tich prednášok do júna) - PharmDr.
Hana Bilická;
21.1. – Sekty a ich vplyv - Miroslav Schlesinger;
2.2. – Životné hodnoty a partnerské vzťahy - Miroslav Schlesinger;
7.2. – Med a včelie produkty - Rudolf Moravčík;
13.3. – Bojujeme proti AIDS - MUDr. Viliam Damin;
4. 4. – Grafológia a jej využitie v praxi - Miroslav Schlesinger;
27.4. – Kriminalita, drogy a mládež - kpt. Z. Jakubčáková, ppor. L. Rapková;
4.10. – Reálne princípy zdravej výživy - Ing. Jaroslav Pižl (LPRa);
28.10. – Cestovanie - moja záľuba (Dolomity a Alpy) - Jaroslav Kupčo.
V KSC Fontána:
10.1. – Unikátne zbierky Balneologického múzea - PhDr. Vladimír Krupa;
20.1. – Etika a nové milénium - PhDr. A. Galovičová;
27.2. – Ako zdokonaliť seba a svoje vzťahy s ľuďmi - PhDr. A. Galovičová;
28.2. – Slovenské nárečia - Mgr. Tibor Bánik;
7. 3. – Piešťany na historických pohľadniciach - PhDr. Vladimír Krupa;
20.3. – Ekológia piešťanského regiónu - PhDr. Ján Šmída;
7. 4. – Emočná inteligencia - PhDr. Anna Galovičová;
23.5. – Exotická flóra Kúpeľného ostrova I - Ing. František Bača;
24.5. – Exotická flóra Kúpeľného ostrova II - Ing. František Bača;
26. a 30.9. – Madagaskar na bicykli - Nina French-Sokolovská;
4.10. – Základy etiky - PhDr. Anna Galovičová;
27.11. – Ekológia piešťanského regiónu - RNDr. Ján Šmída.
f) Festivaly
MsKS realizovala: 1. letný festival mladých umelcov (12. až 18.aug. 2006 v spolupráci
s umelec. agent. Toccata art), Deň Bratislavy a Trenčína, Rockový úlet.
g) Jazykové kurzy
V šk. roku 2006/2007 MsKS otvorilo 10 jazykových kurzov (taliančina, nemčina,
francúzština, angličtina a španielčina). Navštevovalo ich 86 kurzistov, k čomu MsKS
zamestnávalo 6 lektoriek. Kurzy sa začali v októbri a končili v júni.
h) Klubová činnosť
Klub patchworku pri MsKS mal 21 členiek. Prezentovali sa dvomi výstavami svojej
tvorby - začiatkom roka vo foyeri MsKS a v novembri vo foyeri KSC Fontána.
ch) Výstavy
V roku 2006 v galérii Fontána postupne vystavovali: Igor Cvacho, Daniel Bidelnica,
Trenčianski výtvarníci, Róbert Rubint, Jaroslav Kupčo, Marta Klimková, výstava Mosty
IV., Leopart, Ján Prostredný, Vladimír Kadera a Jozef Virág, 7 študentov 2. ročníka
VŠVU, Ladislav Sulík, Peter Čepec a Alena Holáňová, Tibor Huszár, Salón výtvarníkov,
Pali Bratranec. Spolu 16 výstav.
i) Kino Fontána
V roku 2006 bolo v kine Fontána premietnutých 451 filmových predstavení, ktoré videlo

32 695 návštevníkov.
V kine Fontána sa uskutočnil filmový festival CINEMATIK Piešťany - 1. ročník (13. 17.sept. 2006) a medzinárodná prehliadka dokumentárnych filmov EUROTOUR Piešťany
- 2. ročník (16. - 19. nov. 2006).
Každý pondelok boli v kine Fontána premietané filmy v rámci Filmového klubu pri MsKS
v Piešťanoch. Pre členov klubu, ale aj pre divácku verejnosť bolo premietnutých v roku
2006 50 klubových predstavení (filmy svetoznámych režisérov a filmy, ktoré zaujali na
medzinárodných filmových prehliadkach a festivaloch). V rámci filmového klubu bolo tiež
premietnutých 10 filmov z Projektu 100 - 2006 (sept. - nov.).
j) Kinosála na Malej scéne MsKS
V predvianočnom období sa pre deti uskutočnili tradičné Filmové Vianoce na Malej scéne
(každú sobotu pred adventnou nedeľou sa zdarma premietali animované filmy).
15. decembra sa v kinosále uskutočnila taktiež už pravidelná súťaž žiakov ZŠ, zameraná
na filmové zaujímavosti.
79. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2006
Riaditeľkou MsK a PIC v roku 2006 bola Ing. Margita Galová.
Činnosť mestskej knižnice bola finančne zabezpečovaná dotáciami z rozpočtu Mesta
Piešťany a z časti vlastnými tržbami. V dôsledku neustále rastúcich cien kníh a zvyšovania
prevádzkových nákladov je čoraz náročnejšie zabezpečiť objem a kvalitu knižničných
fondov a rozvoj knižnično-informačných služieb.
Na realizáciu svojich rozvojových programov získava mestská knižnica finančné
prostriedky aj z iných zdrojov, napr. finančné zdroje EÚ, grantové systémy Ministerstva
kultúry SR, podporné programy rôznych neziskových objektov a neinvestičných fondov
a pod.
Medzi realizované projekty MsK v roku 2005 patril aj projekt „Podpora vzniku
a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej
komunity prostredníctvom informačnej siete“ v spolupráci s n.o. Pro Polis.
V roku 2006 realizovala MsK projekt rekonštrukcie Piešťanského informačného centra
„PIC ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu“. Ďalšie projekty boli „Chránená
knižnica“ (na zabezpečenie ochrany knižného fondu), „Knižnica bez bariér“, festival
„Zázračných oriešok“ - 4. roč. (Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe) so sprievodnými
podujatiami (napr. stretnutie spisovateľa D. Dušeka so študentami Gymnázia sv. Michala
Archanjela v Piešťanoch). Tieto projekty finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Mesto Piešťany finančne podporilo projekty „Piešťany v pohybe“ a „Genius loci Piešťany“, ktorých cieľom je zvýšenie atraktivity mesta z pohľadu občanov i návštevníkov
a vydanie informačných materiálov z histórie regiónu.
Ďalší projekt „Vitajte v našom meste“ - 2. roč. (integrácia zdravých a hendikepovaných
detí, mládeže i dospelých) finančne podporilo Konto Orange v rámci programu Kultúra
bez bariér a je to séria rôznorodých podujatí (workshopy, tvorivé dielne, arterapie,
tvorivé dramatizácie, poetické pásma, prezentácie, beseda, výtvarná súťaž a výstava prác
znevýhodnených detí, výstava kníh, tvorivé čítanie).
a) Výpožičky a služby – MsK zapožičiavala literatúru a iné dokumenty, poskytovala
konzultačné a ďalšie knižničné služby, služby internet strediska, vykonávala edičnú
činnosť, poskytovala priestory pre vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy, organizovala

pracovné semináre pre knihovníkov a pod.
b) Podujatia – aj v roku 2006 sa v mestskej knižnici uskutočnilo veľké množstvo kultúrnospoločenských a vzdelávacích podujatí (za rok v priemere cca 1 podujatie denne).
b 1) Podujatia pre deti – tvorivé dielne, informačné hodiny, stretnutia so spisovateľmi
a vydavateľmi, divadelné predstavenia, vernisáže, odposluchy rozprávok, prednášky,
besedy;
b 2) Podujatia v spolupráci s Orbis klubom detí a mládeže v Piešťanoch;
b 3) Podujatia pre stredoškolskú mládež;
b 4) Podujatia pre dospelých, napr. podujatie Filmová škola v rámci filmového festivalu
Cinematik (3-dňový workshop zameraný na vznik a vypracovanie filmového scenára);
b 5) Podujatia v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Piešťanoch – prednášky, voľný
prístup do internetového strediska;
b 6) Výstavy.
80. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2006
Riaditeľom BM v roku 2006 bol PhDr. Vladimír Krupa. BM okrem činností vyplývajúcich
z pamiatkového zákona a štatútu múzea realizovalo aj ďalšie podujatia a aktivity.
a) Zbierky múzea – priebežne sa robilo upratovanie a údržba zbierok, evidencia,
dokumentovanie, revízie, tiež získavanie, spracovanie, reštaurovanie (napr. v spolupráci
s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave) a rekonštruovanie predmetov
jednotlivých zbierok. Zakúpila sa zbierka historických pohľadníc Piešťan z konca 19.
a začiatku 20. stor. (finančné prostriedky boli získané od sponzora), súbor lekárskych
prístrojov z Piešťan z medzivojnového obdobia a ďalšie zbierkové predmety, ktorými sa
doplnili zbierkové fondy balneohistórie, národopisu a histórie.
Do hlavnej expozície múzea bol umiestnený dokončený model kúpeľných budov
piešťanských kúpeľov - rekonštrukcia stavu z roku 1806.
Vykonali sa svojpomocné opravy a údržba národnej kultúrnej pamiatky Ducové Kostolec.
b) Knižnica múzea – v roku 2006 mala 11 450 knižničných jednotiek. Pokračovalo
budovanie fotoarchívu s použitím počítača.
c) Archeologické výskumy a prieskumy – zväčša boli vyvolané stavebnou činnosťou
v regióne Piešťan. Bol spracovaný materiál z archeologického výskumu neolitického
náleziska v Chtelnici, lokalita Stará Chtelnica.
d) Archívne výskumy – v archíve SLK Piešťany, a.s. sa uskutočnil národopisný výskum
ľudového odevu v Trebaticiach a v Očkove, tiež výskum zbierok ľudového odevu
z regiónu Piešťan v zbierkach Historického múzea SNM a Etnografického múzea SNM.
e) Výstavy – geologická výstava „Prechádzky skamenelinami Slovenska“, výstava
„Trnavský kraj na historických pohľadniciach“, absolventská výstava Pavla Bratranca
(rodáka z Piešťan), výstava výtvarníckej rodiny Polonských (Marián a Ivan z Moravian
n/V. a Tomáš Polonský), výstava „Kňaz a maliar Alexander Buzna“, výstava obrazov
z 38. a 39. ročníka Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V., výstava
„Mapy zo zbierok Balneologického múzea Piešťany a okolie na historických mapách“,
výstava historických fotografií Petra Kolaroviča z Veľkých Kostolian, výstava „Premeny
piešťanských Teplíc“. Uskutočnil sa 39. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia
v Moravanoch n/V.

f) Výstavy – prezentačná výstavka BM v rámci výstavy TTSK na veľtrhu Agrokomplex
v Nitre, výstavky vo výklade Pod kolonádou na Winterovej ul., výstavky v LD Jalta,
Kursalone a pod.
g) Vydavateľská činnosť, monografie, prezentácie – 2. vydanie publikácie Ľudovíta
Wintera Spomienky na Piešťany (v slovenskej a nemecko-anglickej verzii s finančnou
podporou SLK), publikácia Vojtecha Anderleho Historické fotografie Piešťan (v spolupráci
s Mestom Piešťany a s finančnou podporou sponzorov, prezentácia 1.dec.), ďalší súbor
6-tich historických pohľadníc s motívmi z histórie Piešťan (v spolupráci s Mestom
Piešťany a spoločnosťou Tising press Piešťany).
BM spolupracovalo na príprave a vydaní reprezentačného nástenného kalendára a malého
stolového kalendára „Piešťany - historické grafiky“ 2007 (financovalo Mesto Piešťany,
prezentácia 1.dec.).
Vyšli monografie V. Krupa - M. Klčo Básnik Ivan Krasko a jeho knižnica, M. Klčo
Pomníky padlým v 1. svetovej vojne na území piešťanského okresu (prezentácia 28. júla),
S. Čúzyová Básnik a umenie.
BM pripravilo vydanie publikácie „Hroby z obdobia sťahovania národov z Krakovian Stráží“ a knihu spomienok zakladateľa piešťanského múzea Imricha Wintera.
h) Filmy – BM spolupracovalo na príprave a realizácii filmu o Piešťanoch Mamuty na
Slovensku v spolupráci so spisovateľom Pavlom Dvořákom a Prírodovedným múzeom
SNM.
ch) Ďalšie podujatia
13. máj – 1. výročný majáles v Kursalone;
5. júl – Národná púť na NKP Ducové - Kostolec;
10. okt. – Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Prof. MUDr. E. Cmunta na Vile Berlin
(predtým Vila Cmunt);
20. okt – Prezentácia slovenskej poštovej známky Moravianska Venuša z cyklu Umenie;
6. až 22.dec. – Vianočné trhy (v priestoroch BM sa predávali výrobky slovenských
ľudových umelcov z keramiky, kovu, prútia, dreva, textilu, šúpolia, slamy a pod.).
i) Ďalšie aktivity múzea – BM iniciovalo vyhlásenie pomníkov padlým v 1. svetovej vojne
na území piešťanského okresu za kultúrne pamiatky a predložili k tomu potrebné doklady.
j) Prednášky – v expozícii BM sa pre skupinové návštevy konali odborné výklady (pre
kúpeľných hostí i obyvateľov Piešťan, pre študentov a pod.).
Pracovníci múzea PhDr. V. Krupa, Mgr. Bc. V. Pribišová a Mgr. A. Bolerázsky mali
prednášky v expozícii múzea, v KSC Fontána, v PIC, v MsK a pod.
k)Propagácia múzea – múzeum a jeho podujatia boli propagované v Slovenskom rozhlase,
v regionálnej televízii TV Karpaty, v miestnej tlači - Piešťanský týždeň, TH extra,
mesačník Kam v Piešťanoch, štvrťročník Revue Piešťany.
l) Návrhy na ocenenie múzea – BM v Piešťanoch bolo v roku 2006 nominované na
výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá v nasledujúcich kategóriách:
Kategória Objav – nález - akvizícia:
- za objav táboriska pravekých lovcov v Krakovanoch - Strážach;
- za akvizíciu súboru diapozitívov piešťanských kúpeľov z 30-tych rokov
20. storočia.
Kategória Publikácia - menšia publikácia - drobná tlač:
- „Stavebné pamiatky Piešťan“;

- „Okres Piešťany - stručná história a erby miest a obcí“;
- „Pomníky padlým v 1. svetovej vojne na území piešťanského okresu“.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2006
1. Pohyb obyvateľstva
a) Narodenie detí – v roku 2006 sa v Piešťanoch narodilo 550 detí (z toho 287 chlapcov
a 263 dievčat). Z toho obyvateľom Piešťan sa narodilo 156 detí (z toho 73 chlapcov a 83
dievčat).
b) Úmrtia občanov – v roku 2006 zomrelo v Piešťanoch 455 osôb (z toho bolo 213 mužov
a 242 žien). Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 274 osôb (z toho 144 mužov a 130 žien).
c) Sobáše – v roku 2006 bolo v Piešťanoch uzavretých 155 manželstiev, z toho 107 uzavreli
obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 79, civilných 76. Sobáš uzavrelo 19 cudzincov.
d) Počet obyvateľov – k 31.12.2006 mali Piešťany 29 879 obyvateľov (z toho bolo 14 066
mužov a 15 813 žien). Oproti 31.12.2005 ich počet klesol o 441 osôb.
2. Úmrtia
a) Imrich Stacho – v dôchodkovom veku žil v Piešťanoch. Zomrel v Piešťanoch 10. januára
2006 vo veku 74 rokov. Narodil sa v Trnave, bol brankárom futbalového mužstva Spartak
Trnava (niekoľkonásobný futbalový majster ČSSR), v reprezentácii Československa odohral
23 zápasov. Mal prezývku Capan.
b) Viliam Haring – zomrel 25. marca 2006 vo veku 78 rokov. Svoje detstvo prežil v Starých
Piešťanoch na Pažiti. V elektrotechnickom závode Tesla bol zlepšovateľom, bol režisérom
v amatérskom piešťanskom Divadle Jána Hollého. V dôchodcovskom veku vydal národopisnú
knihu „Rok v starých Piešťanoch“. Pochovaný bol na cintoríne na Žilinskej ceste.
c) Eduard Bertoli – zomrel 11. mája 2006 vo veku 84 rokov. Pochovaný bol na cintoríne
na Bratislavskej ceste. Edo Bertoli bol vynikajúcim cestným motocyklovým pretekárom
(14-násobný majster Československa). Podieľal sa na založení piešťanskej motoristickej
Ceny Slovenska.
d) Viola Rákyová, rod. Oslanská – najstaršia obyvateľka piešťanského regiónu zomrela 3.
júna 2006 vo Vrbovom vo veku 103 rokov.
e) Ing. Igor Drobný, PhD. – zomrel 20. júla 2006 po ťažkej chorobe vo veku 52 rokov.
Bol riaditeľom Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, predsedom Zväzu záhradníkov
Slovenska a prvým podpredsedom Zväzu záhradníkov Európy. Bol zakladateľom národnej
súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov Victoria Regia v Piešťanoch.
f) Mária Pillárová – zomrela 3. októbra 2006 vo veku 54 rokov. Telesne postihnutá
reprezentantka SR v stolnom tenise (vozičkárka).
g) Mgr. Jaroslav Môcik – zomrel začiatkom októbra 2006 vo veku 61 rokov. Stredoškolský
učiteľ, známy aj ako učiteľ tanca piešťanskej mládeže.
h) Viliam Kubán – zomrel 9. nov. 2006 vo veku 79 rokov. Ornitológ, čelný ochranca prírody
a vtáctva v Piešťanoch a okolí. Po vybudovaní vodnej nádrže Sĺňava sa až do konca svojho
života o vtáctvo (napr. o labute a pod.) obetavo staral, sledoval a ochraňoval ho. V roku 2003

mu bola udelená Cena mesta Piešťany. V. Kubán vybudoval na Sĺňave oázu pre vodné vtáctvo,
tzv. Kubánovu výsadbu. Okrem vedenia dlhoročného ornitologického pozorovateľského
denníka napísal aj viacero odborných článkov o avifaune regiónu Piešťan.
3. Životné jubileá
a) Ružena Čubaňová – obyvateľka Piešťan sa 9. febr. 2006 dožila veku
99 rokov.
K narodeninám jej zablahoželala a kyticu kvetov i s darčekovým košom od primátora Piešťan
odovzdala vedúca Odboru služieb MsÚ v Piešťanoch PhDr. Silvia Mezovská.
b) Akad. maliar Ferdinand Pekár – 30. mája 2006 sa dožil veku 80 rokov.
c) Keramikár Lubomír Jakubčík – 16. júna 2006 sa dožil veku 80 rokov.
d) Akad. sochár Ladislav Sulík – piešťanský sochár a maliar sa 11. okt. 2006 dožil veku 60
rokov.
e) Vojtech Anderle – 23. nov. 2006 sa žil veku 90 rokov. Venuje sa histórii Piešťan
a historickým vozidlám.
4. Ján Riapoš – štátne vyznamenanie
V roku 2006 pri príležitosti výročia schválenia Ústavy SR (1.sept.} prezident SR Ivan
Gašparovič udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy telesne postihnutému
občanovi Piešťan (vozičkárovi) Jánovi Riapošovi.
Menovaný je slov. reprezentant v stol. tenise zdrav. postih. športovcov, predseda Slovenského
paralympijského výboru a Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.
Jeho priateľkou je bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta Radičová,
ktorá ovdovela.
5. Trestná činnosť (kriminalita) v regióne Piešťan
a) Trestná činnosť – služobný obvod Obvodného oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch
sa skladá z mesta Piešťany a obcí Banka, Bašovce, Drahovce, Ducové, Hubina, Moravany
n/V., Ostrov, Ratnovce, Sokolovce a Veľké Orvište. Z nich na mesto Piešťany pripadá cca
90 % trestnej činnosti ako aj priestupkov. Riaditeľom OO PZ Piešťany v roku 2006 bol pplk.
Mgr. Vladislav Jopek.
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
a) Násilná trestná činnosť (počet prípadov)
63
103
84
Počet objasnených prípadov (+dodatoč.objasn.) 33(6)
69(4)
55(14)
b) Mravnostná trestná činnosť
2
5
11
Počet objasnených prípadov
2(0)
2(0)
10(1)
c) Majetková trestná činnosť
721
679
642
Počet objasnených prípadov
148(14) 151(4) 158(32)
d) Ekonomická trestná činnosť
213
193
130
Počet objasnených prípadov
82(16)
62(20) 53(25)
e) Ostatná trestná činnosť
162
196
165
Počet objasnených prípadov
80(17) 122(20) 117(44)
Trestná činnosť celkove
1 161
1 176
1 032
Počet objasn. prípadov (dodatočne objasn,)
345(53) 406(49) 393(116)

b) Priestupky – zistené Obvodným oddelením PZ v Piešťanoch
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
a) Celkový počet zdokumentovaných priestup. 2 561
2 308
2 379
b) Skutočný počet objasňovaných priestupkov 2 380
1 993
1 953
c) Počet objasn. priestupkov (zistený páchateľ) 1 027
738
793
d) Priestupky, za ktoré bola uložená bloková
pokuta
5 394
5 501
4 688
Niektoré trestné činy:
a) Krádež auta vozičkára – začiatkom apríla neznámy páchateľ ukradol auto spred domu
31-ročnému, telesne postihnutému vozičkárovi Jánovi Kršiakovi. Bolo to auto Škoda
so špeciálnou sedačkou. Ľudsky sa zachoval primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto, jeho
pričinením sa vozičkárovi pomohlo. Kľúče od náhradného auta Škoda Octavia mu primátor
osobne odovzdal koncom apríla.
b)Krádež na cintoríne – v júni spozorovali návštevníci cintorína na Bratislavskej ceste, že na
viacerých hroboch chýbajú bronzové alebo mosadzné vázy a svietniky. Ak tieto predmety
boli upevnené, tak ich odtrhli alebo odrazili, pričom v niektorých prípadoch poškodili
hrobové dosky.
Nočným hliadkam mestskej polície sa páchateľa nepodarilo pristihnúť pri čine. Podľa
vyjadrenia Ing. E. Gockej, ktorá je zodpovedná za prevádzku cintorína, na odhalenie
páchateľa by bolo treba nainštalovať na cintoríne bezpečnostné kamery napojené na MsP.
c) Útok na piešťanského bezdomovca – v októbri podvečer pri Kolonádovom moste na
53-ročného piešťanského bezdomovca zaútočil nožom 44-ročný občan Piešťan. Bodol ho
do hrudníka a z miesta činu ušiel. Zranený bezdomovec bol dopravený do nemocnice, zo
zranenia sa liečil dlhšiu dobu. Dôvodom útoku bol údajne dlh bezdomovca páchateľovi.
d) Prepad pošty – koncom novembra okolo poludnia traja mladíci s kuklami na hlavách
a s plynovou pištoľou vtrhli do priestorov pošty na Staničnej ul. Pod hrozbou použitia zbrane
prinútili pracovníčku pošty odovzdať im tržbu (niekoľko desiatok tisíc korún). Rovnako
ako prišli, tak aj odišli na nápadných farebných bicykloch.
6. Krádeže áut v Piešťanoch
Za roky 2001 až 2005 bolo v Piešťanoch ukradnutých 537 áut, vypátraní boli páchatelia iba
v 65-tich prípadoch.
V roku 2001 bolo ukradnutých 82 áut (vypátraných bolo 11 páchateľov), v roku 2002 95(16),
v roku 2003 86(12), v roku 2004 135(12), v roku 2005 139(14).
7. Vlámania v Piešťanoch
V okrese Piešťany polícia zaznamenala v roku 2005 38 krádeží vlámaním do bytov
a rodinných domov (18 objasnených), v roku 2006 39 (18 objasnených).
8. Samovražda utopením
3. januára 2006 39-ročný Ivan G. z Banky vyliezol v noci o 21.-ej hod. na oblúk Krajinského
mosta. Privolaní policajti sa ho márne pokúšali odhovoriť od jeho zámeru. Dofajčil cigaretu,
povedal im, že sa volá Ivan a so slovami „majte sa pekne“ sa vrhol do rieky. Chvíľu ešte
plával, potom sa stratil pod hladinou. Jeho telo sa našlo o dva dni neskôr asi 350 m od mosta
zakliesnené vo vode pri brehu v strome.

9. Henrich Masár – potvrdenie trestu doživotného väzenia
Najvyšší súd SR 21. apríla 2006 potvrdil doživotie pre 3-násobného vraha Henricha Masára
z Piešťan. Tento najprísnejší trest mu uložil 12. okt. 2006 Krajský súd v Trnave, voči ktorému
sa vtedy odvolal.
Nepomohli mu ani argumenty obhajoby, že vraždy vykonal pod vplyvom drogy.
10. Podujatie Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
v Piešťanoch
8. mája 2006 sa na strelnici Laila v Sokolovciach uskutočnili Okresné majstrovstvá
poľovníkov v streľbe v disciplíne MG-3. Zúčastnilo sa ho 18 poľovníkov z nášho regiónu.
Majstrom okresu sa stal Juraj Blahuta z Poľovníckeho združenia Pečeňady, za ním sa
umiestnili Stanislav Hrašna z Poľovníckeho združenia Hájik - Kriváň Chtelnica a Pavol
Zaťko ml. z Poľovníckeho združenia Jelesy Piešťany.
11. Zariadenie opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ul.
ZOS patrí medzi zariadenia sociálnych služieb Mesta Piešťany. Kapacita zariadenia je 16
klientov, ďalších cca 50 osôb čaká na umiestnenie podľa poradovníka. Prijímaní sú iba
mobilní klienti bez mentálneho postihnutia. O chod zariadenia sa okrem vedúcej starajú
dvaja kuchári a šesť opatrovateliek. Financovanie ZOS je zabezpečené zo štát. rozpočtu
a čiastočne z rozpočtu Mesta Piešťany.
12. Účelové zariadenie Domum v Piešťanoch
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom ÚZ Domum (tzv. azylového domu) je Mesto Piešťany.
Je to sociálne zariadenie pre zdravých občanov v núdzi.
V jednej budove sú sociálne byty pre mladé rodiny a dočasný domov pre osamelých
rodičov s deťmi (maximálne na 3 roky). Vo vedľajšej budove je na prízemí nocľaháreň pre
bezdomovcov a na poschodí útulok.
ÚZ Domum nie je len ubytovňa, hlavnou úlohou zariadenia je poskytovanie sociálnych
služieb. Do domova prichádzajú osamelí rodičia (zvyčajne ženy) s deťmi, ak je ohrozený
vývoj a zdravie ich detí a ich samotných.
13. Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Piešťanoch - projekt
Priemerný vek obyvateľov Piešťan je jedným z najvyšších na Slovensku, Z demografických
štatistík vyplýva, že kým počet obyvateľov nášho mesta postupne klesá (v roku 2006 klesol
už pod 30 tis.), tak počet obyvateľov vo vyššom veku neustále stúpa.
Viacero dôchodcov v pokročilom veku by už potrebovalo byť umiestnených v domove
dôchodcov, tiež aj starší ľudia so zdravotným postihnutím v domove sociálnych služieb.
V Piešťanoch je síce niekoľko zariadení sociálnych služieb, ale ich kapacita ani zďaleka
nepostačuje.
Ak je dôchodca sebestačný a mobilný, môže byť umiestnený do penziónu pre dôchodcov vo
Vile Julliana (má však iba malú ubytovaciu kapacitu). Dôchodcovia preto využívajú sociálne
zariadenia mimo Piešťan, napr. Domov dôchodcov v Moravanoch n/V. (dlhý poradovník,
najmä ženy na umiestnenie čakajú dlhú dobu i niekoľko rokov).
V Piešťanoch sú dve zariadenia opatrovateľskej služby, zriaďovateľom ktorých je Mesto
Piešťany, majú však malú kapacitu. Ak občan nie je sebestačný a potrebuje 24-hodinú

starostlivosť, tak sa umiestňuje do ÚZSS Lumen (má však kapacitu iba 8 lôžok, klient
tu môže byť iba krátkodobo). Ak po dočasnom pobyte v Lumene ešte nemôže ísť domov
z dôvodu zdravotného stavu, tak sa môže umiestniť do Zariadenia opatrovateľskej služby na
Kalinčiakovej ul. (dlhodobé zariadenie pre mobilných klientov, avšak kapacita iba 16 miest
a dlhý poradovník). Mesto Piešťany zabezpečuje tiež opatrovateľskú službu v domácnostiach
(v súčasnosti pre 120 ľudí, ale aj tak poradovník ďalších uchádzačov je dlhý). Z uvedeného
vyplýva, že otázka zriadenia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých
občanov so zdravotným postihnutím je v našom meste veľmi aktuálna.
Túto skutočnosť si uvedomili aj poslanci MsZ MP. K tomuto účelu sa objavila možnosť
využitia objektu bývalej ZŠ na Ulici Adama Trajana. Objekt mal byť daný do prenájmu, čo
sa však nerealizovalo. Uzn. MsZ MP č. 204/2005 zo dňa 11. nov. 2005 bolo preto schválené
využitie tejto budovy na sociálne účely. Do rozpočtu mesta bolo zapracované finančné krytie
na zabezpečenie projektovej dokumentácie.
V roku 2006 vypracovali pracovníci MsÚ v Piešťanoch architektonickú štúdiu využitia
predmetného objektu na sociálne účely. MsZ MP na 6. riadnom zasadnutí 7. júla 2006 uzn.
č. 111/2006 schválilo využitie objektu bývalej ZŠ na Ul. A.Trajana v Piešťanoch na sociálne
účely - na zriadenie Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých so
spoločným názvom Centrum sociálnych služieb v Piešťanoch. Problémom však zostáva
financovanie stavby, ktorá má celkove vyjsť na 73 mil. Sk, predpokladané ročné náklady sú
9,9 mil. Sk. Zrejme bude treba získať finančné prostriedky aj zo štrukturálnych fondov EÚ.
14. Medzinárodný klub žien v Piešťanoch
V roku 2006 sa členky MKŽ (PIWC) z Piešťan i cudzinky tu žijúce raz mesačne stretávali
v priestoroch Kursalonu.
Na januárovom stretnutí sa vyhodnotila činnosť klubu za uplynulé obdobie, doterajšiu
prezidentku klubu Mgr. Janu Macháčovú vymenila nová - Kanaďanka MUDr. Colette
Zaharie Lukan. Prítomný bol aj gen. riaditeľ SLK K. Pilz.
V priebehu roka boli na programe rôzne témy - zdravá výživa, životný štýl, život žien vo
svete, možnosť výletov v zahraničí a pod. V júli členky klubu absolvovali krátky výlet do
Burgenlandu v Rakúsku.
Členky klubu tiež zorganizovali predajnú burzu kníh, výťažok bol vložený do ich
novozaloženého charitatívneho fondu PIWC.
15. Rotary club Piešťany - ocenenie za humanitárny čin roka
V decembri 2006 si zástupcovia Rotary clubu v Piešťanoch - Ing. Ján Tatara, Pavel
Jurkiewicz a Peter Urban prevzali v Bratislave z rúk ministerky práce, soc. vecí a rodiny
Viery Tomanovej cenu za Humanitárny čin roka 2006 (okrem nich boli ocenení primátori
Košíc a Partizánskeho a starosta obce Valaská).
Piešťanskí rotariáni získali ocenenie za poskytnutú pomoc osamelej matke Danišovej a jej
5-tim deťom z Veselého, kde ich dom spustošila letná povodeň.

10. Zdravotníctvo v roku 2006
1. Cena primátora Piešťan za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitárnej za rok 2005
Na návrh Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ v Piešťanoch udelil
primátor mesta Ing. Remo Cicutto predmetnú cenu 16. marca 2006 dlhoročnému učiteľovi
ZUŠ v Piešťanoch a členovi Charity sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo
postihnutých občanov v Piešťanoch Ľubomírovi Várymu. Bol tiež zakladateľom hudobnej
skupiny Piešťanský dixieland.
Ocenení boli aj ďalší občania Piešťan. Pamätnú plaketu a ďakovný list z rúk primátora
prevzal predseda Integrovaného klubu dôchodcov Svornosť Ján Lehuta a tiež pracovník
Referátu sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Piešťanoch Martin Cifra.
Rovnaké ocenenie, avšak in memoriam, prevzal pre zomrelú svoju manželku, výkonnú
riaditeľku obč. združenia Hospic MB v Piešťanoch Alenu Ferančíkovú, jej manžel Jozef
Ferančík a prezident združenia JUDr. Vladimír Beňačka.
2. Medzinárodné sympózium anesteziológov v Piešťanoch
Anesteziologický kongres sa uskutočnil koncom septembra 2006 v priestoroch kongresovej
haly hotela Magnólia. Zúčastnilo sa ho 51 anesteziológov z Ruska, Maďarska, Čiech,
USA a Slovenska, ktorí sa venujú umelej ventilácii pľúc. Hlavnou témou konferencie boli
zvláštnosti rôznych foriem akútneho poškodenia pľúc.
Organizátorom podujatia bola Ruská akadémia medicínskych vied, Oddelenie medikov
biologických vied, Štátna univerzita všeobecnej reanimatológie, Slovenská spoločnosť
anesteziológie a intenzívnej medicíny, Národný výbor pre reanimáciu a Fond medicíny
kritických stavov z Ruska.
3. Deň zdravia v Piešťanoch
Mestské zdravotnícke podujatie sa uskutočnilo 7. okt. 2006 (pozri kapitola 3. Politický
a verejný život v roku 2006).
4. Slovenský Červený kríž v Piešťanoch
23. marca 2006 sa v reštaurácii Semafor uskutočnilo výročné zhromaždenie členov MsO
SČK v Piešťanoch. Viacerí z nich sú darcovia krvi a držiteľmi Janského plakety (bronzovej,
striebornej, zlatej i diamantovej).
5. Darcovia krvi v Piešťanoch
23. nov. 2006 sa v priestoroch Chirany-Dental na Vrbovskej ceste v Piešťanoch uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie bronzovej Plakety Prof. MUDr.J. Jánskeho 10-násobným darcom
krvi. Primárka Hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice A. Wintera
v Piešťanoch MUDr. Daniela Klepancová za prítomnosti riaditeľky SÚS SČK Trnava pani
Gbelcovej a predsedníčky piešťanskej pobočky SČK Jarmily Fanovej ju odovzdala 45
darcom krvi. O dobrú náladu sa postaral FS Krakovienka z Krakovian.
6. Liga proti rakovine, pobočka Piešťany - 15. výr. vzniku
Začiatkom decembra 2006 sa v kinosále KSC Fontána uskutočnila slávnostná akadémia

pri príležitosti 15. výročia vzniku piešťanskej pobočky LPRa. Slávnostný príhovor mala
predsedníčka pobočky LPRa v Piešťanoch Irena Michnová. Prítomná bola aj zakladateľka
pobočky MUDr. Eva Stipanitzová, jej zásluhou začali dobrovoľníčky vykonávať túto
záslužnú činnosť. Podujatia sa zúčastnila prezidentka slovenského Ústredia Ligy proti
rakovine MUDr. Eva Siracká, ktorá manželom Michnovým odovzdala ocenenia.
7. Medzinárodný predvianočný Siťajov reumatologický seminár
Podujatie sa uskutočnilo začiatkom decembra 2006 v Spoločenskom centre SLK
v Piešťanoch. Pripravili ho Slovenská reumatologická spoločnosť, Slovenská lekárska
spoločnosť, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. a Národný ústav reumatických chorôb
v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho viac ako 230 lekárov - reumatológov, ortopédov a vedeckých
pracovníkov.
Hlavnou témou seminára boli moderné metódy liečenia zápalových reumatických chorôb,
najmä reumatoidnej artritídy a systémovej sklerózy.
Na seminári odzneli príspevky popredných zahraničných odborníkov,
tiež i slovenských
- z NÚRCH-u v Piešťanoch, SZU v Bratislave, LF UK v Bratislave, LF UPJŠ v Košiciach,
z Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave a   ďalších regionálnych reumatológov.
Medzi hosťami boli aj generálny sekretár Európskej ligy proti reumatizmu (EULAR) prof.
Marco Matucci-Cerinic, prezident Poľskej reumatologickej spoločnosti prof. W. Maslinski
i ďalší.
8. Chrípkové a ďalšie vírusové ochorenia
Vírusové ochorenia mali aj v roku 2006 rôzne prejavy. Klasické chrípkové ochorenia sa
vyskytli koncom januára a začiatkom februára. Naďalej sa však vyskytovali dlhodobé, aj
niekoľko mesiacov trvajúce zápaly hrdla a priedušiek, a to najmä v máji a júni a potom
v septembri a nasledujúcich mesiacoch. Koncom jari a začiatkom jesene sa tiež vyskytovali
krátkodobé, niekoľko dní trvajúce vírusové ochorenia čriev.
9. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., Piešťany v roku 2006
a) Vedenie nemocnice – v roku 2006 bola Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch naďalej
verejnoprospešnou neziskovou organizáciou. V správnej a dozornej rade neboli zmeny. Od
1. septembra 2006 však došlo k zmene štatutárneho orgánu, keď Ing. Zita Bruncková sa
vzdala funkcie riaditeľky nemocnice a staronovým riaditeľom nemocnice sa stal MUDr.
Peter Ottinger (v rokoch 2002 až 2006 bol štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva
SR). Ing. Zita Bruncková začala vykonávať funkciu ekonomicko-prevádzkovej námestníčky
a zároveň štatutárnej zástupkyne riaditeľa.
b) Projekty na rekonštrukciu a modernizáciu nemocnice – za týmto účelom boli vypracované
2 projekty a predložené v rámci výzvy „Lokálna infraštruktúra“ v decembri 2004.
V marci 2006 bola s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR podpísaná zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 46 mil. Sk vrátane
DPH, financovaný 80 % z EÚ, 15 % zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu nemocnice na
projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a racionalizácia prevádzky Nemocnice A. Wintera,
n.o. Piešťany“. Pred samotnou realizáciou sa uskutočnilo výberové konanie na zhotoviteľa
stavby, vrátane vypracovania realizačnej dokumentácie a tiež stavebný dozor. Zhotoviteľom
stavby sa stala spoločnosť S.M.S.B. z Bardejova.

V marci 2006 bol zaradený do zásobníka aj ďalší projekt „Rekonštrukcia inžinierskych
sietí, vnútorných inštalácií a kuchyne Nemocnice A. Wintera, n.o. Piešťany“ v hodnote 49
mil. Sk. Vzhľadom k situácii, že sa v roku 2006 po predčasných voľbách zmenila Vláda
SR, druhý projekt sa nestihol zo zásobníka dostať k realizácii. Vedenie nemocnice ho však
predloží v ďalšom programovom období.
c) Ekonomická situácia (hospodárenie, zamestnanci, pacienti, lôžka) – v roku 2006 dosiahla
nemocnica stratu vo výške 3,5 mil. Sk, pri celkových nákladoch 255,1 mil. Sk a tržbách
251,6 mil. Sk. Strata bola spôsobená neustále
rastúcimi nákladmi na média (elektr.
energia, plyn a voda), ako aj odpisom nevymožiteľnej pohľadávky vo VšZP Bratislava.
V roku 2006 už nebolo realizované žiadne oddlženie, aj keď systém poskytovania zdravotnej
starostlivosti je nedofinancovaný. Zdravotná starostlivosť sa poskytovala pre poistencov
5-tich zdravotných poisťovní – Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Apollo ZP, Spoločná ZP,
Dôvera ZP a Sidéria ZP.
Nedofinancovanosť systému sa prejavila v nízkych mzdách, nespokojní s platmi boli
lekári i zdravotné sestry, niektorí odišli pracovať do zahraničia. Pokles bol výrazný
hlavne u zdravotných sestier, kde sa stav znížil o 21 oproti minulému roku. Celkový
stav zamestnancov nemocnice bol 435, čo bolo oproti roku 2005 menej o 29. Odchod
kvalifikovaných odborníkov do zahraničia, najmä do Nemecka a Anglicka, sa začal v celej
SR.
Napriek zníženému stavu zamestnancov, počet pacientov neklesol a bol vyšší než v roku
2005. Celkove bolo odliečených 8 908 pacientov, z toho 6 948 z nášho regiónu a 1 960 z iných
oblastí SR. V priebehu roka 2006 sa neznížil počet lôžok, naďalej ich bolo prevádzkovaných
267.
d) Nové prístroje, stavebné úpravy
V roku 2006 bolo do obnovy prístrojov vyčlenených 18,7 mil. Sk. Z prístrojov a zariadení sa
zabezpečili – lineárne sondy na oddelenie funkčnej diagnostiky (sono), holter na kardiolog.
ambulanciu, prístroj na OKB Cardiac, nové anestetické prístroje a servoventilátor na OAIM
(predtým ARO), hematologický analyzátor na vyšetrenie krvi, monitor srdcových oziev
plodu na gynekologické oddelenie, RTG prístroj (röntgen) na zubné oddelenie, operačné
svietidlo na chirurgickú ambulanciu, oscilačné pílky na ortopedickú operačku, signalizačné
dorozumievacie zariadenie na pacientské izby, výmena analógovej telefónnej ústredne
za digitálnu ústredňu a pod. Doplnilo sa materiálno-technické vybavenie ambulancií vo
vozidlách RLP a RZP – monitory životných funkcií, injekčné pumpy a amulárium (Mesto
Piešťany prispelo sumou 500 tis. Sk), uskutočnila sa oprava 4-och malých sanitných vozidiel.
Pokračovali splátky CT prístroja (sumou 300 tis. Sk prispela Liga proti rakovine z akcie Deň
narcisov), tiež splátky biochemického analyzátora Integra 800 a sterilizátora ODELGA na
chirurgickej operačnej sále.
V rámci stavebných úprav sa uskutočnila komplexná prestavba chirurgického oddelenia,
vrátane pracoviska pre jednodňovú chirurgiu – rekonštruovali sa jednak vnútorné priestory
chirurgického oddelenia a tiež chirurgická príjmová ambulancia, vymenilo sa vodovodné
potrubie a kanalizácia na chirurgickej operačke. Rekonštruovala sa gynekologická
ambulancia na 1. poschodí.
V roku 2006 sa v nemocnici uskutočnila modernizácia informačnej techniky, čo umožňuje
dátové prenosy, zlepšili a urýchlili sa diagnostické a terapeutické procesy. Vybudovala sa
štrukturovaná kabeláž na zosieťovanie počítačov v hlavnej budove nemocnice, pripojenie

na internet všetkých pracovísk, pribudlo nové počítačové vybavenie do pracovísk v hlavnej
budove nemocnice. Modernizácia informačnej techniky si vyžiadala 10 mil. Sk (nenávratný
finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov EÚ bol 7,5 mil. Sk,
2 mil. Sk zo
štát. rozpočtu, spoluúčasť nemocnice 500 tis. Sk).
Riaditeľstvo nemocnice sa presťahovalo z budovy Alexander vila do budovy Klara vila,
kde sa vybudovala PC sieť. Budova Alexander vila bola vlastníctvom rodiny Miloša Benku
(majiteľ pasáže Alexander centrum) a v rámci reštitučného konania bola budova v roku
2005 vrátená pôvod. majiteľom.
e) Sponzorské dary – okrem Mesta Piešťany a Ligy proti rakovine neprispeli v roku 2006 na
kúpu prístrojov a zabezpečenie stav. prác žiadni sponzori. Spolupráca so SLK Piešťany, a.s.
nebola, napriek opakovaným snahám nemocnice o spoluprácu.
10. Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch - transformácia ústavu
VKÚ v Piešťanoch sa k 7. februáru 2006 transformoval zo štátneho vojenského zariadenia na
súčasť akciovej spoločnosti. Pôsobí odteraz pod názvom Vojenské zdravotnícke zariadenia,
a.s., odštepný závod Piešťany, ďalšími odštepnými závodmi sú Tatranské Matliare, Tatranské
Zruby a Nová Polianka.
14. febr. 2006 sa predsedom VZZ, a.s. stal Ing. Marián Jakubík. Doterajšieho riaditeľa
VKÚ plk. MUDr. Andreja Lisého vystriedal Michal Danác. Po voľbách v októbri 2006
sa predsedom akc. spoločnosti stal JUDr. Stanislav Rehuš. Riaditeľom ústavu sa stal Ing.
Alexander Štefečka.
Predmetom činnosti ústavu je kúpeľná liečba poistencov Vojenského úradu sociálneho
poistenia (príslušníci ozbrojených síl, ministerstva vnútra a vojenskí dôchodcovia),
poistencov našich zdravotných poisťovní, taktiež pacientov zahraničných cestovných
kancelárií ako i pacientov z arabských krajín.
V ústave sa termálna liečivá voda užíva formou bazénových a vaňových kúpeľov. Dôležitou
súčasťou balneoterapie je liečba pohybom. Okrem základných kúpeľných procedúr a aktívnej
pohybovej liečby dopĺňajú klasickú kúpeľnú kúru aj masáže, akupunktúra, elektroterapia,
ergoterapia, medikamentózna terapia a pod.
11. Šport v roku 2006
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2006
Na základe návrhov od obyvateľov mesta, TJ a športových klubov predložených do ankety,
zostavili členovia Komisie školstva, športu a mládeže MsZ MP na svojom zasadnutí 8. febr.
2007 poradie najúspešnejších športovcov MP za rok 2006 v jednotlivých kategóriách.
23. marca 2007 najúspešnejším športovcom odovzdali ceny zástupca primátora Ing. T.
Miština, CSc. a predsedníčka Komisie školstva, športu a mládeže MsZ MP Ing. I. Babičová,
moderátorkou podujatia bola vedúca kancelárie primátora mesta Mgr. Drahomíra Moretová.
Odovzdávania cien spojeného so slávnostným verejným vyhodnotením v priestoroch
kinosály KSC Fontána sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR Iveta Radičová.
Ocenení športovci sú občanmi Piešťan, niektorí z nich súťažia za mimopiešťanské športové
kluby.
Kategória juniorov: 1. Dominika Cibulková – tenis (Slovan Bratislava).

V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (v abecednom poradí): Veronika Kolníková – plávanie
(ŠPK Kúpele Piešťany), Daniel Kraic – veslovanie (Veslársky klub Sĺňava Piešťany), Matej
Rusnák – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Mário Rusnák – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany),
Magdaléna Rybáriková – tenis (Národné tenisové centrum), Monika Simančíková –
krasokorčuľovanie (TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel), Simona Šamková – kanoistika
(TJ Sĺňava Piešťany), Peter Tibenský – nohejbal (Nohejbalový klub KP), 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: Lukáš Babač – veslovanie (Veslársky klub Sĺňava
Piešťany), Jaroslav Baláž – vodný motorizmus (KVM a VŠ Piešťany), Peter Baláž – vodný
motorizmus (Šport Team), Mária Bartošová – tlak na lavičke (Športový klub vozičkárov
Kúpele Piešťany), Róbert Erban – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Lukáš Lacko – tenis
(Národné tenisové centrum), Ján Riapoš – stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele
Piešťany), Richard Riedl – kulturistika (Temple Gym Piešťany), Tomáš Vachan – plávanie
(ŠPK KP).
Kategória kolektívov: 1. Tenisový klub Kúpele Piešťany – družstvo žien (Magdaléna
Rybáriková, Jana Juricová, Michaela Babičová, Martina Bartošová, Patrícia Veresová,
doplnené o juniorky Katarínu Maráčkovú, Zuzanu Luknárovú a Natáliu Oravcovú). Kapitán
družstva – RNDr. Tibor Macko.
2. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany. Prezidentom klubu je Ján Ballay.
3. Kolkársky oddiel TJ Družba Piešťany – družstvo dorastencov (Martin Kozák, Mário
Vrábel a Šimon Dúbrava). Predsedom kolkárskeho oddielu je JUDr. Štefan Kočan.
Zvláštne ocenenie – bolo udelené in memoriam pre Máriu Pillárovú, reprezentantku SR
v paralympijskom športe v stolnom tenise. Prítomní si ju uctili minútou ticha.
2. Plávanie
a) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany) – 31. ročná seniorska reprezentantka SR.
V ankete Najúspešnejší plavec SR 2006 obsadila 1. miesto, v ankete Najobľúbenejšia
osobnosť slovenského športu 2006 tiež 1. miesto.
K 31.12.2006 prekonala už 3 svetové rekordy, 17 európskych rekordov, 202 slovenských
rekordov.
- majstrovstvá sveta, Šanghai (25 m bazén) – 3.miesto (100 m pol.pr.), 4. miesto (400 m
mot.);
- majstr. Európy Budapešť (50 m bazén) – 2.m.(100 m mot.), 7.m. (100 m v.sp.);
- majstr. Európy Helsinky (50 m bazén) – 3.m. (100 m mot.), 5.m. (50 m mot.);
- svetový pohár, Berlín – 2.m. (100 m mot.), Moskva – 2.miesto (100 m mot.);
- zimné majstrovstvá SR seniorov – 1.m. (100 m pol. pret.).
b) Tomáš Vachan (ŠPK KP) – seniorsky reprezentant SR v diaľkovom plávaní. K 31.12.2006
prekonal 1 slov. rekord.
- medzinár. majstrovstvá ČR v diaľkovom plávaní, Pardubice (50 m baz.) – 3.m. (5 km);
- Český pohár v diaľk. plávaní, jazero Plumov – 1.miesto (5 km);
- letné majstrovstvá SR seniorov – 1.miesto (1500 m v.sp.), 2.m. (800 m v.sp.), 3.m. (400 m
v.sp.), 3.m. (štafeta 4x200 m v.sp.).
c) Mário Rusnák (ŠPK KP) – 14-ročný žiak, juniorsky reprezentant SR. K 31.12.2006
prekonal spolu 10 slov. rekordov.

- medzinár. pret., Ljubljana – 1.m. (200 m motýlik);
- letné majstr. SR žiakov v kat. A – 6-krát 1.miesto;
- zimné majstr. SR – 6-krát 1.m.
d) Veronika Kolníková – 16-ročná juniorska reprezentantka SR. K 31.12.2006 prekonala 2
slov. rekordy.
- majstrovstvá Európy juniorov, Palma de Malorca – 22.miesto (400 m v.sp.);
- zimné majstrovstvá SR v krát. bazéne dospelých a juniorov – 4-krát 1.miesto;
- medzinár. preteky, Zlín – 1.miesto (800 m v.sp.).
e) Kraulový trojboj - 33.roč. – konal sa začiatkom júna 2006 na piešťanskom kúpalisku
Eva za účasti plavcov z 11-tich oddielov zo Slovinska, Čiech a Slovenska. Víťazmi sa stali
piešťanskí plavci – v kat. mužov Lukáš Vachan a v kat. žien Michala Danková.
f) Športový plavecký klub Kúpele Piešťany – v roku 2006 v hodnotení plaveckých družstiev
na Slovensku obsadil ŠPK KP 1. miesto.
g) Plavecké kurzy pre deti – ŠPK Kúpele Piešťany každoročne organizuje plavecké základné
kurzy (na kúpalisku Eva pre predškolské deti vo veku 3 až 5 rokov) a zdokonaľovacie
plavecké kurzy (v bazéne Balneoterapie 2).
3. Tenis
a) 80. výr. TK KP – v roku 2006 si TK Kúpele Piešťany pripomenul 80. výr. vzniku
organizovaného tenisu v Piešťanoch. 30.nov. 2006 sa v KH Balnea Esplanade uskutočnilo
stretnutie zástupcov niekoľkých generácií piešťanských tenistov a ich priaznivcov. Po
hodnotiacom príhovore manažéra klubu Ing. Rudolfa Vrábla boli odovzdané ocenenia
podporovateľom klubu, tiež viacerým bývalým a súčasným hráčom a funkcionárom klubu.
Čestný odznak Slovenského tenisového zväzu dostal aj najstarší z nich, bývalý predseda
klubu
Ing. Imrich Gürsching.
Súčasným predsedom, resp. prezidentom TK Kúpele Piešťany je MUDr. Gustáv Niepel.
b) RNDr. Tibor Macko – bol v novembri 2006 opätovne zvolený za prezidenta Slovenského
tenisového zväzu (3.-krát za sebou, 1.-krát v roku 1998). Zároveň je jedným z trénerov TK
KP, býva v Moravanoch n/V.
c) Dominika Cibulková (Slovan Bratislava), 17-ročná juniorska reprezentantka SR. Vo
svetovom tenisovom rebríčku žien WTA postúpila na 156. miesto, medzi juniorkami sa
už dostala do prvej desiatky. Slovensko už reprezentovala vo svetovej súťaži ženských
družstiev Federation Cup (FED CUP). Bola úspešná nielen na juniorskych, ale aj na ženských
turnajoch, kde niekoľkokrát postúpila až do finále.
- medzinárodný ženský turnaj Ritro Slovak Open Bratislava – 1.m. v dvojhre.
d) Magdaléna Rybáriková (Národné tenisové centrum), 17-ročná juniorska reprezentantka
SR, v rebríčku WTA postúpila na 220. miesto. Členka družstva žien SR v celosvetovej súťaži
FED CUP.
- turnaj junioriek vo Wimbledone – 2. miesto v dvojhre.
e) Lukáš Lacko (Národné tenisové centrum) – od roku 2006 v kategórii dospelých,
reprezentant SR, 201. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre.
- v roku 2006 sa stal členom družstva SR pre Davisov pohár (debutoval v stretnutí SR
v Chile);
- vyhral niekoľko turnajov, napr. v júli dvojhru v nemeckom Kasseli.
f) Jana Juricová (Národné tenisové centrum), juniorska reprezentantka SR

- seniorsky turnaj, Stuttgart v Nemecku – 2. miesto (dvojhra).
g) Eugen Brázdil (TK Kúpele Piešťany), 16-ročný juniorsky reprezentant SR.
- juniorske turnaje ITF v Portugalsku – 3-krát 1. miesto (vo štvorhre);
- majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto.
h) Patrícia Veresová (TK KP), 17-ročná reprezentantka SR.
- letné majstrovstvá SR dorastu – 1. miesto (štvorhra), 2. miesto (dvojhra);
- majstrovstvá SR dospelých – 2-krát 1. miesto (dvojhra, štvorhra).
ch) Martin Durdík (TK KP), juniorsky reprezentant SR.
- letné majstrovstvá SR dorastu – 2-krát 1. miesto (dvojhra, štvorhra);
- majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov, finálový turnaj v talianskej Verone
i) Vivien Juhászová (TK KP), 13-ročná reprezentantka SR. V európskom rebríčku vo svojej
kategórii bola v roku 2006 na 5. mieste;
- turnaj Masters v kateg. do 14 rokov, Regio Calabria v Taliansku - 1. m. (dvojhra).
j) Turnaj UNIQA Slovakia cup - 28. roč. – medzinár. juniorsky turnaj hráčov do 18 rokov sa
konal koncom apríla v Piešťanoch za účasti tenistov z 12-tich štátov.
k) Turnaj ETU 14 – medzinárodný turnaj staršieho žiactva sa konal koncom mája v Piešťanoch.
V dvojhre dievčat V. Juhászová (TK KP) obsadila 1.miesto.
l) Turnaj Nike Junior Tour by Uniqa – majstrovstvá Slovenska mladšieho a staršieho žiactva
sa konali v prvej polovici júna v Piešťanoch.
m) Turnaj Valerio Galea Cup – majstrovstvá Európy družstiev chlapcov do 18 rokov sa
konali za účasti 24 družstiev. Jedna z kvalifikačných skupín mala turnaj začiatkom augusta
v Piešťanoch, kde hralo 6 družstiev včítane Slovenska. Víťazom skupiny sa stalo družstvo
Slovenska, ktoré postúpilo do finálového turnaja v talianskej Verone. Členom 3-členného
družstva SR bol aj Martin Durdík z TK Kúpele Piešťany.
n) Turnaj Electrolux Cup – v auguste sa v Piešťanoch po prvýkrát uskutočnil challengerový
turnaj mužov. Piešťanec M. Durdík prehral v 1. kole. Turnaj sa nehral na tenisových dvorcoch
TK Kúpele Piešťany, ale na dvorcoch HS Centra na Hlbokej ul. pri zimnom štadióne.
o) Dorastenci TK Kúpele Piešťany – majstrovstvá SR družstiev - 1. miesto.
4. Ľadový hokej
a) Nový generálny partner ŠHK 37 Piešťany – v roku 2006 sa ním stal hotel Patrícia v Banke
(majiteľom hotela je Ján Klimek). Nový názov zimného štadióna je Patrícia Ice Arena.
Prezidentom hokejového klubu je Jaroslav Lušňák. V predošlých sezónach boli hokejisti
ŠHK 37 Piešťany „farmou“ extraligovej Dukly Trenčín, väčšinou však hrávali o záchranu.
V sezóne 2005/2006 už nie a boli lepší. Trénermi boli Venutti a Pjontek.
b) Seniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2005/2006 hrali v 1. lige. V základnej časti súťaže
skončili na peknom 5. mieste. Vo štvrťfinálových zápasoch o postup do extraligy prehrali
s mužstvom Humenného. Oporami mužstva boli brankár Jozef Ondrejka a 3 súrodenecké
dvojice - útočníci Henrich Ručkay (s 30-timi gólmi najlepší strelec zákl. časti súťaže)
a Jakub Ručkay, útočník Radoslav Kolník (najlepší nahrávač v súťaži) a obranca Adrián
Kolník, obranci Richard a Marko Filipovci.
c) Juniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2005/2006 hrali v 1. juniorskej lige. V základnej
časti sa umiestnili na 2. mieste, hrali baráž, do extraligy však nepostúpili.
d) Hokejový turnaj o memoriál Vladimíra Dzurillu - 5. roč, - v dňoch 9. až 12. febr. 2006

sa na piešťanskom Zimnom štadióne uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj 4-och
reprezentačných mužstiev do 18 rokov(USA, Švajčiarsko, Nemecko, SR). Víťazom sa stali
mladí hokejisti USA.
e) Hokejový turnaj o memoriál Ivana Hlinku – medzinárodný hokejový turnaj hráčov do
18 rokov sa konal v auguste. Stretnutia jednej skupiny sa hrali v Piešťanoch (reprezentačné
výbery Slovenska, Švajčiarska, Švédska a Kanady), druhej skupiny v Břeclavi. Víťazom
turnaja sa opäť stalo mužstvo Kanady, ktoré vo finále zdolalo o rok mladší výber USA 3:0.
f) Využitie zimného štadióna v mimosezónnom období – od roku 2005 sa v mesiacoch apríl
- júl nahrádza ľad špeciálnou plochou pre korčuľovanie na kolieskových korčuliach, ktorú
okrem verejnosti a hráčov in-line hokejovej extraligy využili aj organizátori medzinárodného
stolnotenisového turnaja telesne postihnutých Slovakia Open.
g) Hokejový kemp v Piešťanoch – uskutočnil sa v júli pod názvom „Slovenská hokejová
škola Ľ. Venuttiho“.
5. Snowboarding
a) Zuzana Vráblová – mladá piešťanská vodnolyžiarka preteká v zimných mesiacoch aj na
snehu.
- majstrovstvá SR v snowboardcrosse, Tále v januári – 3. miesto;
- preteky v snowboardingu, Trofeo Topolino v Taliansku – 7. miesto spomedzi 20-tich
junioriek.
6. Krasokorčuľovanie
a) Monika Simančíková (TJ AKO Piešťany), v roku 2006 nominovaná do reprezentačného
družstva žiakov SR.
- seriál Slov. pohára – 3-krát 1.miesto;
- majstrovstvá SR, Piešťany – 1.miesto (kat. staršie nádeje do 10 rokov);
- memoriál Hellmuta Seibta, Viedeň – 1.miesto (kat. Springs 95);
- finále Európs. pohára, Pinzolo v Taliansku – 1.miesto (kat. Springs 95);
- Liberec Trophy, ČR – 1.miesto (kat. Juvenile girls);
- Grand Prix, Banská Bystrica – 1.miesto (kat. Novices).
b) Kristína Kabátová, juniorska reprezentantka SR, 13-ročná.
- juniorske majstr. sveta, Ľubľana – 15.miesto (kateg. šport. dvojíc s Martinom Hanulákom
z ŠKP Bratislava). Je členkou TJ AKO Piešťany, býva vo Vrbovom.
c) Lenka Kršnáková, mladšia žiačka, reprezentantka SR.
- seriál Slovenský pohár – 1-krát 1. miesto;
- finále Európ. pohára, Pinzolo v Taliansku – 2.miesto (kat. Cubs 96).
d) Timotej Čeleš, mladší žiak.
- majstrovstvá Slovenska, Piešťany – 2-krát 1.miesto (kat. ml. žiaci);
- seriál Slov. pohár – 1-krát 1. miesto.
e) Majstrovstvá SR v krasokorčuľovaní – konali sa na Zimnom štadióne v Piešťanoch
v dňoch 11. - 12. marca 2006 v kategóriách nádejí a žiakov do 15 rokov. Súťažilo sa
v 8-ich kategóriách. Z mladých krasokorčuliarov TJ AKO Piešťany boli najúspešnejší M.
Simančíková a T. Čeleš.

7. Volejbal
a) Muži SVK Piešťany – v sezóne 2005/2006 hrali v 2. lige, kde skončili na

3. mieste.

8. Plážový volejbal (beachvolejbal)
a) Beachvolejbalový turnaj dvojíc – sa konal 1. júla na ihrisku Camelota v Piešťanoch.
Zúčastnilo sa ho 26 dvojíc zo Slovenska.
b) Šport Pro Elite Beach Tour – 5 kolový seriál majstrovstiev Slovenska. Jednotlivé kolá
sa odohrali v Bardejove, Prešove, Nitre, Piešťanoch a Bratislave. V Piešťanoch sa hralo
v dňoch 15. - 17. júla na provizórnom ihrisku v tribúnou na okraji parkoviska na Nálepkovej
ul. (v poradí 4. turnaj).
9. Basketbal
a) Družstvo mužov BK Balnea Piešťany - v sezóne 2005/2006 hralo v celoslovenskej súťaži.
Hrali pod vedením trénera Alexandra Vassa, prezidentom klubu je Ivan Malinka.
b) Družstvo junioriek BKM Piešťany - v sezóne 2005/2006 hralo v 1.lige-Západ.

10. Streetball (pouličný basketbal)
a) Streetball Tour 2006 – tretí zo série streetballových turnajov sa konal 17. júna 2006 na
Nám. slobody (žiaci) a pred Domom umenia (muži a ženy).
b) Piešťanský streetball - 2. ročník – konal sa v auguste na škols. dvore Gymnázia P. de
Coubertina v Piešťanoch.
11. Hádzaná
a) 60. výročie vzniku organizovanej hádzanej v Piešťanoch – si v roku 2006 pripomenuli
hádzanári MHK Piešťany a ich priaznivci.
b) Družstvo mužov MHK Piešťany – pre problémy s predanou halou v sezóne 2005/2006
nehralo súťažne. Súťažne opäť začali hrať v sezóne 2006/2007, a to v
2. lige. Domáce zápasy začali hrať v hale Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch.
c) Dorastenci MHK Piešťany – v sezóne 2005/2006 hrali v 2. dorasteneckej lige, kde skončili
na 2. mieste. Postúpili do 1. celoslovenskej dorasteneckej ligy, z finančných dôvodov ju
však nehrali.
d) Memoriál Mikuláša Grajcara - 1. roč. – turnaj družstiev hádzanárskych veteránov
(„starých pánov“) sa konal v júli v športovej hale na Hlbokej ul. (ako posledný pred jej
rekonštrukciou). Víťazom sa stalo družstvo MHK Piešťany pred družstvom Lehoty pod
Vtáčnikom.
e) Daniel Valo – 82-násobný reprezentant SR. V súčasnosti hrá za Melsungen v Nemecku.
Ako reprezentant SR dal 298 gólov.
- majstrovstvá Európy, Bazilej vo Švajčiarsku – za družstvo Slovenska odohral 2 zápasy
a dal 5 gólov, pre zranenie nemohol nastúpiť v ďalšom zápase.
f) Martin Valo – 32-ročný reprezentant SR v hádzanej (nepretržite v rokoch 1996-2003),
v reprezentácii dal 299 gólov.

12. Plážová hádzaná
a) Medzinárodné majstrovstvá SR – konali sa v 2.polovici júna na bratislavskom Štrkovci.
Zúčastnilo sa ho družstvo MH Piešťany pod názvom Žijeme Piešťany a skončilo na 4. mieste
(3. miesto na Slovensku).
13. Kolky
a) Muži Družba Piešťany – v sezóne 2005/2006 A družstvo hralo v 1. lige, kde skončilo na
9.mieste z 11-tich družstiev, B družstvo hralo v 2. lige. V kolkárskej extralige hralo jednu
sezónu družstvo BK Group Rakovice, avšak skončilo na poslednom mieste a zostúpilo späť
do 1. ligy.
b) Vianočný turnaj – uskutočnil sa 30.dec. 2006 v rekonštruovanej kolkárni TJ Družba
Piešťany. Súťažilo 20 4-členných družstiev registrovaných i neregistrovaných hráčov
z Piešťan, Pobedima, Nitrianskej Blatnice a Banky. Víťazom sa stalo družstvo Povodia
Váhu B v zložení L. Matuška, M. Bolech, M. Koščál, P. Uváčik.
14. Futbal
a) Muži PFK Piešťany – v sezóne 2005/2006 hrali v 5. lige skupina Západ, kde obsadili
8. miesto. Po ukončení jesennej časti súťaže došlo k výmene trénera, Michala Majerníka
nahradil Tibor Krajčovič.
b) Mladší dorastenci PFK Piešťany – v sezóne 2005/2006 pod názvom PFK Piešťany B hrali
v oblastnej súťaži Trnavského kraja, kde skončili na 1. mieste a postúpili do vyššej súťaže.
c) Slovakia turnaj - 16. ročník – medzinár. dorastenecký futbalový turnaj hráčov do 18
rokov sa koncom apríla 2006 konal v Piešťanoch a ďalších okolitých mestách a obciach.
Víťazom sa stalo mužstvo ČR.
d) Medzinárodný futbalový turnaj žiakov - 2. ročník – konal sa koncom júna v Piešťanoch.
Zúčastnili sa ho 3 mužstvá – Slovácko Uherské Hradište, Luhačovice a PFK Piešťany víťaz súťaže.
15. Halový futbal
a) Turnaj starších žiakov – sa konal vo februári v športovej hale Gymnázia P. de Coubertina
v Piešťanoch. Na 1. mieste sa umiestnilo mužstvo Venglošovej futb. akadémie.
b) Turnaj prípraviek Piešťany 2006 – 1. miesto PFK Piešťany.
c) Turnaj žiakov 3. roč. o Pohár primátora Piešťan – 1. miesto FK Senica.
16. Hokejbal
a) HBC Andže Piešťany – v sezóne 2005/2006 hralo mužstvo v nohejbalovej extralige,
kde v základnej časti skončili na 4. mieste, v play-off už neboli úspešní. Domáce stretnutia
hrávali v Pruskom, v sezóne 2006/2007 už v Piešťanoch na školskom dvore ZŠ na Brezovej
ul.
b) Memoriál Jána Korca - 3. roč. – sa konal v Piešťanoch. Víťazom sa stalo HBC Andže
Piešťany pred Doprastavom Bratislava.
17. Stolný tenis
a) MTJ Rentdop Piešťany - Moravany n/V. – družstvo hralo v 1. stolnotenisovej lige, kde

skončilo na 10. mieste z 12-tich družstiev.
b) Michal Stehlík, mladší žiak.
- medzinárodný turnaj v Karvinej – 1. miesto vo svojej kategórii;
- spoločné majstrovstvá krajov Trnava a Bratislava – 1. miesto.
18. Motorizmus
a) Cena Slovenska - 30. ročník – po 17-ročnej pauze a po vlaňajšom nultom ročníku sa
v dňoch 25. - 27. augusta 2006 v Piešťanoch uskutočnil 30. ročník motoristických pretekov
automobilov Cena Slovenska (29. ročník sa konal v roku 1989). Organizátormi podujatia
boli ŠK Presskam, Mesto Piešťany a Agentúra MMI Piešťany. Preteky sa konali pod záštitou
prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý sa pretekov aj aktívne zúčastnil a mal kolíziu, ktorá
sa skončila bez zranenia (jeho auto nabehlo na retardér a skončilo vo zvodidlách). Preteky
boli zároveň majstrovstvami SR a ČR automobilov vo viacerých kategóriách.
19. Historické vozidlá
a) Piešťanské zlaté stuhy 2006 - 12. roč. – súťažná prehliadka historických vozidiel sa konala
v rámci Otvorenia LKS 2006 (pozri kapitola 8. Kultúra).
b) Veteran rallye Piešťany - 3. roč. – podujatie sa uskutočnilo 12.aug. 2006. Zúčastnilo sa
ho 31 histor. vozidiel, vyrobených do roku 1975. Uskutočnila sa aj ďalšia súťaž v rámci
Slovenského pohára historických vozidiel.
Zraz vozidiel bol pred zimným štadiónom (osobné autá značky BMW, Wartburg, Škoda,
Fiat, Porsche, Mercedes, Alfa Romeo, Packard, Aero i motocykle Jawa, Ural, BMW, Indian
Scout, Zundapp). Účastníci najprv absolvovali jazdu pravidelnosti (na úseku 60 m za 20 s)
a potom sa vybrali do Topoľčian, kde ich počas cesty čakali ďalšie súťažné úlohy. Hlavným
organizátorom bol Auto-moto klub - Veteran car club Piešťany, riaditeľom súťaže bol Miloš
Ladický z Piešťan.
Po návrate z Topoľčian sa niektorí účastníci zúčastnili ďalšej súťaže v rámci Slovenského
pohára historických vozidiel. Absolvovali okruh Piešťany - Trebatice - Krakovany - Ostrov
- Veľké Orvište - Piešťany. Minulý rok vyhral nultý ročník Slovenského pohára historických
vozidiel predseda Veteran car clubu v Piešťanoch František Frišták na zelenom aute Škoda
1102 - Tudor kabriolet.
20. Motokros a enduro
a) Havran Racing team Piešťany – jazdci štartovali na viacerých pretekoch terénnych
motocyklov enduro a cross country v seriáli majstrovstiev SR. Pretekali Miloš Kurtiš,
Miroslav Buchman, Roman Domin, Jozef Vatran, Marek Lukáš, Rastislav Pavlovič i ďalší.
21. Turistika
Významnejšie turistické podujatia boli:
14.jan. – Prechod Bezovec - Piešťany – 31. roč.;
25.febr. – Výstup na Havran - 6. roč. (KMT TJ Bezovec Piešťany);
26.marec – Sto jarných kilometrov - 50. roč. – úvodné podujatie, pre peších trasy 8,15 a 20
km cez Ahoj do vrchov Považského Inovca, pre cyklistov trasy 30 a 45 km (TJ Bezovec,
predseda organizačného štábu Jaroslav Mihálik);
16.sept. – Bakuľový pochod -27. roč. (KMT TJ Bezovec Piešťany);

18.nov. – Blatový pochod - 28. roč. (Klub slov. turistov Bezovec Piešťany);
31.dec. – Silvestrovský výstup na Marhát - 35. roč. (TJ Bezovec Piešťany).
22. Vodný motorizmus
a) Jaroslav Baláž (KVM a VŠ Piešťany), reprezentant SR.
- majstrovstvá sveta vznášadiel, Lac du Tolerme vo Francúzsku – 6. miesto (kategória
Formula S);
- majstrovstvá Európy vznášadiel, Brémy v Nemecku – 6. miesto (kat. Formula S).
b) Peter Baláž st. (Šport Team) – 51-ročný reprezentant SR. Pretekať prestal pred 6-timi
rokmi, v roku 2006 začal opäť súťažiť (v uvedenom medziobdobí ho až do roku 2005
nahradil syn Peter Baláž ml.).
- majstrovstvá sveta rýchlostných motorových člnov, Aluksne v Lotyšsku – 4.miesto (kat.
0-350);
- Slovenský pohár – 1.miesto, majstrovstvá SR – 1.miesto.
23. Vodné lyžovanie
a) Zuzana Vráblová (KVL a VŠ Piešťany), reprezentantka SR.
- majstrovstvá Európy žiakov a dorastu v lyžovaní za vlekom, Asten-Au v Rakúsku – v kat.
do 17 rokov – 1. miesto (skoky, trojkombinácia), 2. miesto (slalom), 4. miesto (akrobacia);
- majstrovstvá sveta, Dankern v Nemecku – 4. miesto (skoky), 3. miesto (družstvo SR).
24. Kanoistika
a) Róbert Erban (TJ Sĺňava Piešťany), 34-násobný reprezentant SR, 4. najúspešnejší kajakár
SR v roku 2006.
- majstrovstvá sveta, Szeged v Maďarsku – 1.miesto (K4 500 m), titul majstra sveta
v štvorkajaku získal spolu s Komárňancami Michalom a Richardom Riszdorferovcami
a Erikom Vlčkom, 6.miesto (K4 1000 m);
- majstrovstvá Európy, Račice v ČR – 1.miesto (K4 500 m, K4 1000 m).
b) Matej Rusnák (TJ Sĺňava Piešťany), starší dorastenec, juniorsky reprezentant SR.
- majstr. Európy juniorov, Atény – 4.m. (C1 1000 m), 6.m. (C4 500 m), 8.m. (C1 500 m);
- medzinár. regata Piešťany – 1.m. (C1 3000 m), 2.m. (C1 500 m), 3.m. (C1 1000 m);
- Slovenský pohár – 1.miesto;
-majstrovstvá sveta v maratóne, Trémolat vo Francúzsku – 2.miesto (C1 21 km);
- medzinár. regata Bydgosz v Poľsku – 3.m.(C1 1000 m), C1 500 m, C4 500 m);
- majstrovstvá SR na dlhé trate, Nováky – 1.m. (C1 5000 m, C2 5000 m);
- majstrovstvá SR na krátke trate, Zvolen – 5-krát 1. miesto (C1 500 m, C1 1000 m, C2 500
m, C4 500, C4 1000 m), 2.m. (C2 1000 m);
- majstrovstvá SR v maratóne, Trenčín, 1.m. (C1 21 km).
c) Simona Šamková (TJ Sĺňava Piešťany), staršia dorastenka, juniorska reprezentantka SR.
- majstr. Európy juniorov, Atény – 7.miesto (K1 1000 m);
- medzinár. regata Bydgosz – 2.miesto (K1 1000 m, K2 500 m);
- medzinár. regata Piešťany – 2.m. (K1 1000 m, K1 5000 m), 3.m. (K1 500 m, K2 1000 m);
- olympijské nádeje Piešťany – 3.m. (K1 500 m, K2 500 m);
- majstrovstvá SR na dlhé trate, Nováky, 1.m. (K1 5000 m, K2 5000 m);

- majstrovstvá SR na krátke trate, Zvolen – 6-krát 1.m. (K1, K2, K4 na 500 m a 1000 m);
- majstrovstvá SR v maratóne, Trenčín – 1.miesto (K1 21 km).
d) Medzinárodná regata juniorov do 23 rokov o Pohár národov, Piešťany - 20.roč. – konala
sa v dňoch 19.- 21. mája 2006 na piešťanskej Sĺňave. Štartovalo
372 kanoistov a kajakárov z 19-tich štátov. Pohár národov družstiev vyhralo Slovensko, za
ktoré súťažilo aj 8 Piešťancov, z nich úspešní boli juniori Matej Rusnák a Simona Šamková,
medzi mužmi do 23 rokov Pavol Maťaš, dorastenci Lukáš Husák, Tomáš Janech (žiak)
a Dominika Miklíková.
e) Majstrovstvá SR v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach, Zvolen – konali sa v 2.
polovici júla. Kanoisti a kajakári TJ Sĺňava Piešťany získali 16-krát 1. miesto. S. Šamková
získala 6 titulov majstra SR, M. Rusnák 5, ďalšie tituly získali mladšia dorastenka Dominika
Miklíková a starší žiaci Tomáš Janech, Marián Broš a Petra Maťašová.
f) Pohár SNP - 46. roč., Piešťany – preteky družstiev za účasti 18-tich oddielov z celého
Slovenska. Na 1. mieste sa umiestnili kanoisti z Novák, na 2. z Komárna a na 3. mieste
z Piešťan.
25. Veslovanie
a) Lukáš Babač (Veslársky klub Sĺňava Piešťany), 21-ročný reprezentant SR.
- majstrovstvá sveta do 23 rokov, Hazenwinkel v Nemecku – 6. miesto (skif mužov ľahkých
váh);
- majstr. sveta, Eton v Anglicku – 14. miesto (skif mužov ľah. váh);
- medzinár. majstrovstvá ČR – 1. miesto (skif mužov ľah. váh).
b) Maroš Svoboda (VK Sĺňava Piešťany), reprezentant SR.
- majstr. sveta, Eton v Anglicku – 13.m. (dvojskif s Podstupkom z Bratislavy);
- majstr. SR, Piešťany – 2-krát 1.miesto (skif, dvojskif).
c) Daniel Kraic (VK Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR.
- preteky Olympijských nádejí Višegrádskej štvorky – 1.m. (dvojskif dorastencov + Matej
Šmída);
- majstrovstvá Slovenska – 2-krát 1. miesto (skif, dvojskif dorastencov).
d) Osemveslica v Piešťanoch – Slovenský veslársky zväz podaroval svoju reprezentačnú loď
piešťanským veslárom. Posádku lode tvoria juniori – Andrej Hudec, Matúš Vančo, Matej
Křivan, Matej Helbich, Viliam Minarech, Jakub Lorencz, Daniel Kraic, Boris Urbánek
a kormidelník Rastislav Kopca. Juniorska osemveslica nás reprezentovala na 93. ročníku
pretekov osemveslíc v Prahe.
V roku 1988 juniorska osemveslica z piešťanskej Sĺňavy obsadila 1. miesto na medzinárodnej
regate v Litoměřiciach. V roku 2000 seniorska osemveslica obsadila 2. miesto na Reiskupovom
memoriáli v Piešťanoch.
e) Pohár SNP vo veslovaní - 27. ročník, Piešťany – preteky sa konali na piešťanskej Sĺňave
za účasti 20-tich veslárskych klubov z Čiech, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Víťazom sa
stalo družstvo VK Hodonín, pred Wiener Ruderverband a VK Sĺňava Piešťany.
26. Jachting
a) Balnea Cup Piešťany – jachtárske preteky sa uskutočnili v auguste na piešťanskej Sĺňave.
V 4-och lodných triedach súťažilo 36 jachtárov z 5-tich slovenských oddielov. Riaditeľom
pretekov bol Ľubomír Nosko.

27. Vodné pólo
a) Shirley Lazarová (KVP KP), juniorska reprezentantka SR.
- juniorske majstrovstvá Európy, Kiriši v Rusku – družstvo SR obsadilo 9. miesto (S.
Lazarová bola s 11-timi gólmi najlepšou strelkyňou Slovenska).
b) Muži KVP Kúpele Piešťany – v roku 2006 hrali v 1. vodnopólovej lige, kde skončili na
poslednom 8. mieste.
c) Ženy KVP Kúpele Piešťany – v roku 2006 hrali v 1. vodnopólovej lige, kde obsadili 3.
miesto.
d) Medzinárodný vodnopólový turnaj žien o Kúpeľný pohár, Piešťany – uskutočnil sa
koncom augusta na piešťanskej Eve. Víťazom sa stali vodnopólistky Ukrajiny.
e) Turnaj o Pohár primátora Piešťan - 6. roč. – medzinárodný žiacky vodnopólový turnaj sa
konal v novembri 2006 v krytom bazéne kúpaliska Eva. Medzi žiakmi obsadilo 1. miesto
družstvo Triglav Kranj zo Slovinska, medzi žiačkami družstvo Vrútok.
f) Turnaj Old Boys Piešťany - 6. roč. – medzinárodný turnaj vodnopólových veteránov sa
uskutočnil v decembri 2006 na kúpalisku Eva. Víťazom sa stalo družstvo Kúpele Piešťany
A.
28. Atletika
a) Atletický oddiel TJ Družba Piešťany – trénermi boli V. Zelenay a A. Halmová.
b) Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu, Nitra – z piešťanských mladých
atlétov sa do finále prebojovali: kat. starší žiaci – 150 m (M. Šulgan - 2.m., M. Dubný), 200
m prek. (T. Zelenay - 3.m.), 600 m (E. Godál), 1500 m (M. Čuridlo); kat. staršie žiačky –
300 m (M. Masaryková); kat. dorastenci – 400 m (M. Fedorko - 3.m.), 300 m prek. (M.
Zelenay); kat. dorastenky – 400 m (M. Čapáková – 2.m.).
29. Nohejbal
a) Peter Tibenský (Nohejbalový klub KP), 16-ročný juniorsky reprezentant SR.
- majstrovstvá sveta juniorov, Opava v ČR – družstvo SR 2. miesto (súťaž dvojíc)..
b) Barbora Lehutová (Bona Monte Piešťany), reprezentantka SR.
- majstrovstvá sveta žien, Opava v ČR – družstvo SR 3. miesto (súťaž trojíc).
c) Družstvo mužov NK Kúpele Piešťany – hralo v SNL, kde skončilo na poslednom mieste.
d) Družstvo dorastencov NK KP – hralo v SNL dorastu, kde skončilo na predposlednom 4.
mieste.
30. Squash
a) Družstvo SC Piešťany – A družstvo hralo v najvyššej slovenskej súťaži - 1. lige, spomedzi
10-tich družstiev obsadilo 7. miesto. Hrali Patrik Varga, Marek Šiška, Marcel Erent, Peter
Šiška i ďalší.
B družstvo hralo v 2. lige.
31. Cestná cyklistika
a) CK Piešťany – v roku 2006 súťažne pretekalo cca 10 cyklistov. Predsedom CK Piešťany
je Ing. Peter Rihay.

b) Kategória muži Elite B – Marián Stančík - seriál pretekov, 1. miesto celkove.
c) Slovenský pohár Masters 2006 (seriál pretekov veteránov), úspešní boli:
- kat. A (30-39 rokov) – Mário Kurnický - 1. miesto (celkove);
- kat. B (40-49 rokov) – Jaroslav Hutyra, Slavomír Podlucký;
- kat. C (50-59 rokov) – Miloš Gežo - 2. miesto, Ing. Milan Tupý;
- kat. D (60 a viac rokov) – František Ostracký - 2.miesto, Ing. Peter Rihay-3.m.
d) Majstrovstvá SR veteránov
- kat. D (60 a viac rokov) – F. Ostracký - 1. miesto (časovka).
e) Cyklistické preteky Okolo Slovenska - 50. roč. – začiatkom septembra bol v Piešťanoch
štart druhej polovice 4. etapy s cieľom v Skalici.
32. Bikros (bicyklový kros)
Bikros je nový cyklistický šport, od roku 2008 aj olympijský. Mesto Piešťany vybudovalo
na sídlisku A. Trajan vedľa skate parku BMX dráhu pre 4-och bikrosových jazdcov.
a) Bikros racing Piešťany - 1. roč. – podujatie sa uskutočnilo v septembri v bikrosovom
areáli na sídl. A. Trajan. V 8-ich kategóriách súťažilo 75 bikrosárov, medzi nimi 2 dievčatá.
Úvodný pretek odštartoval primátor mesta Ing. R. Cicutto.
33. Kulturistika
a) Richard Riedl, 32-ročný reprezentant SR.
- majstrovstvá SR – 1. miesto (po 3-tí krát majster Slovenska);
- medzinárodná Grand Prix Slovakia, Trnava – 2.miesto (kat. do 75 kg);
- majstrovstvá Európy, Bratislava – 2. miesto (kat. do 70 kg);
- majstrovstvá sveta, Ostrava – 2. miesto (kat. do 70 kg).
34. Šach
a) Šachisti ŠK Kúpele Piešťany – A družstvo v sezóne 2005/2006 hralo v 1.lige, kde skončilo
na 10. mieste z 12-tich družstiev. B družstvo hralo v 3. lige.
35. Plávanie otužilcov
a) Plávanie otužilcov pri príležitosti 82. narodenín Karola Kevana – uskutočnilo sa 11.febr.
vo Váhu oproti hotelu Magnólia. Spolu s Kevanom si v chladnej vode zaplávalo 29 otužilcov,
z toho 4 ženy. Keďže Váh bol zamrznutý, bolo treba najprv vysekať v hrubom ľade malý
bazén.
b) Vianočné plávanie otužilcov - 15. ročník – uskutočnilo sa vo Váhu v Piešťanoch 26.dec.
2006. Zúčastnilo sa ho 54 otužilcov, najstarším bol Karol Kevan, tradične plával predseda
Piešťanského klubu otužilcov Martin Valo a nechýbal ani operný spevák Martin Babjak.
36. Silvestrovský beh v Piešťanoch - 41. ročník
Uskutočnil sa tradične 30.dec. večer na okruhu medzi mostami. Štartovalo 115 bežcov zo
Slovenska a Čiech.
Víťazom hlavnej kategórie, behu mužov na 9 600 m, sa stal opäť Ján Križák z AŠK Skalica
(celkove vyhral už 7-krát). Pretekalo sa vo viacerých vekových kategóriách – najmladšie
žiactvo, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, dorast, ženy, muži (hlavná kategória) a muži veteráni.

Cenu víťazovi hlavnej kategórie odovzdal zástupca primátora Piešťan
Miština, CSc.

Ing. Timotej

37. Telesne postihnutí športovci
a) Ján Riapoš (Športový klub vozičkárov KP)
- majstrovstvá sveta vozičkárov s stolnom tenise, Montreux vo Švajčiarsku – 3. miesto
(súťaž družstiev mužov v triede 2);
- Tetra Open of Cologne 2006, Nemecko – 3.m. (družstvo mužov, trieda 2);
- Terme Lasko Open 2006, Slovenia – 1.miesto (družstvo mužov, trieda 1 - 2) a 2.miesto
(jednotlivci, trieda 2);
- Panazol Tetra Turnament, Francúzsko – 1.m.(jednotlivci tr.1 - 2, družstvá tr.2);
- Hungarian Open 2006, Budapešť – 1.m. (jednotlivci trieda 2, družstvá tr.1 - 2);
- majstrovstvá SR – 1.m. (súťaž Open, jednotlivci trieda 2, družstvá).
b) Slovakia Open 2006, Piešťany – medzinárodný stolnotenisový turnaj hendikepovaných
za účasti 180 telesne postihnutých športovcov z 25 štátov celého sveta sa konal začiatkom
júna na piešťanskom Zimnom štadióne. Štartovali aj Piešťanci Ján Riapoš (nedarilo sa mu),
Ján Koščo 3. miesto (súťaž družstiev v kat. TT4) a Mária Pillárová 1.m. (štvorhra s A.
Kanovou v kat. TT3-4).
c) Paralympijský športový deň, Piešťany – uskutočnil sa 5. augusta v paralympijskom centre,
v športovom areáli na Hlbokej ul.
Konali sa rôzne športové disciplíny – tenis, stolný tenis, bocce, lukostreľba, streľba, pretláčanie
rukou (handbik) a tiež hokej na sánkach (Ice sledge hockey je nový paralympijský šport).
d) Mária Bartošová (ŠKV KP)
- majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke, Busan v Južnej Kórei – 7. miesto (vo váhovej skupine
do 56 kg výkonom 65 kg);
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto (výkon 80 kg).
38. Mestské súťaže
a) Mestská kolkárska liga – v sezóne 2005/2006 sa víťazom stalo družstvo Povodie Váhu A.
Víťazom Pohára MKL sa stalo družstvo Dompeku.
b) Mestská liga v minifutbale – víťazom 1. MPFL sa stalo mužstvo Manchester United.
Víťazom 2. MPFL sa stalo Red Houses a postúpilo do 1. MPFL.
c) Sálový futbal
- turnaj C end M Cup 2006 – sa konal 25.febr. 2006 v športovej hale Gymnázia P. de
Coubertina v Piešťanoch. Spomedzi 12-tich družstiev piešťanských firiem sa víťazom
putovného pohára stalo mužstvo Aventu pred mužstvom Hotela Satelit.
12. Zahraničné styky v roku 2006
1. Zmluva o priateľstve a spolupráci Piešťany - Eilat
Ďalším partnerským mestom Piešťan sa stal izraelský Eilat.
Z iniciatívy predsedu Predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloša
Žiaka, v spolupráci s primátorom mesta Piešťany Ing. R. Cicuttom a obchodným radcom
izraelského veľvyslanectva vo Viedni - Yossi Peri, došlo v roku 2004 k nadviazaniu
vzájomných kontaktov medzi oboma mestami. V roku 2006 bola podpísaná partnerská

zmluva medzi kúpeľným mestom Piešťany a izraelskými prímorským mestom Eilat
(nachádza sa pri Červenom mori).
V dňoch 6. až 9. mája 2006 navštívila Piešťany 10-členná izraelská delegácia (5 predstaviteľov
mesta s manželkami), v ktorej bol primátor mesta Eilat Jicchak Halevy s manželkou Naomi.
7. mája delegácia navštívila Bratislavu, po prehliadke mesta nasledovala plavba loďou po
Dunaji. Po návrate do Piešťan navštívili hostia Pamätník piešťanským obetiam holokaustu,
večer sa uskutočnilo posedenie pri džezovej hudbe v Art Jazz Gallery.
8. mája sa v Kursalone uskutočnilo slávnostné zasadnutie Izraelskej obchodnej komory na
Slovensku. Popoludní o 16-tej hod. sa v Kursalone konal slávnostný program pri príležitosti
61. výročia víťazstva nad fašizmom (8. máj je štátny sviatok SR). Pri tejto príležitosti
podpísali obaja primátori – Ing. Remo Cicutto a Jicchak Halevy Zmluvu o priateľstve
a spolupráci medzi mestami Piešťany a Eilat.
2. Návštevy v partnerských mestách mesta Piešťany v roku 2006
Koncom júna 2006 navštívila delegácia mesta Piešťany partnerskú Heinolu. V delegácii
bola prednostka MsÚ RNDr. Denisa Bartošová a poslanci MsZ Ing. Timotej Miština, CSc.,
Ing. Ján Dulla a Kornel Duffek (nahradil MUDr. Čaniča, ktorý sa ospravedlnil z rodinných
dôvodov).
V roku 2006 zástupcovia mesta Piešťany navštívili aj ďalšie partnerské mestá – Ustroň
(dožinky), Hajdúnánás (mestské oslavy), Luhačovice (spoločné projekty EÚ).
3. Pracovné cesty primátora mesta Piešťany v zahraničí
Počas volebného obdobia 2003-2006 absolvoval primátor mesta Ing. Remo Cicutto niekoľko
pracovných ciest do zahraničia.
Boli to predovšetkým návštevy partnerských miest – Ustroň (v rokoch 2003, 2004, 2005
a 2006), Heinola (2004), Hajdúnánás (2005), Eilat (2005), Luhačovice (2006).
Ďalšie pracovné cesty mali rôzny účel: Združenie miest a obcí Slovenska regiónu Jaslovské
Bohunice - Londýn (2004), projekty PHARE - Kittsee v Rakúsku (2005), veľtrh - Brno
(2005),vernisáže - Sarajevo a Mostar v Bosne a Hercegovine (2006), Zimné paralympijské
hry v Turíne (2006) a pod.
Pracovné cesty poslancov MsZ mesta Piešťany v zahraničí
Poslankyňa MsZ a viceprimátorka mesta Ing. Eva Pobjecká navštívila partnerské mesta
- Ustroň (2003), Heinola (2004), Montevago (2005), Luhačovice (2006). Ďalej navštívila
Břeclav (2003), Prahu (2004), veľtrh - Brno (2006) a z poverenia ZMaO Jaslovské Bohunice
- Švajčiarsko (2006).
Z ďalších poslancov MsZ navštívili: Ing. Miloš Drgoň - Ustroň (2003), MUDr. Marián
Urbánek - Ustroň (2004), MUDr. Jozef Beňačka - Ustroň (2005), Ing. Iveta Babičová - Ustroň
(2005), Ing. Eliška Gocká - Montevago (2005), Ing. Timotej Miština, CSc. - Montevago
(2005) a Heinola (2006), Kornel Duffek - Hajdúnánás (2005) a Heinola (2006), Ing. Ján
Dulla - Heinola (2006), MUDr. Rudolf Botek - Ustroň (2006).

13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Odňatie Čestného občianstva mesta Piešťany Klementovi Gottwaldovi
Na 9. riadnom zasadnutí MsZ MP dňa 24.nov. 2006 poslanci MsZ MP schválili odňatie
Čestného občianstva MP Klementovi Gottwaldovi.
K. Gottwald bol prvým robotníckym prezidentom Československej republiky v rokoch
1948-1953 (prvé obdobie epochy socializmu v našej republike). Čestným občanom mesta
Piešťany sa stal v roku 1948.
2. Úspešný filatelista Alexander Urminský
Slovenskí zberatelia známok a ďalších s nimi súvisiacich materiálov boli úspešní v roku
2005 na Európskej výstave poštových známok Brno 2005, čím sa niektorí kvalifikovali na
svetovú výstavu filatelistov, ktorá sa konala na prelome mája a júna 2006 vo Washingtone.
Z nich Zväz slovenských filatelistov prihlásil na svetovú výstavu 7 exponátov, z ktorých si
usporiadatelia vybrali 3. Medzi nimi aj exponát zameraný na vývoj mlynárstva zberateľa
Alexandra Urminského z Piešťan.
Tento exponát bol zostavený na 80-tich výstavných listoch A4 a bol zaradený do otvorenej
triedy. Na rôznych zberateľských materiáloch dokumentuje počiatky mletia, najskôr silou
človeka, potom zvierat, vetra, vody a pary až po mlyny poháňané elektrickou energiou.
Väčší počet výstavných listov sa venoval mlynom v Rakúsko-Uhorsku, Československu
a Slovensku. Okrem filatelistických materiálov, teda známok, pečiatok, listov a pod. boli
v exponáte použité i pohľadnice, hlavičkové listy a faktúry, fiskálne doklady a ďalšie
autentické materiály.
Na svetovej výstave vo Washingtone sa predstavili filatelisti z viac ako 70-tich krajín
a prezentovaných bolo vyše 900 exponátov s cca 40-tisíc výstavnými listami formátu A4.
Medzinárodná porota výstavy, menovaná Svetovou filatelistickou federáciou, ohodnotila
exponát Alexandra Urminského veľkou striebornou medailou. Tú mu odovzdal predseda
Slovenského zväzu filatelistov Ľubomír Floch, ktorý sa výstavy zúčastnil ako národný
komisár.
3. Najčastejšie mená novorodencov v Piešťanoch
273 dievčatám, narodeným v roku 2005 v Piešťanoch, sa najčastejšie dávali mená ako Nina,
Kristína, Ema, Vanesa, Veronika, Laura, Michaela, Viktória, Alexandra, Simona a pod. Už
menej častejšie sa dávajú klasické rodné mená ako je Mária, Anna, Eva, Marta pod. alebo
slovanské mená ako Oľga, Božena, Kvetoslava a pod.
293 chlapcom, narodeným v roku 2005 v Piešťanoch, sa najčastejšie dávali mená ako
Samuel, Jakub, Adam, Matej, Martin, Dávid, Matúš, Patrik, Tomáš, Šimon a pod. Ubúdajú
klasické, v minulosti najčastejšie mená, ako Ján, Jozef, Štefan a pod. alebo slovanské mená
ako Jaroslav, Miroslav, Ľubomír, Milan a pod.
Ing. Alexander Murín
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Svet v roku 2007
V januári 2007 sa novým generálnym tajomníkom OSN stal juhokórejský diplomat Pan Kimun, ktorý nahradil Kofiho Annana.
Popularita amerického prezidenta Georga Busha v prieskumoch verejnej mienky veľmi
klesla, naďalej nepovolil odchod amerických vojakov z Iraku.
Ďalšou hrozbou pre USA a Izrael sa kvôli svojmu jadrovému programu stal Irán.
Ďalšími členmi Európskej únie sa začiatkom roka 2007 stalo Rumunsko a Bulharsko.
USA pokračovali v rozpínavej politike, chcú postaviť protiraketový štít v strednej Európe (v
Poľsku a radar v ČR) a rozšíriť NATO o ďalšie krajiny susediace s Ruskom.
Kosovskí Albánci, žijúci na území Srbska, sa chystali vyhlásiť nezávislosť.
Slovensko v roku 2007
Predseda vlády SR Róbert Fico si v priebehu roka 2007 udržal vysoké preferencie
medzi občanmi Slovenska. Pokračovala vláda 3-och koaličných strán Smer-SD, ĽS
HZDS a SNS.
V roku 2007 nastal na Slovensku ekonomický rast, klesla nezamestnanosť. Ďalšie
automobilky nabehli na plnú výrobu. Od marca 2007 začal bratislavský závod Volkswagen
vyrábať aj osobné autá Škoda Octavia. Juhokórejská firma Samsung Electronics začala
stavať na Slovensku ďalší závod pri Trnave. Na cestách vzrástla premávka, pohybuje sa tiež
veľa kamiónov, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.
Došlo k posilneniu slovenskej koruny, jej kurz voči euru sa v priebehu roka znížil z 34,5 na
33 koruny za euro. Vláda SR plánuje od roku 2009 zaviesť namiesto koruny euro.
Priemerná mzda stúpla na cca 20 tis. Sk mesačne v hrubom, stúpli však aj ceny tovaru
a energií. Peniaze najviac chýbajú mladým rodinám a dôchodcom.
V decembri 2007 sa Slovensko stalo súčasťou schengenského priestoru a naši občania začali
cestovať bez hraničných kontrol do 23 európskych krajín, stačilo už mať iba občiansky
preukaz alebo cestovný pas. Z okolitých štátov je výnimkou iba Ukrajina.
V apríli 2007 bola v Bratislave po viacročných ťahaniciach otvorená budova nového
Slovenského národného divadla.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2007
V januári začalo pracovať novozvolené MsZ MP a vo svojej práci pokračoval opätovne
zvolený primátor MP Ing. Remo Cicutto pre volebné obdobie
2007-2010.
Zima 2006/2007 bola mimoriadne teplá, jar suchá a leto veľmi teplé.
Od februára do novembra prebiehala rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete v meste
a okolí.
V roku 2007 pokračovala rekonštrukcia a modernizácia železničnej stanice a železničnej
trate.
V apríli navštívil naše mesto a kúpele generálny tajomník OECD Ángel Gurría.
Začiatkom júna sa Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch zúčastnil prezident SR
Ivan Gašparovič.
V júni sa na letisku v Piešťanoch uskutočnil 1. ročník Národných leteckých dní.

V roku 2007 uplynulo 40 rokov od podpísania partnerskej zmluvy medzi mestami Piešťany
a Heinola.
V septembri a októbri sa v rámci revízie vodného diela Drahovce – Madunice uskutočnilo
čistenie prívodného kanála Váhu na úseku Drahovce - Madunice, zároveň klesla voda vo
Váhu v Piešťanoch a vo vodnej nádrži Sĺňava.
Futbalisti PFK Piešťany po niekoľkoročnej stagnácii postúpili z 5. do 4. ligy.
V roku 2007 sa v Piešťanoch opäť uskutočnilo veľké množstvo významných kultúrnych
podujatí.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2007
V roku 2007 sa uskutočnilo 9 riadnych zasadnutí (2. až 10.) a 1 mimoriadne zasadnutie MsZ
MP. MsZ MP má 25 poslancov. Zasadnutia MsZ sa konali v zasadačke Mestskej knižnice
v Piešťanoch.
1. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 18.dec. 2006 – pozri zasadn. MsZ v roku 2006
1. mimoriadne zasadnutie MsZ MP dňa 12. januára 2007
1. Protest prokurátora voči uzn. MsZ č.180/2006/D zo dňa 30.okt. 2006 (uzn. MsZ č.
10/2007) – MsZ vyhovelo protestu prokurátora voči uzn. MsZ č. 180/2006/D zo dňa 30.okt.
2006, ktorým bolo schválené potvrdenie Ing. Imricha Gála vo funkcii hlavného kontrolóra
mesta Piešťany. Predmetné uznesenie preto MsZ zrušilo a vyhlásilo konanie voľby hlavného
kontrolóra MP na deň 1.3.2007.
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 2. febr. 2007
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov obce, prevody vlastníctva bytov v lokalite Bodona, náplň
práce zástupcu primátora mesta, štatút komisií MsZ MP, harmonogramy zasadnutí MsR,
MsZ a komisií MsZ, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.
1. Prevod vlastníctva bytov na Čachtickej ul. v lokalite Bodona (uzn. MsZ č. 13/2007) – MsZ
odsúhlasilo odpredaj ďalších bytov prevodom z vlastníctva Mesta Piešťany do osobného
vlastníctva záujemcov.
2. Okruh úkonov a činností pre zástupcu primátora mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 14/2007)
– MsZ schválilo náplň práce zástupcu primátora pre funkčné obdobie 2007-2010. Počas
neprítomnosti primátora bude poverený konkrétnym splnomocnením primátora.
3. Štatút komisií MsZ (uzn. MsZ č. 15 B/2007) – MsZ ho schválilo s
pripomienkami poslancov.
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 1. marca 2007
- v programe zasadnutia boli VZN MP, voľba hlavného kontrolóra mesta, delegovanie
zástupcov mesta do rád škôl, generel zelene, prevody vlastníctva pozemkov, projekt mestskej
polície na prevenciu pred negatívnymi spoločenskými javmi, správa o činnosti MsP za rok
2006 a pod., spolu 33 bodov programu.
1. VZN MP o trhovom poriadku Trhoviska Na námestí (uzn. MsZ č. 21/2007) – MsZ ho
neschválilo. Spravovanie trhoviska mala vykonávať spoločnosť TOP ARÉNA, s.r.o., ktorej
konateľom je Ing. J. Kopány (súkromné trhovisko).
2. VZN MP o spôsobe a metodike poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým

osobám podnikateľom v roku 2007 (uzn. MsZ č. 22/2007) – MsZ ho schválilo. Ide o jednotlivé
sumy pre 7 oblastí života mesta.
3. Finančné prostriedky na dotáciu PO a FO podnikateľom v roku 2007 (uzn. MsZ č.23/2007)
– MsZ ich schválilo. Suma 1,02 mil. Sk bola rozdelená do 7-ich oblastí: 1. rozvoj školstva
a vzdelávania, 2. telovýchova a šport, 3.zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia, 4.charita,
humanitárna a sociálna oblasť, 5.záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, 6.ekológia
a environmentalistika, 7.doprava, urbanizmus a architektúra (pozri Kap. 9. Obyvateľstvo,
životná úroveň). Zároveň MsZ schválilo zvýšenie dotácií PO a FO podnikateľom pri zmene
rozpočtu Mesta Piešťany o 2 mil. Sk z podielových daní.
4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 27/2007) – MsZ do uvedenej
funkcie schválilo Ing. Petra Konečného.
5. Členstvo mesta Piešťany v Asociácii zdravých miest Slovenska (uzn. MsZ č. 29/2007) –
MsZ účasť mesta ako člena asociácie schválilo s pripomienkami poslancov.
6. Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do školských rád (uzn. MsZ č. 31/2007) – MsZ
schválilo delegovanie zástupcov MP do Mestskej školskej rady, do rád škôl pri MŠ, ZŠ,
ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a do rád pri stredných školách
a Spojenej škole pre mentálne postihnuté deti na území mesta Piešťany.
7. Generel zelene (uzn. MsZ č. 32/2007) – MsZ schválilo návrh zadania generelu zelene.
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Piešťanoch za rok 2006 (uzn. MsZ č. 43/2007) –
MsZ zobralo správu na vedomie. Zároveň schválilo projekt MsP „Prevenciou predchádzať
represii“, týkajúci sa prevencie pred negatívnymi spoločenskými javmi – kriminalitou,
závislosťou od škodlivých látok, šikanovaním, záškoláctvom.
V meste je umiestnených 7 pohyblivých a 2 stacionárne kamery.
9. Zastúpenie Mesta Piešťany v spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. (uzn. MsZ č. 44/2007) –
MsZ zobralo na vedomie zvolenie primátora mesta Ing. R. Cicutta za predsedu Dozornej
rady spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
4. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 13. apríla 2007
- v programe zasadnutia bola príprava na rekonštrukciu kúpaliska Eva, VZN MP, správa
o nakladaní s odpadmi v meste v roku 2006, protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku mesta
do správy MsKS, materských škôl a základných škôl, finančné prostriedky na rekonštrukciu
a modernizáciu ZUŠ v Piešťanoch, finančné prostriedky pre základné školy na rok 2007 –
prenesené kompetencie, lávka nad Biskupským kanálom, prevody vlastníctva nehnuteľností,
úprava platu primátora mesta a zástupcu primátora mesta k 1.7.2007 a pod., spolu 31 bodov
programu.
1. Príprava na rekonštrukciu kúpaliska Eva (uzn. MsZ č. 47/2007) – MsZ zobralo na vedomie
návrh rekonštrukcie a dostavby kúpaliska Eva v Piešťanoch, ktorý spoločne vypracovalo
Mesto Piešťany a SLK Piešťany, a.s., ktorej Eva patrí. Zároveň uložilo Mestskému úradu
v Piešťanoch pokračovať v príprave projektu rekonštrukcie kúpaliska Eva v spolupráci so
SLK Piešťany, a.s.
2. Novela VZN MP č. 5/2005 o zeleni (uzn. MsZ č. 48/2007) – MsZ ju schválilo s pripomienkami
poslancov. Novela mení a dopĺňa VZN MP č. 5/2005 o zeleni s pripomienkami poslancov.
MsZ zároveň schválilo predkladanie informácie o schválených výruboch stromov na
verejných priestranstvách v meste Piešťany – štvrťročne na vedomie MsZ-stvu.
3. VZN MP o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 49/2007) –
MsZ ho schválilo.

4.Členstvo MsK Piešťany, stredisko Piešťanské informačné centrum v Asociácii
informačných centier Slovenska (uzn. MsZ č. 52/2007) – MsZ členstvo v AICES schválilo.
5. Finančné zabezpečenie investičnej akcie „Lávka nad Biskupským kanálom“ (uzn.
MsZ č. 56/2007) – MsZ opätovne schválilo čiastočné krytie investičnej akcie finančnými
prostriedkami z fondu rozvoja bývania vo výške 3,4 mil. Sk.
6. Vyhodnocovanie kvality pitnej vody v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 69/2007) – MsZ uložilo
zástupcom mesta Piešťany v Dozornej rade a v Správnej rade TAVOSu, a.s. presadiť
dodržanie zákonnosti v oblasti nezávislého vyhodnocovania kvality vody, a to objednaním
nezávislých kontrol kvality vody v Piešťanoch minimálne 4-krát ročne. Zároveň uložilo MsÚ
v Piešťanoch zariadiť pravidelné zverejňovanie kvality pitnej vody, dodávanej spoločnosťou
TAVOS, a.s., na internetovej stránke mesta s aktualizáciou výsledkov rozborov vody,
minimálne 4-krát ročne.
5. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 18. mája 2007
- v programe zasadnutia bola novela VZN MP, stav spoločnosti SBS COOP, s.r.o., záverečný
účet Mesta Piešťany a organizácií Mesta Piešťany za rok 2006, zmena rozpočtu Mesta
Piešťany na rok 2007, zmeny a doplnky Územného plánu mesta Piešťany, aktualizácia
Štatútu mesta Piešťany, prevody vlastníctva nehnuteľností a pod., spolu 30 bodov programu.
1. Novela VZN MP č. 3/2006 Trhový poriadok - Trhovisko Centrum (uzn. MsZ č. 72/2007)
– MsZ novelu schválilo. Novelou sa zvýšila kapacita trhoviska z 56 na 67 stánkov.
2. Riešenie stavu spoločnosti Súkromná bezpečnostná služba Centrálnej ochrany objektov
Piešťany, s.r.o. (uzn. MsZ č.73/2007) – MsZ schválilo prípravu ponuky na odpredaj mestskej
bezpečnostnej služby SBS COOP, s.r.o.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtov MsK, MsKS a SMP, p.o. za rok 2006 (uzn. MsZ č.76,
č.77 a č.78/2007) – MsZ ich schválilo.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2006 - záverečný účet (uzn.
MsZ č. 79/2007) – MsZ ho schválilo bez výhrad. Príjmy Mesta Piešťany za rok 2006 boli
526 384 000,- Sk (plnenie 98,28 %), výdavky 489 416 000,- Sk (plnenie 98 %), celkove
prebytok cca 37 mil. Sk.
5. Zmeny rozpočtu MsK, MsKS a SMP, p.o. na rok 2007 (uzn. MsZ č. 80,81 a č. 82/2007) –
MsZ ich schválilo. Bola schválená zmena rozpočtu SMP, p.o. vo výške 1,5 mil. Sk na krytie
nákladov na energie a vo výške 500 tis. Sk na údržbu kanalizácie v roku 2007.
6. Zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2007 (uzn. MsZ č. 84/2007) – MsZ ju schválilo
s pripomienkami poslancov.
V rámci zmeny rozpočtu poslanci MsZ vyhoveli žiadosti PFK Piešťany a schválili sumu
8 mil. Sk na vybudovanie nového tréningového ihriska s umelou trávou, tiež príspevok
na rekonštrukciu kotolne na futbalovom štadióne, avšak na opravu zatekajúcej strechy sa
už peniaze v rozpočte nenašli. Na realizáciu kolookruhu Sĺňava (cyklistickej trasy okolo
vodnej nádrže) mesto prispelo sumou 7 mil. Sk.
7. Štatút Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia (uzn. MsZ č. 87/2007) – popri Cene primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
kultúry a Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitárnej pribudla ďalšia cena primátora mesta Piešťany. Cena primátora
MP predstavuje vecný alebo finančný dar v maximálnej hodnote 10 tis. Sk a pamätný list.
MsZ štatút schválilo.
8. Štatút mesta Piešťany - aktualizácia (uzn. MsZ č.88/2007) – MsZ aktualizáciu

Štatútu schválilo. Predchádzajúci Štatút mesta Piešťany bol schválený uzn. MsZ č. 18/2003
zo dňa 7.2.2003 a uzn. MsZ č. 164/2004/B zo dňa 9.9.2004 bol schválený Dodatok č.
1 k Štatútu MP. Vzhľadom k tomu, že došlo k legislatívnym zmenám ako aj k zmenám
interných predpisov, bolo treba pristúpiť k aktualizácii štatútu.
Štatút MP je základným organizačným predpisom mesta Piešťany.
9. Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi mestom Piešťany a BBH Slovensko, s.r.o.
(uzn. MsZ č. 95/2007) – MsZ ju schválilo.
10. Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (uzn. MsZ
č. 97/2007) – MsZ schválilo vymenovanie Ing. Ernesta Jančinu za riaditeľa SMP, p.o.
s nástupom 1. júna 2007. Ing. F. Bača odišiel z funkcie na vlastnú žiadosť.
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 29. júna 2007
- v programe zasadnutia bolo VZN MP, majetok Mesta Piešťany v roku 2006, rozdelenie
finančných prostriedkov na dotácie PO a FO podnikateľom, zmluva medzi Mestom Piešťany
a TAVOSom, a.s. o prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií, dotácie pre rôzne oblasti života
mesta, občianska vybavenosť v lokalite Bodona, prevody vlastníctva, nájmy a zámeny
nehnuteľností, informácia o činnosti spoločností s majetkovou účasťou Mesta Piešťany
a pod., spolu 41 bodov programu.
1. VZN MP o symboloch mesta, ich použití a ochrane (uzn. MsZ č. 101/2007) – MsZ ho
schválilo. Predchádzajúce VZN MP o symboloch mesta č. 20/1992 bolo
účinné od 20.1.1993. Odvtedy došlo k zmenám viacerých zákonov a bolo potrebné
vypracovať nové VZN MP.
2. Majetok Mesta Piešťany v roku 2006 (uzn. MsZ č. 107/2007) – MsZ zobralo na vedomie
stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2006.
K 1.1.2006 malo Mesto Piešťany majetok v hodnote 2 miliardy 599 mil. Sk a k 31.12.2006
2 miliardy 780 mil. Sk.
3. Rozdelenie finančných prostriedkov na dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom (uzn. MsZ č. 108/2007) – MsZ ho schválilo. Rozdelená bola suma 1,48 mil.
Sk.
4. Zmluva medzi Mestom Piešťany a vodárenskou spoločnosťou TAVOS, a.s. (uzn. MsZ č.
109/2007) – MsZ schválilo Zmluvu o prevádzkovaní verejných kanalizácií v meste Piešťany
a Zmluvu o prevádzkovaní verejných vodovodov v meste Piešťany medzi Mestom Piešťany
a Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
5. Výstavba bytových domov Piešťany Bodona - 3. etapa - pokračovanie (uzn. MsZ č.
118/2007) – MsZ v bode C) uložilo MsÚ v Piešťanoch vytypovať parcely v lokalite Bodona
vhodné na realizáciu parkovej plochy pre odpočinkové, herné a športové aktivity obyvateľov
sídliska Bodona (súčasť občianskej vybavenosti).
6. Spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 138/2007) – MsZ zobralo
na vedomie informáciu primátora mesta Piešťany o uskutočnených valných zhromaždeniach
spoločností s majetkovou účasťou Mesta Piešťany.
Zároveň poslanci MsZ poverili primátora mesta Ing. R. Cicutta začať rokovanie o odpredaji
akcií v SLK Piešťany a.s., ktoré patria Mestu Piešťany v spoločnosti SLK Piešťany, a.s.
s akcionárom tejto spoločnosti.
Mesto Piešťany je akcionárom v SLK Piešťany, a.s. (10,01 %-ný podiel akcií v hodnote
vyše 150 mil. Sk), v TAVOSe, a.s. (14 % akcií v hodnote takmer 200 mil. Sk) a v Letisku
Piešťany, a.s. (33 % akcií v hodnote cca 150 mil. Sk).

Poslanci MsZ MP vyslovili nespokojnosť so situáciou v akc. spoločnosti SLK Piešťany,
ktorá v posledných rokoch vykazovala malý zisk. V roku 2004 pri obrate vyše 1 miliardy
bol čistý zisk SLK iba 10 mil., v roku 2005 spoločnosť vykázala dokonca stratu 35 mil. Sk
a v roku 2006 bol čistý zisk spoločnosti iba 5 mil. Sk. Mesto Piešťany získalo dividendy
za akcie v SLK iba za rok 2004, aj to iba v sume cca 1 mil. Sk. Skrslo tiež podozrenie, že
zisky spoločnosti sú preto malé, lebo finančné prostriedky údajne plynú do Danubius Hotels
Group (je od roku 2002 väčšinovým vlastníkom akcií v SLK). Mesto Piešťany tiež nemá
informácie o hospodárení akc. spoločnosti SLK Piešťany.
7. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 24. augusta 2007
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, zriadenie športových hokejových tried, úprav križovatky na Krajinskej
ceste, dotácie mesta pre rôzne oblasti, zmeny ÚPN CMZ, prenájmy a prevody vlastníctva
nehnuteľností, kolookruh Sĺňava, dve VZN MP (názvy nových ulíc, sociálnoprávna ochrana
detí), nehnuteľnosti v mestskom parku, činnosť mestskej polície a útvaru hlavného kontrolóra
MP za 1. polrok 2007, bod Rôzne (akcie mesta v SLK, zmeny v rozpočte mesta), interpelácie
poslancov MsZ a pod., spolu 30 bodov programu.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta (bez uznesenia) – pripomienky sa týkali
právne nevysporiadaných pozemkov na Vodárenskej ul. a ich kúpnej ceny, financovania
plynofikácie na Staničnej ul., návrhy na zmeny a doplnky v ÚPN CMZ Piešťany (okrem
podnetu obyvateľov mesta ohľadne zmeny výškovej regulácie pre zástavbu v bloku B23
- lokalita Hollého ul. a Detská ul., tiež i podnet poslancov MsZ ohľadne zmeny výškovej
regulácie pre blok B2-lokalita bývalého mestského trhoviska na Nálepkovej ul. a Ul. E.
Suchoňa.
2. Zriadenie športových hokejových tried na ZŠ Piešťany, Brezová ul. (uzn. MsZ č. 141/2007)
– MsZ schválilo zriadenie športovej hokejovej triedy v 6. a 7. roč., zároveň i finančné
prostriedky na ich zriadenie z rozpočtu Mesta Piešťany.
Na zriadení týchto hokejových tried sa dohodla ZŠ Brezová ul. a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.,
ich dofinancovanie zabezpečilo Mesto Piešťany. V šk. roku 2007/2008 začalo na tejto škole
pôsobiť 5 hokejových tried – 5.ŠHT, 6.ŠHT, 7.ŠHT, 8.ŠHT a 9.ŠHT.
3. Okružná križovatka Krajinská cesta - Ul. D. Tatarku - Dlhá ul. (uzn. MsZ č. 142/2007)
– MsZ schválilo finančnú spoluprácu medzi Mestom Piešťany a Správou a údržbou ciest
Trnavského samosprávneho kraja za účelom stavby „Stavebná úprava križovatky Krajinská
cesta - Ul. D. Tatarku - Dlhá ul.“.
Mesto Piešťany sa podieľa na tejto spolupráci sumou 4,5 mil. Sk (48,6 %).
4. Dotácie v oblasti školstva a vzdelávania (uzn. MsZ č. 143/2007)
a) ZŠ F.E. Scherera Piešťany – na projekt „Realizácia netradičných aktivít“ vo výške 32 tis.
Sk.
5. Dotácie v oblasti kultúry (uzn. MsZ č. 144/2007)
a) Balneologické múzeum Piešťany – na projekt „Predtlačová príprava grafiky k publikácii
Piešťany v zrkadle historických pohľadníc“ vo výške 20 tis. Sk.
b) Dom umenia SKZ MK SR Piešťany na projekt „Otvorenie divadelnej sezóny 2007/2008“
vo výške 20 tis. Sk.
c) FS Striebornica – na projekt „20 rokov FS Striebornica“ vo výške 20 tis. Sk.
d) MFF Piešťany, o.z. – na projekt „Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany - 2.
roč.“ vo výške 80 tis. Sk.

6. Dotácie v oblasti športu (uzn. MsZ č. 145/2007 a uzn. č. 166/2007)
a) SPŠE Piešťany – na projekt „Školská posilňovňa“ - za účelom dofinancovania vo výške
35 tis. Sk.
b) Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany – na projekt „Vybavenie posilňovne“ vo
výške 35 tis. Sk.
c) Športový hokejový klub 37 Piešťany – na projekt „Zdokonaľovanie talentovanej mládeže
vo všeobecnej telesnej príprave“ vo výške 35 tis. Sk.
d) Veslársky klub Sĺňava Piešťany – na projekt „3. ročník verejných pretekov na veslárskych
trenažéroch O pohár Sĺňavy“ vo výške 20 tis. Sk.
e) Basketbalový klub mládeže Piešťany – na projekt „Piešťanská basketbalová liga
2007/2008“ vo výške 25 tis. Sk.
7. Dotácie v oblasti sociálnej a zdravotníckej (uzn. MsZ č. 146/2007)
A. Charita, humanitárna a sociálna oblasť
a) Diakonia Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku v Piešťanoch – na projekt
„Otvorené dvere“ vo výške 60 tis. Sk. Cieľom projektu je zabezpečenie rôznych aktivít pre
deti i dospelých zo sociálne slabých rodín, pre ľudí v núdzi i osamelých.
B. Zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia
a) Nemocnica A. Wintera Piešťany, n.o. – na projekt „Elektrokoagulačná chirurgická
platforma“ vo výške 400 tis. Sk. Bol to príspevok Mesta Piešťany na zakúpenie chirurgického
prístroja so zariadením v celkovej sume 1,144 mil. Sk.
8. Dotácie v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry (uzn. MsZ č. 147/2007)
a) Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Piešťanoch – príspevok mesta na
opravu klenby evanjelického kostola vo výške 100 tis. Sk. Celkové náklady na opravu sú
cca 840 tis. Sk, realizáciu zabezpečuje firma Raving, a.s. Piešťany.
9. Dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky (uzn. MsZ č. 148/2007)
a) Pro Polis, n.o. - na projekt „Kubánova vyhliadka“ vo výške 84 tis. Sk. Cieľom
projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu súčasného prístrešku
v areáli Kubánova výsadba na Sĺňave, tiež na rekonštrukciu doterajších chodníkov
a vybudovanie nového prístrešku s názvom Kubánova vyhliadka.
b) Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v rastlinnej výrobe SLOVAK NO-TILL
CLUB – na projekt „Príprava 5. medzinárodnej vedeckej konferencie ECOMIT“, zameraný
na problematiku trvalo udržateľných systémov hospodárenia. Konferencia sa konala
v septembri 2007 v hoteli Magnólia v spolupráci s VÚRV Piešťany.
10. Nová koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Piešťany
(uzn. MsZ č. 149/2007) – MsZ novú koncepciu schválilo.
Prvá koncepcia separovaného zberu komun. odpadu bola schválená MsZ MP v roku 1998.
Odvtedy došlo k viacerým zmenám v legislatíve a k rozvoju separ. zberu a z toho dôvodu
bolo potrebné vypracovať novú koncepciu.
11. Založenie Regionálnej rozvojovej agentúry Piešťany (uzn. MsZ č. 152/2007) – MsZ
schválilo účasť Mesta Piešťany ako spoluzakladajúceho člena v záujmovom združení RRA
Piešťany.
Zakladajúcimi členmi združenia boli Trnavský samosprávny kraj, zastúpený predsedom Ing.
Tiborom Mikušom a Mesto Piešťany, zastúpené primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom.
Úlohou RRA je podpora regionálneho rozvoja.
12.Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku na korune

hrádze - Kolookruh Piešťany - Sĺňava (uzn. MsZ č. 157/2007) – MsZ zmluvu schválilo. Týka
sa spolupráce a využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom
cyklistického chodníka a chodníka pre peších v úseku 3. (km 1,85 - 3,5) a v úseku 4. (km
3,5 - 4,86) medzi zmluvnými stranami Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.,
odštepný závod Piešťany a Mestom Piešťany.
13. Nové VZN MP o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (uzn. MsZ č. 158/2007) – MsZ
ho schválilo. V dôsledku prijatia zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele sa rozšírili kompetencie mesta vo výkone príslušných opatrení, k čomu
bolo prijaté VZN MP č. 17/2005. Z dôvodu jeho doplnenia bolo prijaté nové VZN MP.
14. VZN MP o určení názvu ulíc v lokalite Lodenica (uzn. MsZ č. 159/2007) – MsZ ho
schválilo. Názvy nových ulíc sú – Golfová, Kajakárska, K Lodenici, Jachtárska a Veslárska.
Neprešli návrhy na pomenovanie po niektorej význ. osobnosti.
15. Informácia o možnom prevode vlastníctva pozemkov v lokalite Mestský park Piešťany
(uzn. MsZ č. 160/2007) – Mesto Piešťany v rámci majetkovo-právneho usporiadania
pozemkov v mestskom parku medzi Domom umenia a Hotelom Park požiadalo o prevod
vlastníctva uvedených pozemkov, ktoré sú vlastníctvom SR v správe Ministerstva
hospodárstva SR.
MH SR oznámilo, že navrhovaný prevod pozemkov do vlastníctva mesta za navrhnutú
symbolickú cenu 1 Sk nie je možný, do úvahy prichádza iba predaj za kúpnu cenu podľa
znaleckého posudku.
16. Rokovanie o možnom predaji akcií Mesta Piešťany v a.s. SLK Piešťany (uzn. č. 165/2007)
– MsZ zobralo na vedomie informáciu o rokovaní a ponuke vo veci odpredaja akcií Mesta
Piešťany v SLK (10 %-ný podiel).
Prišla iba jediná ponuka na ich odkúpenie, a to od CP Holding Londýn. Konečné rozhodnutie
bolo ponechané na komisiu zloženú z poslancov MsZ a primátora.
8. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 5. októbra 2007
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, vyhodnotenie plnenia rozpočtov Mesta Piešťany a mestských organizácií
za 1. polrok 2007 a návrhy na zmeny týchto rozpočtov, prenájmy, prevody, vlastníctva
nehnuteľností, zriadenie vecného bremena, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod., spolu
35 bodov.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta (bez uznesenia) – informácia o plánovanej
výstavbe objektu Auparku v Piešťanoch (stavať sa začne až v roku 2008), informácia o postupe
rekonštrukčných prác objektu hospicu v m.č. Kocurice, žiadosť o dotáciu pre 1. špeciálnu
triedu na ZŠ F.E. Scherera, žiadosť o povolenie oplatenia parkoviska pre autá vozičkárov na
Ul. Nikola Teslu (na ochranu pred ich poškodzovaním a odcudzovaním), žiadosť občanov
o zmenu lokality na výstavbu kompostárne v lokalite Kanada za železničnou traťou,
žiadosť o urýchlenie výstavby nového plaveckého bazénu a pod. Ďalej občania a súkromné
spoločnosti na Hollého ul. predložili otvorený list primátorovi mesta a poslancom MsZ,
v ktorom sa sťažovali na rozkopávky kanalizačnej siete na ulici a veľmi pomalý postup prác.
Rozkopané boli aj ďalšie ulice.
2. Založenie Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského samosprávneho kraja
(uzn. MsZ č. 168/2007) – MsZ schválilo účasť Mesta Piešťany ako zakladajúceho člena
v záujmovom združení právnických osôb PRRA TTSK. Zakladajúcimi členmi združenia

boli Trnavský samosprávny kraj, zastúpený predsedom Ing. Tiborom Mikušom a Mesto
Piešťany, zastúpené primátorom mesta Ing. R. Cicuttom. Úlohou PRRA je podporovať
regionálny rozvoj.
3. Projektová dokumentácia „Revitalizácia potoka Dubová“ - úsek od Veternej ul. po
Lodenicu (uzn. MsZ č. 171/2007) – MsZ schválilo finančnú spoluprácu Mesta Piešťany
a SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany vo forme združenia finanč. prostriedkov za účelom
vypracovania predmetnej projektovej dokumentácie. Mesto Piešťany sa na tejto spolupráci
podieľa sumou 350 tis. Sk.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za 1. polrok 2007 (uzn. MsZ č. 179/2007)
– MsZ ho schválilo.
5. Zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2007 (uzn. č. 180/2007) – MsZ schválilo zmenu
rozpočtu Mesta Piešťany v príjmovej časti vo výške 479 tis. Sk a vo výdavkovej časti vo
výške 475 tis. Sk. Zároveň schválilo kompetenciu primátora mesta Piešťany vykonávať
zmeny v schválenom rozpočte mesta v rozsahu, ktorý nemá dopad na celkové príjmy
a výdavky.
6. Zmeny a doplnky ÚPN CMZ (uzn. MsZ č. 182/2007) – MsZ schválilo návrh na spracovanie
zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany - „Blok B7 - zástavba
Námestia J. Murgaša“.
Dôvodom bol zámer spoločnosti MC Group, s.r.o. Bratislava o výstavbu polyfunkčného
objektu Elegán PN v záujmovom území.
7. prevod vlastníctva nehnuteľností s príslušenstvom na Hlbokej ul. pre spoločnosť
STASIN, s.r.o., Piešťany (uzn. MsZ č. 184/2007) – MsZ odpredaj pozemkov firme STASIN
neschválilo. V platnosti naďalej ostáva zmluva o podnájme medzi Službami mesta Piešťany
a spoločnosťou STASIN, ktorá bola uzavretá v roku 2004. Ide o pozemky v blízkosti športovej
haly, sú tam tenisové ihriská, volejbalové ihriská, hádzanárske a hokejbalové ihrisko.
8. Nájom pozemku s krytým parkoviskom na Ul. N. Teslu (uzn. MsZ č. 196/2007) – MsZ
schválilo nájom pozemku pre 34 zdravotne postihnutých občanov, vlastníkov krytého
stojiska na Ul. N. Teslu, aby si ho oplotili a tak zabránili vandalizmu a krádežiam motorových
vozidiel.
9. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 9. novembra 2007
- v programe zasadnutia bola kontrola uznesení, pripomienky a dopyty obyvateľov obce,
VZN MP, zriadenie špeciálnej triedy pre postihnuté deti, zmeny a doplnky ÚPN MP,
cestovné v mestskej hromadnej doprave, nájmy, prevody vlastníctva, bod Rôzne, interpelácie
poslancov MsZ a pod., spolu 29 bodov programu.
1. VZN MP o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb (uzn. MsZ č.
202/2007) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
V dôsledku platnosti nového zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia bola potrebná úprava v súčasnosti platného VZN MP č. 13/2003 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Zákon a nové VZN MP sa zaoberajú aj
problematikou hluku, infrazvuku a vibrácií.
2. VZN MP o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
(uzn. MsZ č. 203/2007) – MsZ ho schválilo.
Nové VZN MP bolo vypracované v dôsledku platnosti nových zákonov (zákon o ochrane
spotrebiteľa, audiovizuálny zákon, tiež bol zmenený a doplnený živnostenský zákon).
3. VZN MP Trhový poriadok - Trhovisko CENTRUM na Nálepkovej ul. (uzn. MsZ č.

204/2007) – MsZ ho schválilo.
Nové VZN MP bolo vypracované v dôsledku zmien platných právnych predpisov, ktoré sa
týkajú predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku. Počet stánkov sa v roku 2007
zvýšil najprv z 56 na 67 a následne na 72, aby postačoval potrebám predávajúcich najmä
počas letnej sezóny.
4. VZN MP Trhový poriadok - Trhovisko KOCKA (uzn. MsZ č. 205/2007) – MsZ ho
schválilo.
5. Zriadenie špeciálnej triedy na ZŠ F.E. Scherera (uzn. MsZ č. 208/2007) – MsZ schválilo
zriadenie špeciálnej triedy 1. ročníka pre postihnuté deti k 1.1.2008 (5 detí).
6. Zmeny a doplnky ÚPN MP č. 7 - výstavba logistického centra (uzn. MsZ č. 209/2007) –
MsZ ich schválilo. Zároveň schválilo novelu VZN MP č. 3/1998 - Záväzná časť Územného
plánu sídelného útvaru Piešťany.
Spoločnosť CZ Slovakia, a.s., Bratislava pripravuje výstavbu areálu logistického centra
a ľahkej priemyselnej výroby v lokalite pod diaľničným nadjazdom Piešťany - Vrbové.
7. Mestská hromadná doprava v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 210/2007) – MsZ uložilo MsÚ
prerokovať so SAD možnosti zavedenia niektorých zmien v autobusovej MHD v Piešťanoch
(skúšobná prevádzka malých autobusov, predĺženie liniek MHD prechádzajúcich Nitrianskou
ul. až k budove nemocnice, posilnenie autobusových spojov z oblasti Starých Piešťan do
centra mesta, k poliklinike a k železničnej stanici.
Zároveň MsZ zobralo na vedomie informáciu o MHD v Piešťanoch a schválilo cenový výmer
č. 1/2007 o určení maximálnej ceny cestovného v MHD v Piešťanoch. Došlo k zvýšeniu
cien cestovných lístkov.
8. Zabezpečenie výcviku plávania žiakov ZŠ na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
225/2007) – MsZ zobralo na vedomie informáciu o zabezpečení výcviku plávania žiakov
ZŠ na území mesta Piešťany. Zároveň schválilo zabezpečenie výcviku žiakov ZŠ v bazéne
Hotela Magnólia s úhradou časti nájomného na bazén vo výške 50 tis. Sk. Dôvodom na
zabezpečenie nového bazéna bolo dočasné uzavretie kúpaliska Eva od januára 2008.
9. Prevod vlastníctva športového objektu Mesta Piešťany (uzn. MsZ č.215/2007) – MsZ
schválilo odpredaj stavby Tréningový prístrešok TJ VÁH vo vlastníctve Mesta Piešťany pre
ORLANDO, združenie pre rozvoj športu a turistiky Piešťany za kúpnu cenu 50 tis. Sk.
OZ ORLANDO ako nezisková organizácia je zameraná na rozvoj jazdeckého športu,
ktorá má miesto pôsobnosti v jazdeckom areáli na Bodone pri kanáli. V nepriaznivých
poveternostných podmienkach využívajú jazdci tento prístrešok na tréning.
10. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 14. decembra 2007
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov obce, 7 VZN MP, návrhy rozpočtom na rok 2008 a rozpočtové výhľady na roky
2009 a 2010 Mesta Piešťany a mestských organizácií – MsKS, MsK a SMP, p.o., prevody
vlastníctva a nájmy nehnuteľností, harmonogram zasadnutí MsR, MsZ a komisií MsZ na
rok 2008, činnosť útvaru hlavného kontrolóra MP, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 35 bodov programu.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce – protest obyvateľov Vodárenskej ul. voči zvýšeniu
cien za nájom a voči zvýšeniu cien za odpredaj mestských pozemkov pri ich domoch.
2. VZN MP o rozsahu poskytovania pomoci a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 229/2007) – MsZ ho schválilo. Mesto Piešťany
prevádzkuje viacero zariadení sociálnych služieb – ÚZ DOMUM, Zariadenie opatrovateľskej

služby LUMEN, Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova ul., penzión Vila Julianna,
mestské jasle, jedáleň pre dôchodcov, kluby dôchodcov. Na zmenu legislatívy a na zmeny
nákladov a reálne potreby mesta a jeho občanov reaguje mesto formou VZN. Poslanci schválili
zvýšenie poplatkov za sociálne služby (stravovanie, bývanie, zaopatrenie) v zariadeniach
MP od roku 2008.
3. VZN MP o dani z nehnuteľnosti (uzn. MsZ č. 230/2007) – MsZ ho schválilo s pripomienkami
poslancov.
Stúpli dane zo stavieb (napr. za stavby na bývanie z 9 Sk na 10 Sk za 1 m2 ročne a pod.),
sadzby daní za pozemky a garáže sa nezmenili. Príjem mesta z dane z nehnuteľnosti sa touto
úpravou zvýši o cca 7 mil. Sk ročne.
4. VZN MP o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (uzn.
MsZ č. 231/2007) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Doterajšia sadzba poplatku za KO pre fyzické osoby v Piešťanoch bola 1,64 Sk za osobu
a deň, t.j. 600 Sk na osobu a rok. Na základe návrhu poslanca MUDr. J. Beňačku poslanci
odsúhlasili jej zníženie na 1,50 Sk za osobu a deň, t.j. na 549 Sk za osobu a rok.
5. VZN MP o odpadoch (uzn. MsZ č. 232/2007) – MsZ ho schválilo.
Doteraz platilo VZN MP č. 26/2004 o odpadoch, z dôvodu viacerých zmien bolo potrebné
ho zrušiť a vydať nové. Návrhy VZN MP sa zverejňujú v zákonom stanovenej lehote na
úradných tabuliach mesta Piešťany.
6. VZN MP o podmienkach držania psov (uzn. MsZ č. 233/2007) – MsZ ho schválilo
s pripomienkami poslancov. Novelizované VZN MP pripomienkoval poslanec MUDr.
B. Čanič. Odporučil zakázať prístup všetkých psov bez výnimky na pieskoviská a detské
ihriská. Pripomienka bola do VZN MP zapracovaná.
Predmetné VZN MP bolo naposledy novelizované v roku 2002. Doteraz platné právne
predpisy (zákony a vyhlášky) však boli zrušené a nahradené zákonom č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti. Preto bolo treba aj vypracovať nové VZN MP.
7. VZN MP o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany (uzn. MsZ
č. 234/2007) – MsZ ho schválilo.
8. VZN MP o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania
na území mesta Piešťany (uzn.MsZ č.235/2007) – MsZ ho schválilo.
Poslanec Ing. M. Gula žiadal o zrušenie poplatku na Teplickej ul. v nedeľu dopoludnia, keď
sa tam konajú omše. Jeho návrh však neprešiel.
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za obdobie 1. - 9. 2007 (uzn. MsZ č.
242/2007) – MsZ ho schválilo. Zároveň poslanci MsZ schválili zvýšenie sumy dotácie na
sanovanie zimného štadióna zo 4,5 na 5,5 mil. Sk a tiež zvýšenie počtu hodín pre verejné
korčuľovanie, najmä počas sviatkov a školských prázdnin.
10. Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2008 a výhľad na roky 2009 a 2010 (uzn. MsZ č.
247/2007 – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Príjmovú časť rozpočtu schválilo vo výške 485 312 tis. Sk a vo výdavkovej časti vo výške
484 757 tis. Sk. Zároveň poslanci MsZ schválili prerozdelenie 2 mil. Sk (1 mil. Sk pre TV
Karpaty a 1 mil. Sk pre dotácie FO a PO), tiež uložili MsÚ rokovať s TV Karpaty o založení
3-člennej televíznej dozornej rady s 2-mi zástupcami mesta na kontrolu využívania finančnej
dotácie zo strany Mesta Piešťany.
MsZ tiež schválilo čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 30 mil. Sk na
financovanie infraštruktúry mesta a tiež čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške

10 mil. Sk na financovanie spoluúčasti mesta na grantoch EÚ. V rámci predpokladaného
prebytku príjmov vo výške cca 1,7 mil. Sk bol schválený návrh poslankyne Ing. I. Babičovej
na plynofikáciu Staničnej ul.
(1 mil. Sk), tiež výdavky na kompostáreň (160 tis. Sk)
a finančnú spoluúčasť mesta pri rekonštrukcii kolkárne z fondov EÚ (príspevok mesta 25
tis. Sk).
11. Schválenie zástupcov mesta do orgánov Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúry
Trnavského samosprávneho kraja (uzn. MsZ č. 257/2007) – MsZ schválilo nasledovných
zástupcov mesta Piešťany: Ing. T. Mištinu, CSc. do Valného zhromaždenia, Ing. E. Chudú
a Ing. F. Kopcu do Správnej rady a Ing. L. Duračkovú do Dozornej rady PNRRA TTSK.
12. Harmonogram zasadnutí MsR, MsZ a komisií MsZ MP na rok 2008 (uzn. MsZ č.
259/2007) – MsZ ho schválilo. Zároveň schválilo deň a hodinu začiatku zasadnutia MsZ
(štvrtok, 14.00 hod.).
13. Útvar hlavného kontrolóra Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 260/2007 a č. 261/2007) – MsZ
schválilo správu o ukončených kontrolách ÚHK MP ku dňu 10. riadneho zasadnutia MsZ
MP a zároveň plán kontrolnej činnosti ÚHK MP na 1. polrok 2008.
2. Primátor mesta Piešťany
Počas predchádzajúceho volebného obdobia 2003 - 2006 primátor mesta Ing. Remo
Cicutto si svoje úlohy plnil zodpovedne a systematicky na základe koncepcie dlhodobého
rozvoja mesta, ktorá vychádzala z potrieb a požiadaviek obyvateľov mesta. Svoju funkciu
vykonával erudovane, vedel čo legislatíva dovoľuje, resp. v čom obmedzuje mestá. Spoznal
a s prehľadom plnil potrebné úlohy a riešil problémy mesta.
Primátor mesta sa veľkou mierou podieľal na ďalšom zveľaďovaní a zvyšovaní imidžu
Piešťan ako kúpeľného, spoločenského a kultúrneho centra európskeho významu.
Pokračovala spolupráca mesta s kúpeľmi, rozšírili sa partnerské vzťahy s ďalšími mestami
na Slovensku a v zahraničí. Pokračoval rozvoj cestovného ruchu smerom k domácim
a zahraničným návštevníkom a to nielen v oblasti kúpeľníctva, ale aj rekreácie a turistiky.
Pokračovala výstavba mesta, uskutočnila sa rekonštrukcia ďalších úsekov pešej zóny, začali
sa rekonštrukčné práce na mestskej kanalizácii, prebiehalo komplexné riešenie dopravy
v meste budovaním okružných križovatiek, začala sa rozsiahla revitalizácia potoka Dubová
a prípravné práce na vylepšenie mestského parku a pod.
Primátor mesta sa usiloval o zvýšenie kvality života obyvateľov mesta od detí až po
dôchodcov. Mesto tiež spolupracovalo s malými a strednými podnikateľmi.
Primátor mesta sa zúčastňoval viacerých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
v našom meste. Ako čelný predstaviteľ mesta ho dôstojne reprezentoval na významných
podujatiach nielen v našom meste, ale aj v rámci Slovenska a v zahraničí. Nadviazal osobné
kontakty s viacerými významnými osobnosťami, medzi nimi i s prezidentom SR Ivanom
Gašparovičom.
Ing. Remo Cicutto si svojou aktívnou prácou a prístupom k ľuďom získal dôveru obyvateľov
mesta. Naviac v priebehu uplynulých 4-och rokov získal potrebné skúsenosti pre úspešné
riadenie mesta. Preto v komunálnych voľbách v decembri 2006 nemal vážnejšieho
protikandidáta a bol druhýkrát zvolený za primátora mesta Piešťany pre volebné obdobie
2007 - 2010.
V roku 2007 pokračoval v práci na ďalšom rozvoji nášho mesta.

3. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2007
MsR MP mala v roku 2007 9 riadnych a 3 mimoriadne zasadnutia. Členmi 7-člennej mestskej
rady boli Ing. I. Babičová, Ing. arch. J. Bartošová, MUDr. J. Beňačka, PhD., MUDr. B.
Čanič, Ing. Bc. E. Kolláriková, Ing. E. Wernerová a zástupca primátora Ing. T. Miština, CSc.
4. Komisie MsZ mesta Piešťany v roku 2007
V roku 2007 pracovalo 8 komisií MsZ MP: legislatívno-právna (predseda
Mgr. M.
Gašparíková), finančná a podnikateľská (P. Tapušík), pre rozvoj mesta (Ing. F. Kopca), pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie (MUDr. M. Gajdoš), pre ochranu životného prostredia
(Ing. E. Wernerová), školstva, športu a mládeže (Ing. I. Babičová), kultúrna a názvoslovná
(M. Valo), pre bezpečnosť a verejný poriadok (Ing. T. Miština, CSc.).
Okrem týchto bola zriadená aj komisia MsZ MP na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v zložení: Ing. T. Miština, CSc., Ing. Bc. E. Kolláriková,
Ing. I. Babičová, JUDr. H. Kiššová, MUDr. P. Čunčík a
RNDr. J. Šmída.
5. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2007 - záverečný účet
(vyhodnotenie plnenia rozpočtu MP za rok 2007)
Skutočnosť
5.1. Príjmy rozpočtu MP v roku 2007
(tis. Sk)
a) výnos miestnych daní a miestnych poplatkov
125 783
b) nedaňové príjmy z činnosti a vlastného majetku obce
64 168
c) výnosy z prostriedkov obce
75
d) sankcie za porušovanie finančnej disciplíny
0
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
f) podiely na daniach v správe štátu (daň z príjmu FO)
172 461
g) dotácie zo ŠR a štátnych fondov (najviac na školstvo
64 900 tis. Sk)
78 516
h) ďalšie dotácie zo ŠR
0
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC (na ÚZ LUMEN a
ÚZ DOMUM)
3 714
j) prostriedky z EÚ (granty)
1 209
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi (prevod
z rezervného fondu, mimorozpočtové príjmy škôl,
zostatok prostriedkov z minulých rokov a pod.)
49 758
Príjmy spolu:
495 684
(plán 479 420)
5.2. Výdavky rozpočtu MP v roku 2007
a) záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností
ustanov. zákonmi
b) výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na
činnosť RO a PO

Skutočnosť
(tis. Sk)

Plnenie
(%)
113,74
106,73
100
0
0
101,45
102,07
0
102,26
100
87,49
103,39
Plnenie
(%)

0

0

266 392

100,59

c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy
(školstvo, zariadenia opatrov. služby, matrika)
d) výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom
majetku obce (kapitálové potreby, rozvoj územia,
splátka úveru, údržba majetku MsÚ a MsP)
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami
alebo VÚC
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
g) splátka úrokov
h) výdavky na emisiu dlhopisov
i) iné výdavky ustanovené osobit. predpismi (komunálny
odpad, zberné stredisko, príspevok na MHD, príspevky
pre PO a FOP, vykrytie straty SBS COOP a pod.
Výdavky spolu:
(plán

73 287

99,77

67 248

75,25

0
0
6 515
0

0
0
99,71
0

40 434
453 876
475 810)

97,17
95,39

5.3. Výsledok hospodárenia Mesta Piešťany za rok 2007
Rozpočet (tis. Sk) Skutočnosť (tis. Sk)
Príjmy
479 420
495 684
Výdavky
475 810
453 876
Prebytok (+)
3 610 tis. Sk
41 808 tis. Sk
5.4. Fondy Mesta Piešťany
a) rezervný fond
b) sociálny fond
c) fond rozvoja bývania
d) predvstupové fondy:
- účet „Socha piešť. parkov“
- účet „PD „Pešia zóna“
- účet „Otvorenie LKS“

Plnenie (%)
103,39
95,39

Stav k 1.1.2007 (Sk) Stav k 31.12.2007 (Sk)
1 638 238
23 809 762
89 184
182 585
7 377 121
8 310 863
5 031
4 574
449

4 894
4 449
436

5.5. Záväzky Mesta Piešťany
K 31.12.2007 boli záväzky (dlhy) Mesta Piešťany v celkovej sume 130 921 894 Sk. Z toho:
a) Bankové a ďalšie úvery - tvorili najväčšiu položku. Boli to jednak úvery bankové –
93 589 161 Sk a úvery ŠFRB – 23 355 143 Sk.
b) Dlhodobé prijaté preddavky - nájomné Cafe Art Gallery.
c) Iné záväzky - budú sa platiť v roku 2008, ale finančné prostriedky na ne boli vyčlenené
v rozpočte na rok 2007 a tiež platby za nájom na Kolonádovom moste, kde nájomníci nemajú
podpísané nájomné zmluvy, nájom však platia.
6. Mestský úrad v Piešťanoch v roku 2007
Organizačná štruktúra MsÚ v Piešťanoch je súčasťou Organizačného poriadku Mesta
Piešťany. V roku 2007 bola nasledujúca:
a) Prednosta MsÚ – RNDr. Denisa Bartošová. MsÚ mal 4 odbory.
b) Kancelária primátora mesta – vedúca kancelárie Mgr. Drahomíra Moretová, ďalšími

členmi kancelárie boli referentka, redaktor a vodič.
c) Odbor správy – vedúca odboru Ing. Eva Pobjecká. Odbor mal 3 referáty:
- referát územnej správy (vedúca Ing. arch. Jana Vitková) mal 3 úseky (úsek územného
plánovania a architektúry, úsek výkonu štátnej stavebnej správy a úsek dopravy);
- referát životného prostredia (vedúci Ing. Ján Baranovič) mal 8 úsekov (úsek odpadového
hospodárstva, úsek prevádzky zberného strediska, úsek zelene a ochrany prírody a krajiny,
úsek ochrany ovzdušia, úsek vodného hospodárstva a ochrany vôd, úsek čistoty mesta, úsek
pôdohospodárstva a ochrany pôd, úsek chovu domácich zvierat);
- referát majetku mesta (vedúci Ing. Igor Kováč) – medzi kompetencie referátu patrilo
zabezpečovanie projektovej prípravy a realizácia investičnej výstavby (vrátane technického
dozoru), rekonštrukcia a údržba objektov patriacich do majetku Mesta Piešťany, spolupráca
so Službami mesta Piešťany pri zabezpečovaní údržby majetku mesta (verejné osvetlenie,
lavičky, detské ihriská, fontány, sochy, drobná architektúra a pod.). Referát zabezpečoval
odborné a revízne prehliadky, prevádzku budov MsÚ, MsP, zariadení sociálnych služieb
a pod.
d) Odbor služieb – vedúca odboru PhDr. Silvia Mezovská. Odbor mal 4 referáty:
-referát sociálnych vecí (vedúca PhDr. Ema Žáčková) – medzi kompetencie referátu
v sociálnej oblasti patrili aktivity a činnosti sociálnej pomoci a starosti o občanov na to
odkázaných, zabezpečovanie sociálnych služieb v zariadeniach na tento účel zriadených
a prevádzkovaných mestom, zabezpečovanie dávok sociálnej pomoci, zabezpečovanie
rôznych podujatí (napr. stretnutia jubilantov) a pod. V bytovej oblasti referát zabezpečoval
poradovník a evidenciu mestského bytového fondu v spolupráci s BPP, s.r.o.;
- referát školstva (vedúca PhDr. Jolana Podobová) – medzi kompetencie referátu patrili
rôzne odborné činnosti – kontrolné, metodické, poradné, informačné, evidenčné, finančné
a organizačné vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, u ktorých je Mesto Piešťany
zriaďovateľom (5 ZŠ, 1 CVČ, 1 ZUŠ a 4 MŠ);
- referát podnikania, služieb a cestovného ruchu (vedúca Miriam Ševečková) – medzi
kompetencie referátu patrilo vydávanie povolení na zriadenie trhových miest a na predaj
výrobkov, evidencia podnikateľov a prevádzka na území mesta a pod.;
- referát kultúry, športu a mládeže (vedúca Ing. Marta Mráziková) – medzi kompetencie
referátu patrilo organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v meste,
spolupráca mesta s organizáciami, inštitúciami, školami, občianskymi združeniami,
agentúrami, súkromnými podnikateľmi a partnerskými mestami v oblasti kultúry a športu
a pod.
e) Odbor ekonomický – vedúca odboru Ing. Lucia Duračková. Odbor mal 3 referáty:
- referát financií (vedúca Ing. Dana Benková) – medzi kompetencie referátu patrilo
zabezpečovanie finančnej politiky mesta (rozpočet, úvery a pod.), financovanie školstva,
účtovníctvo, fakturácia, evidencia príspevkov mesta právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom a pod.;
- referát daní a poplatkov (vedúca Daniela Barabasová) – medzi kompetencie referátu
patrilo spracovanie daňových priznaní od daňovníkov, výpočet dane z nehnuteľnosti,
evidencia úhrady miestnych poplatkov, kontrola termínov splátok a pod.;
- referát personálny a mzdový (vedúca Ing. Viera Mičurová) – medzi kompetencie referátu
patrilo zabezpečovanie personálnej agendy zamestnancov (pri prijímaní a pri rozviazaní
pracovného pomeru, príprava a evidencia pracovných zmlúv a dohôd o vykonaní práce,

príprava podkladov pre rozhodnutia primátora ako štatutárneho zástupcu mesta vo veciach
pracovno-právnych, vedenie mzdovej agendy a pod.
f) Odbor organizačno-právny – vedúca odboru JUDr. Lívia Damboráková. Odbor mal 3
referáty:
- referát právny (vedúci Mgr. Ervín Paradi) – medzi kompetencie referátu patrilo
zabezpečovanie a poskytovanie právnych služieb pre potreby mesta a jednotlivé odbory
MsÚ, príprava materiálov pre primátora na rokovanie MsR a MsZ súvisiace s prevodom
alebo nájmom majetku, príprava zmlúv o nakladaní s majetkom mesta, zastupovanie mesta
v súdnych sporoch a pod.;
- referát matriky a evidencie obyvateľstva (vedúca Daniela Juricová) – mal 3 úseky. Boli to
- úsek evidencie obyvateľstva (počet obyvateľov, narodenia, úmrtia, sobáše, prisťahovania
a odsťahovania, trvalé a prechodné pobyty a pod.), úsek osvedčovania a evidencie budov,
úsek matričného úradu;
- referát organizačný (vedúca Mgr. Gabriela Stanková) – mal 6 úsekov. Boli to - úsek
organizačného zabezpečenia (spracovanie materiálov na rokovanie MsR a MsZ, zverejňovanie
oznámení mesta prostredníctvom úradných tabúľ a pod.), úsek informačných technológií
(informačný systém, počítačová sieť MsÚ, MsP a zariadení sociálnych služieb a pod.), úsek
archívu, úsek informácií (prvý kontakt a usmernenie klienta pri vstupe do budovy MsÚ,
poskytovanie informácií v Klientskom centre MsÚ a pod.), úsek organizačného zabezpečenia
(počty zasadnutí MsR, MsZ, počet interpelácií poslancov MsZ, počet otázok a pripomienok
občanov na zasadnutiach MsZ a pod.), úsek podateľne (počet prijatých a odoslaných listov
a pod.).
7. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2007
Na rozvoj mesta vynaložilo Mesto Piešťany 45,306 mil. Sk, z toho na prípravu a projektovú
dokumentáciu 2,540 mil. Sk a na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie 42,766 mil.
Sk.
a) Prípravná a projektová dokumentácia: Záborského ul. (114 tis. Sk), Vajanského ul. chodníky (50 tis. Sk), parkoviská M. Bela (89 tis. Sk), Vrbovská cesta - chodníky (101
tis. Sk), kompostáreň - PD pre stavebné povolenie (108 tis. Sk), generel zelene (994 tis.
Sk), ul. Pod Párovcami - chodník (81 tis. Sk), Hollého ul. - zmena ÚPN CMZ (35 tis. Sk),
Kolonádový most - diagnostika (99 tis. Sk), Ul. E. Belluša PD - parkovacie miesta pri tenis.
areáli (50 tis. Sk), PD Štefánikova ul.(649 tis. Sk), PD Mestský úrad - podkrovie (100 tis.
Sk), PD Žilinská cesta - rozšírenie plôch cintorína (70 tis. Sk). Neboli čerpané plánované
finančné prostriedky na PD - plavecké centrum a na PD - revitalizácia potoka Dubová pokračovanie.
b) Realizácia stavieb: Pešia zóna - umelecké diela (495 tis. Sk), rekonštrukcia objektov ZŠ
a MŠ - kotolňa MŠ 8. mája, soc. zariadenia ZŠ Holubyho ul. (2 736 tis. Sk), revitalizácia potoka
Dubová (8 441 tis. Sk), sídlisko Heinola - komunikácie (1 992 tis. Sk), výmena stožiarov
verej. osvetl. v spolupráci so ZSE (70 tis. Sk), Vajanského ul. - rekonštrukcia chodníkov
(3 303 tis. Sk), Bytový podnik - vyvolané investície (175 tis. Sk), vybudovanie krytých
detských pieskovísk (293 tis. Sk), rekonštrukcia križovatky Krajinská cesta - Ul. D.Tatarku
(4 415 tis. Sk), rekonštrukcia lávky nad Biskupským kanálom - dokončenie (4 172 tis. Sk),
rekonštrukcia futbalového štadióna - umelý trávnik (7 423 tis. Sk), cintorín - technická
rekultivácia (337 tis. Sk), Kolookruh okolo Sĺňavy - vybudovanie 3. a 4. etapy (5 135 tis.

Sk), zimný štadión - nové rozvody vody (1 300 tis. Sk), futbalový štadión - rekonštrukcia
kotolne (813 tis. Sk), multifunkčné ihriská - ZŠ Holubyho ul., ZŠ Ul. F.E. Scherera, ZŠ
Mojmírova ul. (58 tis. Sk), sídlisko A. Trajan - stanovištia na odpadové nádoby (652 tis.
Sk), pešia zóna - dotvorenie umeleckých diel (200 tis. Sk), ZŠ F.E. Scherera - rekonštrukcia
kotolne (80 tis. Sk), obytný súbor Heinola - dokončenie miestnych komunikácií (571 tis.
Sk), Ul. E. Belluša - rekonštrukcia parkovísk (102 tis. Sk), Piešťanské informačné centrum
- rekonštrukcia (3 tis. Sk). Neboli
čerpané plánované prostriedky na nové dopravné
značenie na parkovisku na Nálepkovej ul.
8. Organizácie založené Mestom Piešťany
a) Príspevkové organizácie:
- Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany;
- Mestská knižnica mesta Piešťany;
- Služby mesta Piešťany.
b) Rozpočtové organizácie:
- MŠ Staničná ul., MŠ Valová ul., MŠ 8. mája 2, MŠ Ružová ul.;
- ZŠ Vajanského ul., ZŠ Holubyho ul., ZŠ Mojmírova ul., ZŠ Brezová ul.,
ZŠ Ul. F.E. Scherera;
- Základná umelecká škola Piešťany;
- Centrum voľného času Ahoj Piešťany.
c) Podnikateľské organizácie:
- Bytový podnik Piešťany, s.r.o.;
- Súkromná bezpečnostná služba centrálnej ochrany objektov Piešťany, s.r.o. - v roku 2007
na 6. riadnom zasadnutí MsZ MP dňa 29. júna 2007 schválili poslanci odpredaj mestskej
podnikateľskej organizácie SBS COOP, s.r.o. po 8-ich rokoch jej pôsobenia. Dôvodom
bol nízky počet klientov a nepriaznivé výsledky hospodárenia (mesto muselo neustále
dofinancovávať činnosť spoločnosti). Do predaja nebol zahrnutý pult centrálnej ochrany, na
ktorý sú napojené objekty vo vlastníctve mesta (MsÚ, KSC Fontána, knižnica, zariadenia
opatrovateľskej služby a pod.). Pult centrálnej ochrany sa presunie na mestskú políciu.
9. Zamestnanci Mesta Piešťany
Počet zamestnancov
a) Mestský úrad
b) Mestská polícia
c) Zariadenia soc. služieb
d) Opatrovateľky v domácnostiach
Spolu:

r. 2004
103
41
56
75
275

r. 2005
111
43
57
74
285

r. 2006
r. 2007
106
101
44
44
59
64
70
67
279
276
k 31.12.2007

10. Majetok Mesta Piešťany
K 1. 1. 2007 malo Mesto Piešťany majetok v hodnote 2 miliardy 779 mil.
786 tis. 901
Sk. Z toho najviac pripadlo na pozemky (1,095 mil. Sk), stavby (845,63 mil. Sk), ostatný
dlhodobý finančný majetok (498 mil. Sk), atď.
11.Majetkové podiely Mesta Piešťany v organizáciách a ich výnosy v roku 2007

a) Mestské organizácie
1. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
b) Iné organizácie
1. SLK Piešťany, a.s.
2. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Združenie regiónu Piešťany
4. Dexia banka Slovensko, a.s.
5. Letisko Piešťany, a.s.
6. Združenie pre separovaný zber odpadu
- región Piešťany
Výnosy z majetkových podielov
Organizácia
1. SLK Piešťany, a.s.
2. Trnavská vodárenská spol., a.s.
3. Dexia banka Slovensko, a.s.
4. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Podiel (%)

Podiel (Sk)

100

67 585 000
(zákl. imanie)

10,009
14,676
0,03
33,0

151 102 000
197 858 000
1 313 337
1 786 000
147 219 000

-

r. 2004
r. 2005
0
1 057 714
2 374 000
0
75 000
75 240
1 500 000 2 500 000

151 835
r. 2006
0
0
75 240
70 000

r. 2007
0
0
75 240
0

12. Rating mesta Piešťany v roku 2007
Slovenská ratingová agentúra stanovila v roku 2007 mestu Piešťany nasledovné ratingové
hodnotenie (obdobie 26. jún 2007 až 25. jún 2008):
- dlhodobý korunový rating: BBB (pozitívny výhľad);
- dlhodobý devízový rating: BBB – (pozitívny výhľad);
- krátkodobý rating: S2.
13. Štatút mesta Piešťany - aktualizácia
Uznesením MsZ č. 18/2003 zo dňa 7.2.2003 bol schválený úplný Štatút mesta Piešťany
a uzn. MsZ č. 164/2004/B zo dňa 3.9.2004 bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu mesta
Piešťany.
Vzhľadom k tomu, že došlo k legislatívnym zmenám (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách miestnej samosprávy), ako aj k zmenám interných predpisov, bolo potrebné
pristúpiť k aktualizácii tohto štatútu. Vykonali sa potrebné zmeny a úpravy (formálno-právne,
štylistické a pod.), pričom štruktúra pôvodného štatútu zostala zachovaná (vypustený bol
iba § 24 Výbory mestských častí).
Obsah Štatútu mesta Piešťany je nasledovný:
1. hlava: § 1 – Úvodné ustanovenia, § 2 – Postavenie mesta Piešťany, § 3 – Obyvatelia mesta
Piešťany, ich práva a povinnosti, § 4 – Samospráva mesta Piešťany.
2. hlava: § 5 – Majetok mesta Piešťany – z čoho pozostáva majetok mesta Piešťany, na čo
slúži, § 6 – Hospodárenie mesta s majetkom mesta a s majetkom v štátnom vlastníctve,
majetko-právne vzťahy mesta, § 7 – Miestne dane, miestne poplatky a verejné dávky, § 8 –
Zásady hospodárenia s majetkom mesta, prevody majetku, nájmy.
3. hlava – Financovanie a rozpočet mesta Piešťany: § 9 – Financovanie, § 10 – Rozpočet, §

11 – Rozpočtové provizórium.
4. hlava – Orgány mesta Piešťany: § 12 – Základné ustanovenia, § 13 – Mestské zastupiteľstvo
mesta Piešťany, § 16 – Zástupca primátora mesta, § 17 – Útvar hlavného kontrolóra, §
18 – Hlavný kontrolór mesta Piešťany, § 19 – Mestská rada, § 20 – Komisie mestského
zastupiteľstva, § 21 – Mestský úrad, § 22 – Prednosta mestského úradu, § 23 – Mestská
polícia.
5. hlava – Hlasovanie obyvateľov mesta Piešťany: § 24 – vyhlásenie hlasovania Mestským
zastupiteľstvom MP - dôvody vyhlásenia, platnosť hlasovania.
6. hlava – Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Piešťany: § 25 – Zvolanie verejného
zhromaždenia Mestským zastupiteľstvom MP.
7. hlava – Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany: § 26 – Spôsob volieb, výkon
funkcie poslanca, § 27 – Vznik a zánik poslaneckého mandátu, § 28 – Práva a povinnosti
poslancov, § 29 – Odmeňovanie poslancov MsZ.
8. hlava – Spolupráca obcí: § 30 – Vnútroštátna spolupráca, medzinárodná spolupráca mesta
Piešťany.
9. hlava – Vzťah štátu a mesta: § 31 – Výkon štátnej správy prenesený na mesto.
10. hlava – Symboly mesta, čestné občianstvo a ceny, kronika mesta:
1. časť – Symboly mesta Piešťany: § 32 – Úvodné ustanovenie - mestské symboly (erb
mesta Piešťany, vlajka mesta Piešťany, pečať mesta Piešťany), insígnie primátora, štandarda
primátora, § 33 – Erb mesta Piešťany, § 34 – Vlajka mesta Piešťany, § 35 – Pečať mesta
Piešťany, § 36 – Insígnie primátora mesta Piešťany, § 37 – Štandarda primátora mesta
Piešťany.
2. časť – Čestné občianstvo mesta Piešťany a ceny: § 38 – Základné ustanovenia (primátor
mesta udeľuje Cenu primátora mesta Piešťany, mestské zastupiteľstvo udeľuje Čestné
občianstvo mesta Piešťany, § 40 – Čestné občianstvo mesta Piešťany, § 41 – Cena mesta
Piešťany).
3. časť – Kronika mesta Piešťany: § 42 – Návrhy zápisov, schvaľovanie zápisov, zapísanie
do kroniky.
11. hlava – Pomoc pri mimoriadnych situáciách: § 43 – Pomoc mesta Piešťany v náhlej
núdzi (živelné pohromy, havárie a pod.), organizácia prác v čase nebezpečenstva.
12. hlava – Spoločné a záverečné ustanovenia: § 44 – Schválenie štatútu mestským
zastupiteľstvom, účinnosť od 1.6.2007, zrušenie predchádzajúceho štatútu zo dňa 7.2.2003.
14. Symboly mesta Piešťany
Symboly mesta Piešťany sú 3:
a) Erb mesta Piešťany – tvorí ho štít s figúrou barlolamača (štít je modrý, figúra biela, vlasy
a barla sú žlté). Erb možno použiť po súhlase primátora. Erb sa používa na insígniách primátora
mesta; na plakete mesta Piešťany; na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Piešťanoch; na
označenie územia, resp. katastrálneho územia mesta; v rokovacích miestnostiach orgánov
mesta; na preukazoch poslancov MsZ ako aj zamestnancov Mesta Piešťany; na rovnošatách
zamestnancov Mestskej polície mesta Piešťany; na označenie vozidiel MsP MP; v zmysle
zapísanej ochrannej známky - albumy, atlasy,
b) Vlajka mesta Piešťany – tvorí ju 6 rovnakých pruhov v poradí žltá, modrá, biela, žltá,
modrá, biela, pričom žltá farba začína zhora. Jej rozmery sú v pomere strán 2:3 a je ukončená
zástrihom (lastovičím chvostom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Vlajka mesta sa

používa pri slávnostných príležitostiach mestského resp. štátneho charakteru a tiež, kde
sídlia orgány mesta a to vyvesením na budovách, prípadne v sieňach kde sa koná slávnostné
zhromaždenie. Môže sa používať aj vo verejných sprievodoch a pri slávnostnej výzdobe
mesta.
c) Pečať mesta Piešťany – tvorí ju erb mesta s kruhopisom MESTO PIEŠŤANY umiestneným
v dolnej časti kruhu. Pečať mesta uschováva primátor mesta. Pečať mesta sa používa: na
pečatenie vybraných listov a dokumentov; na listine o udelení čestného občianstva mesta
Piešťany; v ďalších prípadoch učených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom.
Okrem toho primátor používa:
a) Insígnie primátora mesta Piešťany – tvorí ich reťaz s erbom mesta a štátnym znakom
Slovenskej republiky. Primátor mesta insígnie používa: pri slávnostných príležitostiach;
pri spoločenských aktoch; pri udeľovaní ceny mesta a ceny primátora mesta; v ďalších
prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom.
b) Štandarda primátora mesta Piešťany – tvorí ju erb mesta, premietnutý na textil v tvare
obdĺžnika olemovaný lemom v mestských farbách (žltá, modrá, biela), pričom pomer výšky
a šírky štandardy je totožný s pomerom výšky a šírky erbu. Uschováva ju primátor mesta.
O použití štandardy rozhoduje primátor alebo mestské zastupiteľstvo.
15. Mestská polícia v Piešťanoch v roku 2007
MsP v Piešťanoch vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona č. 564/1991 Zb., v znení
neskorších predpisov o obecnej polícii a podľa VZN MP č. 7/2001 o mestskej polícii.
Celkový počet zamestnancov MsP v roku 2007 bol 43. Náčelníkom MsP bol Bc. Marcel
Mihalik.
Pri výkone služby v 4-och pracovných smenách pracovalo 30 príslušníkov MsP. Hliadky
MsP v roku 2007 zistili celkove 9 113 priestupkov (v doprave, porušenie VZN MP a iné
priestupky), uložili 3 088 blokových pokút v celkovej výške 495 450,- Sk. Blokovacích
zariadení na autá bolo založených 461, z toho v 307 prípadoch boli uložené pokuty v celkovej
výške 120 850 Sk.
Príslušníci MsP tiež vykonali 63 kontrol v reštauráciách a baroch na podávanie alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.
Na priestupkovom oddelení pracovali 3 zamestnanci, ktorí riešili 218 priestupkov.
Na úseku prevencie pracoval 1 zamestnanec, ktorý mal na starosť prednáškovú činnosť
v rámci projektu „Prevenciou predchádzať represii“.
Na dohliadacom a monitorovacom stredisku mestskej polície pracovali 4 zamestnanci
v nepretržitej prevádzke. Pomocou monitorovacej techniky kontrolovali verejné priestranstvá
a priamo riadili hliadky MsP pri riešení priestupkov, prípadne trestných činov v rámci
ustanovení zákona o obecnej polícii. K dispozícii mali 11 kamier (pribudla kamera na
Poštovej ul.).
Pri zabezpečovaní verejného poriadku mestská polícia spolupracovala s SBS COOP,
Obvodným oddelením Policajného zboru v Piešťanoch (riaditeľ OO PZ mjr. Bc. Pavol
Oslej), Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ, Okresnou kriminálnou
políciou a s Ochranou kúpeľov SLK Piešťany, a.s. (vedúci odboru OK Peter Rehák).

16. Obvodný úrad v Piešťanoch v roku 2007
Vláda SR vymenovala dňom 21.sept. 2006 nového riaditeľa ObÚ v Piešťanoch, ktorým
sa stal RNDr. Igor Nicák. Dňom 1.okt. 2007 získal Obvodný úrad v Piešťanoch právnu
subjektivitu, dovtedy jeho pracovníci boli zamestnancami Krajského úradu v Trnave.
Organizačná štruktúra ObÚ:
- odbor všeobecnej vnútornej správy (vedúci Ing. Ľubomír Pastucha);
- odbor živnostenského podnikania (vedúci Ing. Ján Zaťko);
- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (vedúci Ing. Igor Košík);
- odbor organizačný a ekonomický (vedúca Ing. Oľga Solmošiová) - odbor
vznikol 1.okt. 2007, predtým to bol odbor odvetvových činností a vnútornej prevádzky.
17. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2007
Na základe údajov, ktoré poskytol ÚPSVaR v Piešťanoch, bola v okrese Piešťany ku koncu
roka 2007 miera nezamestnanosti 3,73 % (najvyššia bola v januári - 4,41 % a najnižšia
v máji - 3,54 %). Počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Piešťany - disponibilných - ku
koncu roka 2007 bol 1 239 (všetkých evidovaných bolo 1 458).
Na základe údajov Štatistického úradu SR bola v roku 2006 priemerná miera
nezamestnanosti na Slovensku 13,6 % a postupne klesala. Nezamestnanosť klesala
aj v roku 2007, v januári dosiahla 9,4 % a v decembri klesla až na 7,9 % z aktívneho
obyvateľstva. V roku 2007 bol na Slovensku ekonomický rast. Okrem toho v zahraničí
pracovalo 250 až 300 tis. Slovákov.

2. Počasie a príroda v roku 2007
1. Počasie na Slovensku v roku 2007
V roku 2007 pokračovalo mimoriadne teplé počasie z minulého roka. Prvých osem
mesiacov boli mesačné teploty výrazne vyššie, v porovnaní s normálom padli dlhoročné
teplotné rekordy. Jar bola naviac veľmi suchá. Podľa klimatológov je to dôsledok
globálneho otepľovania na Zemi.
Na Slovensku zima 2006/2007 bola najteplejšou od roku 1871, odkedy sa u nás datujú
pravidelné meteorologické pozorovania. Bola o 4° až 4,5°C teplejšia než je dlhodobý
priemer. Najväčším extrémom bol mimoriadne teplý január, miestami až o 6°C teplejší ako
je dlhodobý mesačný priemer. Zvieratá sa neuložili na zimný spánok alebo vyšli z brlohov,
medvede v Tatrách boli dezorientované. Na juhozápade krajiny rozkvitli sedmikrásky,
„zlatý dážď“ a pod., vo februári rozkvitli čerešne, z kvetov i narcisy, okrem snežienok
a fialiek.
Apríl je typický veľkou premenlivosťou a výdatnými zrážkami. Tohtoročný apríl však bol
úplne suchý, spadol úplne najnižší úhrn zrážok od roku 1881, odkedy meteorológia merajú
zrážky.
V lete 2007 prvýkrát v histórii zažili ľudia na Slovensku teploty nad 40 °C. 20. júla
2007 namerali v Hurbanove nový absolútny teplotný rekord 40,3°C. Zrážky sa síce v lete

vyskytovali, polia však boli suché. Veľa síce napršalo počas búrok, chýbali však trvalé
dažde.
Počas jesene sa počasie zmenilo, bolo veľmi chladno. Od októbra boli mesačné teploty
nižšie ako je normál. V novembri sa lyžovalo aj na juhozápadnom Slovensku.
2. Počasie v Piešťanoch v roku 2007
Január – bol teplotne mimoriadne nadnormálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 3,7°C (o 5,7°C viac než je januárový
normál).
Maximálna denná teplota vzduchu bola najvyššia 13. januára, a to 13,1°C (bol to zároveň
najteplejší deň mesiaca s priemernou dennou teplotou vzduchu 11,5°C) a najnižšia -1,5°C
bola 28. januára. Ráno 28. jan. bola nameraná najnižšia prízemná teplota vzduchu -13,5°C.
Mesačný úhrn atmosferických zrážok bol 53 mm (čo bolo o 21 mm viac ako normál),
snehová pokrývka trvala iba 5 dní.
V prvej polovici januára bolo väčšinou oblačno až zamračené, občasný dážď, postupne sa
otepľovalo od +3°C až na 13°C. Mimoriadne teplo bolo najmä v dňoch 10. až 13. januára.
Kvitli sedmikrásky, „zlatý dážď“ a pod.
V dňoch 14. - 16. jan. sa trochu ochladilo, v noci bol mráz -3° až -4°C. Potom od 17. do
22. jan. bolo opäť teplo, zamračené, občasný dážď, cez deň až 10°C, v noci bez mrazu.
18. jan. sa západnou Európou prehnala silná víchrica až orkán (najmä na severe
Slovenska). Prvý sneh napadol až 23. jan., začal sa však pomaly topiť. Sneh znovu
napadol 26. a 27. jan., avšak v noci 28. jan. už pršalo a sneh sa roztopil. Pekné zimné
počasie trvalo iba niekoľko dní a z toho len dva dni sa deti mohli sánkovať. Koncom
januára sa oteplilo, bolo zamračené, občasný dážď, bez mrazu, cez deň +5° až +6°C.
Február – bol tiež teplotne mimoriadne nadnormálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 4,6°C (čo bolo o 4,2°C viac než je
februárový normál).
Maximálna denná teplota vzduchu bola najvyššia 14. febr., a to 12,7°C (bol to zároveň
najteplejší deň mesiaca s priemernou dennou teplotou vzduchu 8,7°C) a najnižšia 3,2°C
bola v dňoch 25. a 26. febr. Najnižšia prízemná teplota vzduchu -7,7°C bola nameraná
ráno 23. febr.
Mesačný úhrn zrážok bol 28 mm (čo bolo o 5 mm menej než je mesačný normál), snehová
pokrývka bola iba 1 deň.
V 1. polovici mesiaca bolo opäť teplo, polooblačno až oblačno alebo zamračené
s občasným dažďom, teploty 7° až 10°C, v noci bez mrazu, iba pri občasnom vyjasnení
v noci slabý mráz. Obzvlášť teplo bolo v dňoch 13. a 14. febr., keď denné teploty
dosahovali až 13°C, v noci cca 4°C. Opäť kvitli sedmikrásky, púpava a pod., tiež lietali
včely.
Trochu sa ochladilo v dňoch 23. až 25. febr., cez deň max. +4° až +5°C, v noci mráz.
V noci 25. febr. napadlo asi 2 cm snehu, nasledujúci deň padal dážď so snehom, ktorý sa
však roztopil. Koncom februára bolo zamračené, dážď, cez deň 7° až 8°C, v noci 3°C.
Marec – bol teplotne nadnormálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 7,4°C, čo bolo o 2,9°C viac než je marcový
normál. Maximálna teplota vzduchu bola 18. marca, a to 19,6°C a v priebehu mesiaca
hodnotu 15°C a viac dosiahla 10-krát. Minimálna teplota bola 5. marca, prízemná bola

-7°C a vo výške 2 m v meteorologickej búdke -4°C. Mesačný úhrn zrážok bol 52 mm (o
24 mm viacej než je normál).
V 1. dekáde marca bolo opäť teplo, spočiatku zamračené s občasným dažďom, teploty
cez deň 7° až 8°C, v noci 2° až 3°C. V dňoch 5. až 7. marca bolo pekné, slnečné počasie,
v noci ešte primrzlo. Slnečné počasie bolo aj v dňoch 11. až 16. marca s dennými
teplotami až 15°C, v noci 2° až 3°C.
V dňoch 17. až 20. marca prúdil od juhu vzduch, vietor privial aj oblačnosť s dažďom,
stále teplo, cez deň 11° až 12°C, v noci bez mrazu.
V dňoch 21. a 22. marca sa trochu ochladilo, vzduch s oblačnosťou a dažďom prúdil od
severozápadu, cez deň 6°C, v noci 1°C.
V dňoch 23. a 24. marca bol vietor a oblačnosť od východu, občasný dážď.
Koncom marca bolo opäť pekne, teplo, denné teploty 17° až 18°C.
Apríl – teplotne mierne nadnormálny, bol však extrémne suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 11,3°C (o 1,7°C viac ako je mesačný
normál). Maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 20°C a viac
13-krát, pričom 28.
apríla bol zaznamenaný aj 1 letný deň, kedy maximálna teplota vzduchu dosiahla 25,7°C
(bol to zároveň najteplejší deň mesiaca priemernou dennou teplotou vzduchu 15,8°C).
Najchladnejší deň v mesiaci bol 5. apríl s priemernou dennou teplotou vzduchu 5,8°C.
Ráno 8. apríla bola nameraná najnižšia prízemná teplota vzduchu -6,3°C.
Mesačný úhrn zrážok bol iba 1 mm (čo je o 39 mm menej než je normál, teda v apríli
prakticky nepršalo, bol najsuchší aspoň od roku 1901).
Začiatkom apríla bolo pekné počasie, polojasno až polooblačno s teplotami až 17° – 18°C,
v noci 4° až 5°C. Od 4. do 7. apríla bolo naďalej slnečné počasie, od severu však fúkal
vietor a prúdil chladnejší vzduch.
Od 8. apríla fúkal ešte severozápadný vietor, postupne sa však oteplilo. V dňoch 11. až 16.
apríla bolo teplo, jasno alebo polojasno, denné teploty stúpli na 24° až 25°C, stále však
bolo sucho.
V dňoch 17. až 21. apríla prúdil chladnejší vzduch od severozápadu, denné teploty
dosahovali 14° až 16°C. Trochu pršalo iba 18. apríla.
V dňoch 22. až 28. apríla bolo opäť slnečné počasie, oteplilo sa, denné teploty 24° až
26°C, stále sucho.
Koncom mesiaca začal fúkať severný vietor, ochladilo sa.
Máj – bol teplotne nadnormálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 16,8°C (o 2,3°C viac než je normál. Bolo
zaznamenaných 12 letných dní (maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 25°C a viac), 3
tropické dni (30° a viac), tiež 2 tropické noci (minim. teplota vzduchu neklesla pod 20°C).
Maximálna teplota vzduchu bola najvyššia 25. mája, a to 30,7°C, najnižšia 14,4°C bola
1.mája. Najchladnejšie bolo ráno 2.mája s prízemnou teplotou -6°C.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 54 mm (o 12 mm menej než je normál).
Začiatkom mesiaca bolo ešte chladno, zamračené, v dňoch 5. a 6. mája pršalo.
9. a 10. mája bol opäť občasný dážď, začalo sa otepľovať.
11. mája bola popoludní krátka búrka, 12. mája opäť krátka búrka s prudkým lejakom
a krupobitím, teploty postupne vzrástli na 24° až 25°C.
15. mája bol silný lejak, ochladilo sa. Od 19. mája sa oteplilo, bolo jasno až polojasno,
veľmi teplo bolo najmä v dňoch 23. až 25. mája, teploty prekročili 30°C. Od 26.mája fúkal

južný vietor, prišla aj oblačnosť, ale bez dažďa. 28.mája boli 2 búrky, jedna popoludní,
druhá večer s výdatným dažďom.
Koncom mesiaca sa od severu ochladilo, teploty poklesli na 19° až 20°C.
Jún – bol teplotne nadnormálny. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 20,4°C.
Bolo zaznamenaných 24 letných dní a 7 tropických dní. Maximálna teplota vzduchu
bola 21. júna, a to 33,2°C, najchladnejšie bolo 29. júna, a to 7,8°C. Mesačný úhrn zrážok
dosiahol 57,3 mm.
21. júna prešla Slovenskom veterná smršť. Odnášala strechy domov, vyvracala stromy
a stožiare elektrického vedenia.
Začiatkom júna sa postupne otepľovalo. 2. júna bolo otvorenie LKS, počasie vydržalo,
pršalo až v noci. 3. júna bola búrka. V ďalších dňoch bolo väčšinou polooblačno, teploty
stúpli na 28° až 29°C. 9. a 13. júna boli búrky mimo Piešťan, bolo stále sucho. Od 14. júna
bolo polooblačno až oblačno, v noci
16. júna pršalo.
Od 17. júna sa začalo otepľovať. Veľmi teplo, dusno bolo najmä 20. a 21. júna. Večer
21. júna prešla veterná smršť aj cez Piešťany. O pol siedmej večer spozorovali ľudia
na Banke vzdušný vír, ktorý sa rýchlo krútil. Následne bola mohutná víchrica a búrka
so silným nárazovým vetrom, lejakom a krupobitím. Ulice a chodníky boli zasypané
konármi, ba i vytrhnutými stromami alebo elektrickými stĺpmi. Pracovníci Služieb mesta
Piešťan pracovali až do polnoci, na druhý deň už od štvrtej ráno a to najmä na spojazdnení
cestných komunikácií, veľa práce mali aj piešťanskí hasiči. Živel zničil v parku 15
stromov, na Žilinskej ceste strom poškodil strechu rodinného domu, 3 veľké stromy boli
vyvrátené v areáli škôlky na Ul. A. Dubčeka, vyvrátilo aj pagaštan priamo vrastený do
terasy Kursalonu, vyvrátený stĺp na Vážskej ul. spôsobil výpadok el. prúdu a pod. Padajúci
konár ťažko zranil 3-ročné dievčatko.
22. júna bola opäť búrka s lejakom. Veľmi teplo bolo aj 25. júna. Koncom júna sa
ochladilo, denné teploty dosahovali 23° až 24°C.
Júl – bol teplotne nadnormálny a slnečný.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 21,6°C, čo je o 2,7°C viac než je júlový
normál.
20. júla bola zaznamenaná rekordná najvyššia maximálna denná teplota vzduchu 38,2°C
(najvyššia nameraná v Piešťanoch od roku 1931). Najteplejší deň mesiaca bol 16. júl
s priemernou dennou teplotou 30,1°C. Minimálna prízemná teplota vzduchu bola 31. júla
ráno, a to 3,4°C.
V júli bolo 21 letných dní, 13 tropických dní a 3 tropické noci.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol v júli 52 mm(čo je o 7 mm menej než je normál).
Slnečný svit trval 309 hodín (o 64 hodín viac ako normál).
Začiatkom júla sa oteplilo na 26° až 27°C. 2. júla bola popoludní búrka s výdatným
lejakom, 3. júla večer ďalšia búrka, ale slabšia a mimo mesta.
Od 4. do 6. júla sa prechodne ochladilo, od severozápadu vietor a oblačnosť s občasnými
prehánkami, cez deň max. 21° až 22°C.
7. a 8. júla bolo opäť teplejšie, fúkal južný vietor, cez deň 27° až 28°C.
9. júla bolo oblačno, občasný dážď, v noci bola búrka. 10. a 11. júla bolo chladnejšie, cez
deň max. 20°C, občasný dážď. 12. júla popoludní bol hodinový lejak. Od 13. júla sa začalo
dlhodobo otepľovať, bolo polooblačno alebo polojasno. V dňoch 19. a 20. júla presiahli
denné teploty 38°C, bolo sucho. V nasledujúcich dňoch fúkal severozápadný vietor, avšak

teploty nad 30°C boli nepretržite od 14. do 24. júla. V dňoch 25. a 26. júla sa teploty
znížili na max. 25° až 26°C. V dňoch 27. a 29. júla bolo opäť teplejšie, polooblačno,
v noci 29. júla už konečne pršalo.
Koncom júla sa ochladilo, polooblačno až oblačno, severozápadný vietor, občasný dážď,
cez deň max. 20° až 21°C. Pri brehoch Váhu sa v rieke od Krajinského mosta smerom
k Sĺňave objavili riasy.
August – bol teplotne nadnormálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v auguste v Piešťanoch 21°C (o 2,6°C viac
než normál).
16. aug. bola zaznamenaná najvyššia maximálna denná teplota vzduchu 33,5°C, tento
deň bol aj najteplejším v mesiaci s priemernou dennou teplotou 26,8°C. V auguste bolo
v Piešťanoch 24 letných a 8 tropických dní.
Minimálna prízemná teplota vzduchu 2,7°C bola ráno 1. augusta.
Mesačný úhrn atmosferických zrážok bol 59 mm (o 6 mm menej ako je normál). Slnečný
svit trval 262 hod. (o 29 hod. viac než je normál).
Začiatkom augusta bolo väčšinou jasno až polojasno, postupne sa oteplilo, teploty stúpli
od 24°C na vyše 30°C v dňoch 8. a 9. augusta. 7. aug. popoludní bola silná búrka, ďalšia
búrka bolo o polnoci.
Od 10. do 12. aug. bolo väčšinou zamračené, teploty klesli na 24° až 25°C, 10. aug.
predpoludním pršalo, 11. aug. bola popoludní búrka. Od 13. do 17. aug. bolo polooblačno,
postupne sa oteplilo na cca 30°C.
V dňoch 18. až 20. aug. teploty poklesli na 26° až 27°C. 19. aug. popoludní bola búrka,
v noci tiež mimo mesta, 20. aug. večer bola silná búrka s lejakom.
Od 21. aug. sa opäť začalo otepľovať, od 23. do 27. aug. bolo pekné, slnečné počasie,
s teplotami vyše 30°C. 23. aug. bola v noci búrka.
Od 28. aug. začal fúkať severozápadný vietor, ochladilo sa na 22° až 23°C, objavila sa
oblačnosť, 29. aug. pršalo. Pri brehu Váhu boli naďalej riasy.
September – bol teplotne podnormálny, avšak vlhký.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 13°C (o 1,7°C menej než normál.
17. sept. bola zaznamenaná najvyššia max. teplota vzduchu 23,9°C, pričom tento deň
bol aj najteplejším v mesiaci s priemernou teplotou vzduchu 18°C. Minimálna prízemná
teplota vzduchu klesla na -1,6°C ráno 21.sept. V septembri už nebol zaznamenaný ani
jeden letný deň.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol až 97 mm (o 53 mm viac než je normál).
Slnečný svit trval 168 hodín (o 9 menej než je normál).
V 1. dekáde septembra sa ochladilo, od severozápadu prúdil chladnejší vzduch
i s oblačnosťou, teploty postupne klesli z 21°C na cca 13°C 8. septembra. Pršalo v noci 3.
sept. a potom od 5. do 8. sept., 5. a 7. sept. celý deň. V dôsledku niekoľkodňových dažďov
stúpla voda Váhu, hrozila povodeň.
Od 10. sept. sa začalo otepľovať, väčšinou bolo polooblačno, 16. a 17. sept. teploty
dosiahli cca 24°C, v noci však klesli na 9° až 10°C (medzi dennými a nočnými teplotami
začali už byť väčšie rozdiely). Začal fúkať južný vietor, večer a v noci 18. sept. pršalo.
V dňoch 19. a 20. sept. fúkal severný vietor, ochladilo sa na cca 16° – 17°C. Od 21. sept.
sa opäť postupne otepľovalo, cez deň bolo jasno, teploty dosahovali 22° až 23°C, v noci
však opäť klesli, a to na 5° až 6°C.

Od 26. sept. začal fúkať južný vietor, prišla i oblačnosť, pršalo 27. a celý deň 28.
septembra.
Koncom mesiaca bolo polooblačno, ešte pomerne teplo, max. 20° až 21°C.
Október – bol teplotne podnormálny a pomerne suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v októbri 8,6°C (o 1,1°C menej než je
normál). 1. okt. bola zaznamenaná najvyššia max. denná teplota vzduchu 22,1°C.
Najteplejším dňom bol 3. okt. s priemernou dennou teplotou vzduchu 15,2°C. Minimálna
prízemná teplota vzduchu -7,4°C bola ráno 15. okt.
Mesačný úhrn atm. zrážok bol 28 mm (o 12 mm menej než je normál).
Začiatkom októbra bolo ešte stále teplo, polooblačno, s teplotami max. 21°C. 4. a 5. okt.
prišla oblačnosť od západu i s dažďom, max. 19°C, v noci okolo 10°C.
Od 6. do 11. okt. bolo vcelku pekné počasie, polojasno alebo polooblačno, ráno občas
hmla, cez deň max. 17° až 18°C, v noci 4° až 7°C. 12. okt. večer a v noci pršalo. Od 13.
okt. začal od severozápadu fúkať vietor a prúdiť chladnejší vzduch, cez deň bolo slnečno,
max. 13° až 14°C, 14. okt. v noci bol prvý mráz. 18. okt. bolo zamračené, občasný dážď.
V dňoch 19. až 21. okt. bolo ďalšie ochladenie, od severu prechádzala oblačnosť
sprevádzaná studeným vetrom, cez deň max. 8° až 9°C. V dôsledku prebiehajúcej revízie
vodného diela Drahovce - Madunice bol ešte stále nízky stav vody vo Váhu a na Sĺňave,
bolo vidieť štrkoviská na brehoch a na malých ostrovčekoch.
22. okt. bol cez deň silný vietor i víchrica, v noci dážď, cez deň cca 7°C, v noci 4°C.
Pršalo aj celý deň 23. a v noci 24. okt. Od 25. okt. prechádzala oblačnosť od juhovýchodu
a oteplilo sa. Bolo zamračené alebo nízka oblačnosť, cez deň max. 12°C, v noci 7° až 8°C.
25. okt. pršalo, 27. mrholilo, 28. a 30. okt. znovu pršalo.
November – bol teplotne podnormálny a pomerne suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 3,4°C (o 0,9°C menej než je normál).
Najvyššia maximálna teplota vzduchu 13,7°C bola 3. nov., zároveň to bol najteplejší deň
v novembri s priemernou dennou teplotou vzduchu 10,9°C. Minimálna prízemná teplota
vzduchu klesla najnižšie 29. nov. ráno na -10,5°C.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 37 mm (o 15 mm menej než je normál).
Slnečný svit trval 72 hod. (o 17 hod. viac než je normál).
Začiatkom novembra bolo ešte pomerne teplo, cez deň max. 12° až 13°C, v noci cca 2°C.
Od 4. nov. začalo prúdenie vzduchu spojené s vetrom a oblačnosťou od severozápadu až
západu, postupne sa ochladilo. 6. nov. celý deň padal dážď so snehom, od 7. do 10. nov.
oblačnosť od západu a občasný dážď, cez deň 5° až 6°C, v noci 1° až 2°C.
11. nov. celý deň padal mokrý sneh, od 12. do 14. nov. naďalej oblačnosť od západu
a občasný dážď, cez deň 3° až 4°C, v noci 0° až 1°C.
Od 15. nov. oblačnosť aj vietor od severozápadu, ďalšie ochladenie, cez deň max. 1° až
2°C, v noci -3° až -4°C.
Od 19. do 25. nov. sa postupne trochu oteplilo, fúkal južný vietor, bolo väčšinou
zamračené, 24. a 25. nov. slabý dážď alebo mrholenie, cez deň max. 5° až 7°C, v noci 3°
až 4°C.
26. a 27. nov. prechádzala striedavá oblačnosť od severozápadu, ochladilo sa, cez deň
max. 1° až 2°C, v noci -3° až -4°C. 28. a 29. nov. bolo cez deň slnečné počasie. 30. nov.
bolo zamračené, napadol sneh, avšak sa hneď začal topiť.
December – bol teplotne podnormálny a suchý.

Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v decembri -0,9°C (o 0,8°C menej než je
normál). Maximálna teplota vzduchu nedosiahla ani raz 10°C, najvyššia 9°C bola 3. dec.,
čo bol aj najteplejší deň v decembri s priemernou dennou teplotou 6,7°C. Minimálna
prízemná teplota vzduchu -14,2°C bola nameraná ráno 26. dec.
Mesačný úhrn zrážok v decembri bol 25 mm (o 21 mm menej než je normál). Súvislá
snehová pokrývka bola iba na začiatku mesiaca (roztápal sa sneh z
30. nov.) a tenká
pokrývka bola aj od Štedrého večera až do konca roka. Slnečný svit trval 34 hod.
1. dec. pokračovalo topenie snehu z predchádzajúceho dňa, cez deň 5° až 6°C, v noci
+1°C. 2. a 3. dec. bolo sychravo, nízka oblačnosť až hmla, občasný dážď.
Od 5. do 11. dec. bolo väčšinou zamračené, bez mrazu, oblačnosť od juhovýchodu, cez
deň max. 5° až 6°C, v noci cca 2°C. Pršalo v noci 6. dec., celý deň 7. dec., v noci 9. a 10.
dec. a pršalo aj cez deň 11. dec.
13. dec. začal fúkať nepríjemný severozápadný vietor s oblačnosťou, ochladilo sa. 15.
až 18. dec. bola nízka oblačnosť, inverzné počasie. Od 21. dec. až do konca roka boli
celodenné mrazy. Na Štedrý deň večer napadlo trochu snehu, na sánkovanie to však
nestačilo.
Od 26. dec. do konca roka bolo ustálené počasie, bolo však zamračené s nízkou
oblačnosťou, občas s mrznúcim mrholením, s teplotami cez deň -3° až -5°C, v noci -5° až
-8°C.
2. Vodná nádrž Sĺňava
a) Ochrana vodného vtáctva a jeho prostredia – v roku 1980 bolo vyhlásené Chránené
územie Sĺňava Piešťany ako chránená študijná plocha na ochranu vodného vtáctva
a vodných biocenóz. Táto úprava ustanovila napr. zákaz výkonu práva poľovníctva,
zákaz táborenia, stanovania ako aj prístup verejnosti, okrem vyznačených ciest. Športová
a rekreačná činnosť sa môže uskutočňovať len v priestoroch vymedzených správnym
orgánom.
Na základe zákona NR SR č. 287/1997 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a s účinnosťou
od roka 1995 sa územie chránenej študijnej plochy Sĺňava stalo Chráneným areálom
so 4. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny. Ten okrem iného zakázal aj konanie
športových podujatí na Sĺňave. Výnimky povolil Krajský úrad životného prostredia
v Trnave, povolené boli „tiché“ športy, ako je napr. veslovanie a kanoistika, hlučný vodný
motorizmus však bol zakázaný.
Na Sĺňave sa nachádza malý umelý, štrkový Vtáčí ostrov, ktorý slúži na hniezdenie vtákov,
na svoju populáciu ho využíva najmä kolónia rybára čierneho. V období hniezdenia sú pre
tohto vtáka nevhodné hlučné športové aktivity. Dlhšie trvajúci hluk mu spôsobuje stres,
ktorý by riešil opustením hniezda. Vodnú plochu Sĺňavy využívajú aj vtáky zo severských
krajín, ktoré na nej odpočívajú po dlhšom lete. O ochranu vodného vtáctva sa starajú
tunajší ochranári a ornitológovia.
Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny bola zavedená nová kategória
chráneného územia pod názvom chránené vtáčie územie (v dôsledku vstupu SR do EÚ).
Vláda SR na svojom zasadnutí 9. júla 2003 schválila Národný zoznam navrhovaných
chránených vtáčích území na Slovensku, ktorý obsahuje 38 chránených vtáčích území,
medzi nimi i CHVÚ Sĺňava Piešťany. CHVÚ Sĺňava bolo vyhlásené na ochranu
a zachovanie biotopov vtákov európskeho významu - rybára riečneho (čierneho), čajky

čiernohlavej a čajky sivej. Okrem hniezdnych lokalít na Sĺňave, t.j. Vtáčieho ostrova
a Výsadby (Kubánovho jazierka) boli do chráneného územia zaradené aj zvyšky
prirodzených ekosystémov starého koryta Váhu s viacerými štrkovými lavicami a cennými
trávnatými, kriakovými a lesnými biotopmi medzi korytom Váhu a derivačným kanálom.
b) Údržba Vtáčieho ostrova – každoročne koncom leta ekológovia vykonajú družbu
biotopu Vtáčieho ostrova, kde hniezdia rybár riečny, kačice a vzácne druhy čajok. Bez
údržby by sa prirodzená štrková lavica premenila na lužný les. Z naplavených konárov sa
postavili posiedky pre vtáky, pokosili sa byliny vyrastajúce zo štrku a vzniknutá biomasa
bola následne spálená.
c) Rozmnoženie vodného rastlinstva – vo vodnej nádrži Sĺňava sa už od Krajinského
mosta v posledných rokoch veľmi rozmnožili rôzne druhy vodných rastlín. Prejavilo sa to
najmä v letnom období, keď došlo k výraznému otepleniu.
Slovenský rybársky zväz v Piešťanoch v spolupráci s Botanickým ústavom SAV
zabezpečil vykonanie botanického rozboru vodnej flóry. Z neho vyplynulo, že v nádrži
rastie 8 druhov vodných rastlín, z ktorých 2 sú obzvlášť invázne. Potrebné opatrenia
na spomalenie zarastania a vyčistenie jazera vykonal správca nádrže Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Piešťany v spolupráci s Mestom Piešťany
a okolitými obcami. Na jeseň 2007 sa uskutočnila revízia vodného diela Drahovce
- Madunice, v rámci ktorej poklesla hladina Váhu a Sĺňavy. Pri tejto príležitosti boli
vyčistené brehy Sĺňavy (pozri Kap. 6 Úprava mesta, doprava, spoje).
3. Ošetrenie vzácnych stromov - topole čierne
Členovia OZ Živá planéta vypracovali projekt Záchrana významných stromov
v Piešťanoch. Na jar minulého roku začali s jeho realizáciou. Zabezpečili ošetrenie
6-tich, vyše 100-ročných topoľov čiernych, nachádzajúcich sa v areáli piešťanského
autokempingu Lodenica. Zrealizovala ho odborná arboristická firma zo Žiliny. Členovia
OZ Živá planéta tiež vyhotovili a osadili v areáli informačnú tabuľu. V nasledujúcom
období pokračovali v zabezpečení ošetrenia ďalších vzácnych stromov.
OZ Živá planéta zároveň presadzuje vyhlásiť ošetrené stromy za chránené.
3. Politický a verejný život v roku 2007
1. Prvý Piešťanec narodený v roku 2007
V piešťanskej nemocnici sa 2.jan. 2007 Petre Dekanovej z Piešťan narodil syn Tomáš. Do
pôrodnice prišiel rodičke zablahoželať primátor Ing. R. Cicutto a zároveň jej odovzdal
vkladnú knižku s 5 tis. Sk.
2. Mesto Piešťany na veľtrhu v Brne
V dňoch 11. - 14.jan. 2007 sa na výstavisku v Brne konal medzinárodný veľtrh cestovného
ruchu Region Tour Brno. Stánok Piešťan si prišli prezrieť aj primátor Ing. R. Cicutto
a viceprimátor Piešťan Ing. T. Miština, CSc.
3. Mesto Piešťany na veľtrhu v Bratislave
V dňoch 18. - 21.jan. 2007 sa v priestoroch bratislavskej Incheby uskutočnil 13. ročník
veľtrhu cestovného ruchu ITV Slovakia Tour Bratislava. Mesto a kúpele Piešťany sa

prezentovali novým stánkom a programom pre návštevníkov.
Počas otváracieho dňa primátor Ing. R. Cicutto a viceprimátor Ing. T. Miština privítali
v našom stánku viacero významných hostí - predsedu trnavského VÚC Tibora Mikuša,
primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského i ďalších.
4. Plesy v Piešťanoch v roku 2007
Plesová sezóna v Piešťanoch prebiehala v januári a februári 2007.
Opäť sa konalo viacero plesov, ako napr. 10. reprezentačný ples (19.jan. v Kursalone),
2. reprezentačný ples penziónu Zachej (19.jan. v hoteli Zachej), 1. reprezentačný ples
Diany (20.jan. v penzióne Diana), Ples stavbárov (26.jan. v Kursalone), 16. Ples zelených
- na tému England (3.febr. v hoteli Eden),
32. reprezentačný ples SLK - najstarší ples
v Piešťanoch (2.febr. v hoteli Balnea
Palace), Ples Rotary (3.febr. v Kursalone), Ples Ekom (9.febr. v Kursalone), 22.
reprezentačný ples Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch (9.febr. v SZáŠ), 3.
reprezentačný ples ZSŠOaS (9.febr. v reštaurácii Semafor), Reprezentačný ples Lions
Clubu v Piešťanoch (10.febr. v hoteli Eden), Valentínsky ples Hotelovej akadémie Ľ.W.
(10.febr. v HA Ľ.W.), 4. reprezentačný ples Lodenica (10.febr. v reštaurácii Lodenica),
Hasičský ples (10.febr. v hoteli Balnea Palace), Ples Oriflame (10.febr. v Kursalone), 1.
reprezentačný ples Slnečnice (16.febr. v Kursalone), Farský ples (17.febr. v Kursalone),
Ples Domossu (17.febr. v hoteli Sorea Sĺňava) i ďalšie.
2.febr. sa primátor Piešťan Ing. R. Cicutto zúčastnil plesu v Trenčianskych Tepliciach,
ktorý zorganizoval Medzinárodný klub a hosťami boli viaceré významné osobnosti
verejného a spoločenského života.
Pri príležitosti dňa sv. Valentína (14.febr. sa uskutočnilo viacero detských fašiangových
karnevalov s maskami, maškarami a kultúrno-zábavnými programami, a to v základných
školách i materských škôlkach.
14.febr. pripravilo MsKS Valentínsky karneval na ľade na klzisku na Winterovej ul.
25.febr. sa uskutočnil 1. Detský divadelný ples v Indian’s pube na Teplickej ul.
5. Poslanecký klub AZ - založenie
4.febr. 2007 vznikol poslanecký klub AZ v Piešťanoch, v ktorom sa po prvýkrát v histórii
Piešťan združilo do klubu 7 nezávislých poslancov spolu s 3-mi poslancami minoritných
strán mestského zastupiteľstva (2 zo Strany zelených a 1 z koalície Slobodné fórum - ANO
- Demokratická únia).
Predsedom poslaneckého klubu AZ sa stal MUDr. J. Beňačka, jeho zástupkyňou Ing. Eva
Wernerová, členmi JUDr. H. Kiššová, Ing. F. Kopca, MUDr. M. Držíková, MUDr. M.
Urbánek, M. Cifra, MUDr. P. Čunčík, Ing. E. Gocká a RNDr. J. Šmída.
6. Rokovanie o komunálnej sociálnej politike v Banskej Bystrici
7.febr. 2007 sa v Banskej Bystrici konalo pracovné stretnutie na témy „Sociálna politika
na komunálnej úrovni“ a „Projekt Zdravé mesto“. Na pozvanie primátora Banskej Bystrice
sa ho zúčastnili viceprimátor Piešťan Ing. T. Miština, CSc. a poslanec MsZ MP M. Cifra.
Medzi účastníkmi rokovania bol aj generálny sekretár Slovenského Červeného kríža B.
Telgársky, ktorý uvítal aktiváciu projektu „Zdravé mesto“ v Piešťanoch.

7. Primátor Piešťan na pracovnej návšteve vo Francúzsku
Delegácia mesta Piešťany, ktorú viedol primátor Ing. R. Cicutto, navštívila v dňoch 7. a 8.
febr. 2007 Paríž.
Primátora Piešťan prijala veľvyslankyňa Stálej misie SR pri OECD vo Francúzsku
Jana Kotová, s ktorou prerokoval ďalšie možnosti prezentácie mesta Piešťany.
Primátor Piešťan sa potom zúčastnil otvorenia recipročnej výstavy Mosty slovenských
a francúzskych výtvarníkov v Paríži (pozri Kap. 8. Kultúra a Kap. 12. Zahraničné styky).
8. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
Fašiangové obdobie sa skončilo 20. febr. 2007 tradičným podujatím „Pochovávanie basy“.
O pestrý program sa postarali členovia FS Krakovienka. Podujatie sa začalo pred MsÚ
a vyvrcholilo na Nám. slobody.
9. Medzinárodná konferencia učiteľov v Piešťanoch
V dňoch 8. až 11. marca 2007 sa v Piešťanoch konala 21. medzinárodná konferencia
nadnárodnej organizácie European Schools Project Association (ESPA), témou boli
informačné a komunikačné technológie a prvky projektového vyučovania. ESPA združuje
európskych i neeurópskych učiteľov rôznych typov škôl (od ZŠ až po univerzity).
Účastníkov konferencie prijal na pôde MsÚ viceprimátor mesta Ing. T. Miština, CSc.
10. Návšteva z Kazachstanu
Koncom marca 2007 zavítala na Slovensko na študijnú návštevu 12-členná delegácia
z Kazachstanu, ktorú tvorili predstavitelia kazašských mimovládnych organizácií
a poslanci národného parlamentu. V súvislosti s tvorbou samosprávneho systému
v Kazachstane sa zaujímali o dôsledky procesu decentralizácie v mestách a obciach
Slovenska.
27. marca navštívili naše mesto a stretli sa s primátorom, viceprimátorom a prednostkou
MsÚ v Piešťanoch. O procese decentralizácie a jej fungovaní na Slovensku oboznámil
hostí bývalý splnomocnenec Vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy Viktor
Nižňanský.
11. Ocenenie piešťanských pedagógov
28. marca 2007 pri príležitosti Dňa učiteľov boli v Kursalone ocenení pedagogickí
pracovníci zo škôl a školských zariadení Mesta Piešťany (pozri Kap. 7. Školstvo).
12. 62. výročie oslobodenia mesta Piešťany od fašizmu
4. apríla 2007 pri tejto príležitosti primátor mesta položil vence pri Pamätníku Vďaka
osloboditeľom na Nám. SNP spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
13. Generálny tajomník OECD na návšteve v Piešťanoch
Začiatkom apríla 2007 navštívil Slovensko gener. tajomník OECD José Ángel Gurría
(bývalý minister zahraničných vecí Mexika). Po stretnutiach s prezidentom SR, predsedom
Vlády SR a ministrami prišiel za oddychom do nášho mesta a kúpeľov, sprevádzala ho
veľvyslankyňa SR pri OECD v Paríži Jana Kotová.

5. apríla ho primátor Piešťan spolu s gener. riaditeľom SLK v Piešťanoch privítali
na Kúpeľnom ostrove v hoteli Thermia Palace. V priestoroch Balnea Esplanade sa
uskutočnila tlačová konferencia, tiež sa zapísal do knihy návštev hotela Balnea Esplanade
a do Pamätnej knihy mesta Piešťany. Jeho návšteva bola súkromná, veľkonočné sviatky
v našom meste strávil spolu s manželkou Lulu a dcérou Evou. J.Á. Gurríu okrem
bahenného zábalu najviac zaujali slovenskí ľudia a ich veľká pohostinnosť.
14. Deň narcisov v Piešťanoch
13. apríla 2007 zorganizovala piešťanská pobočka Ligy proti rakovine tradičnú finančnú
zbierku spojenú s rozdávaním kvietkov. V Piešťanoch, vo Vrbovom a v 17-tich obciach
okresu takmer 200 dobrovoľníkov vyzbieralo 476 351 Sk.
15. Deň Zeme v Piešťanoch
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) zorganizoval MsÚ v Piešťanoch jarné upratovanie
v okolí mesta. 20. apríla 2007 cca 100 dobrovoľníkov vyčistilo od odpadkov nábrežie
Váhu od Krajinského mosta po Lodenicu.
16. Slávnostné otvorenie kúpeľného hotela Thermia Palace
Po rozsiahlych rekonštrukčných prácach bol koncom roka 2006 znovuotvorený KH
Thermia Palace.
Dňa 27. apríla 2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie kúpeľného hotela Thermia
Palace, prvého 5-hviezdičkového hotela na Slovensku. Pozvanie na túto slávnosť
prijali – prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou Silviou, veľvyslanci, predstavitelia
obchodných komôr a ďalšie významné osobnosti.
Na úvod sa k hosťom prihovoril John Smith ako zástupca majoritného akcionára SLK
Piešťany, a.s., Po ňom nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili známi slovenskí
umelci. Slávnosť sa ukončila ohňostrojom a rozsvietením hotela. Po skončení programu
bola pre hostí pripravená večera v secesnej reštaurácii Thermia Palace. Zároveň sa
prezident SR I. Gašparovič podpísal do Pamätnej knihy hotela Thermia Palace.
Pri tejto príležitosti odovzdal Nadácii Silvie Gašparovičovej šek za SLK Piešťany
v hodnote 250 tis. Sk generálny riaditeľ Klaus Pilz a šek v hodnote 50 tis. Sk za Casinos
Slovakia Ing. Peter Pisoň.
17. Predseda Vlády SR na návšteve v Piešťanoch
28. apríla 2007 zavítal do Piešťan na krátku návštevu predseda vlády SR Róbert Fico.
V Hudobnom pavilóne predniesol krátky príhovor pri príležitosti nadchádzajúceho 1. mája
- Sviatku práce. Absolvoval niekoľko rozhovorov s občanmi mesta a následne sa aktívne
podieľal na stavaní „mája“.
18. 52. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe
V Piešťanoch si Deň víťazstva (8. máj) občania uctili 7. mája 2007.
Pietne akty kladenia vencov pri pamätníkoch pred mestským úradom na Nám. SNP, pri
letisku na Žilinskej ceste a v mestskom parku vykonali zástupcovia mestskej samosprávy
na čele s primátorom mesta, pracovníci štátnej správy, zástupcovia ZO Slovenského zväzu

protifašistických bojovníkov a zástupcovia politických strán v meste.
19. Deň matiek v Piešťanoch
Oslavy Dňa matiek sa v Piešťanoch uskutočnili v nedeľu 13. mája 2007.
Kultúrny program v Hudobnom pavilóne v parku sledovali desiatky mamičiek so svojimi
deťmi. Vystúpil FS Poleno z Bratislavy, recitovala Eva Macánková z Piešťan.
Väčšina starších občanov by však bola radšej, keby sa zachovali oslavy Medzinárodného
dňa žien.
20. Veľvyslanec Indonézie na návšteve v Piešťanoch
14. mája 2007 navštívil Piešťany nový veľvyslanec Indonézie v SR.
Primátor Ing. R. Cicutto hovoril s veľvyslancom Lufti Raufom o ďalšej spolupráci
v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Do Piešťan už niekoľkokrát zavítali indonézski
umelci. Mesto Piešťany po živelnej katastrofe v Indonézii zorganizovalo benefičný koncert
obetiam tsunami.
21. Branný deň pre mládež v Piešťanoch
Branný deň s ozbrojenými zložkami pripravilo Regrutačné stredisko v Trnave a Mestská
polícia v Piešťanoch dňa 23. mája 2007 v priestoroch Vojenského historického múzea
v Piešťanoch. Študentom zo stredných škôl sa predstavili vojaci s pozemnou technikou,
policajti, hasiči a psovodi zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Účastníci podujatia sa
mohli zúčastniť branno-športovej súťaže, pozrieť si vojenské múzeum, sadnúť si do
kabíny lietadla, podržať zbraň, obliecť sa do vojenskej uniformy a pod.
22. Primátor Piešťan na pracovnej návšteve vo Fínsku
Primátor Piešťan Ing. R. Cicutto v dňoch 29. mája až 1. júna 2007 absolvoval pracovnú
návštevu vo Fínsku. Cestu zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska - región
Jaslovské Bohunice, za účasti primátorov a starostov z regiónu JE Jaslovské Bohunice
(pozri Kap. 12. Zahraničné styky).
23. Vyznamenania udelené primátorom Piešťan
Primátorovi Piešťan Ing. Removi Cicuttovi boli udelené dve vyznamenania.
Rumunský prezident Traian Basesco mu udelil Národný rad za zásluhy v hodnosti
dôstojníka. Vyznamenanie mu odovzdala 29. mája 2007 veľvyslankyňa Rumunska na
Slovensku Valerica Epure. Toto vyznamenanie bolo udelené rumunským vojakom v 2.
svetovej vojne (starostlivosť o cintoríny a pamätníky) a za rozvoj spolupráce v oblasti
kultúry medzi Slovenskom a Rumunskom.
Druhé vyznamenanie mu udelil predseda Mestskej rady Heinoly Mauno Kuusela. Primátor
Piešťan získal najvyššie vyznamenanie fínskeho mesta - Pamätnú medailu mesta Heinola.
24. Astronomická konferencia Bezovec 2007
2. júna 2007 sa na Bezovci pri Piešťanoch uskutočnila medzinárodná astronomická
konferencia, jej témou boli hviezdy a hviezdna astronómia. Podujatie pripravil
Astronomický ústav SAV spolu so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV
a Hvezdárňou a planetáriom v Hlohovci. Konferencie sa zúčastnili profesionálni

astronómovia zo SR, ČR, Grécka, Ukrajiny a Indonézie.
25. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny Piešťany 2007 - 16. ročník
Otvorenie LKS v Piešťanoch sa uskutočnilo v dňoch 2. a 3. júna 2007. Zúčastnil sa
ho prezident SR Ivan Gašparovič a ďalší významní hostia, medzi nimi i delegácie
z partnerských miest Heinola, Ustroň, Hajdúnánás a Luhačovice. Slávnostné OLKS sa
uskutočnilo v sobotu 2. júna ešte za dobrého počasia, pršať začalo až večer.
Kultúrne, športové a zábavné podujatia trvali 4 dni, od štvrtka 31. mája do nedele 3. júna.
Medzi významnejšie podujatia patrili – 1. ročník bowlingového turnaja O pohár primátora
Piešťan vo štvrtok 31. mája (pozri Kap. 11. Šport), 15. ročník súťažnej prehliadky
historických vozidiel Piešťanské zlaté stuhy - Concours d’ Elegance v dňoch 31.mája - 3.
júna (pozri Kap. 11. Šport) a výstava
MOSTY V. Slovensko - Fínsko s vernisážou piatok 1. júna večer (pozri Kap. 8. Kultúra).
Tohtoročné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa nieslo v znamení 40. výročia
podpísania partnerskej zmluvy medzi Piešťanmi a Heinolou (pozri Kap. 12 Zahraničné
styky).
V sobotu 2. júna o 10.00 hod. v hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove
zástupcovia cirkví vykonali akt požehnania prameňov, pri ktorom asistovali aj svetskí
hodnostári - prezident SR Ivan Gašparovič, primátor mesta Ing. R. Cicutto a gener. riaditeľ
SLK Piešťany, a.s. K. Pilz. Predtým od 8.30 do 9.45 hod. bol zraz hostí na MsÚ, od 9.45
bol spoločný odchod autobusmi na Kúpeľný ostrov.
O 10.30 hod. sa pohol slávnostný sprievod, ktorý išiel po trase Spoločenské centrum
SLK na Kúpeľnom ostrove - Thermia Palace - Kolonádový most - Winterova ul. odbočenie pri budove bývalého riaditeľstva kúpeľov smerom do Sadu A. Kmeťa - Dom
umenia. Pred sprievodom išli historické vozidlá (na jednom z nich sa viezli primátor
mesta s prezidentom SR), nasledovali predstavitelia mesta a oficiálni hostia (medzi nimi
i delegácie z partnerských miest Heinola, Ustroň, Hajdúnánás a Luhačovice) a potom ďalší
účastníci sprievodu - organizácie, školy, športovci, hudobné a folklórne súbory, záujmové
združenia a pod. (pozri Kap. 8. Kultúra).
O 11.30 hod. sa uskutočnil slávnostný ceremoniál OLKS na terase Domu umenia.
Oficiálne otvorenie LKS vykonal primátor mesta Ing. R. Cicutto (symbolickým
odomknutím sezóny) a gener. riad. SLK, k návštevníkom sa prihovoril aj prezident SR
Ivan Gašparovič. Potom sa pred predstaviteľmi mesta, hosťami a prizerajúcimi sa divákmi
predstavili účastníci sprievodu.
V rámci slávnostného ceremoniálu sa uskutočnilo aj netradičné scénické vystúpenie
„živých sôch“, ktoré predstavovali významné osobnosti z histórie Piešťan (napr. Adam
Trajan, Ľudovít Winter a pod.) a tiež divákom predviedli povesť o pávovi, ktorého
vyliečila piešťanská liečivá voda a bahno.
Popoludní o 14.00 hod. sa začal kultúrno-spoločenský program v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku. O 15.00 hod. primátor Piešťan Ing. R. Cicutto slávnostne otvoril
programy v Hudobnom pavilóne a vyslovil pozdrav mestu Heinola pri príležitosti 40.
výr. podpísania partnerskej zmluvy medzi Piešťanmi a Heinolou. Predstavitelia Heinoly
odovzdali Ing. R. Cicuttovi Pamätnú medailu mesta Heinola, ktorú mu udelila Mestská
rada Heinoly.
V priebehu dňa sa uskutočnilo viacero spoločenských, kultúrnych a zábavných podujatí,

a to v Hudobnom pavilóne, v Art Jazz Gallery, v parku pri Dome umenia (detské
programy, atrakcie pre deti, skautský tábor), na Kúpeľnom ostrove a pod. Pri chodníkoch
v parku bolo viacero stánkov s občerstvením a suvenírmi. Ďalšie podujatia sa konali
v nedeľu 3. júna.
26. Motoristické podujatie Carat Tuning Party I v Piešťanoch
Uskutočnilo sa na letisku v Piešťanoch v dňoch 8. - 9.júna 2007. Motoristického stretnutia
sa zúčastnilo 3,5 tis. návštevníkov.
Do motosúťaží sa zapojilo okolo tristo osobných áut. Uskutočnilo sa tiež viacero
zábavných súťaží a kultúrnych vystúpení.
Druhý diel, t.j. Carat Tuning Party II sa konal na letisku v Piešťanoch v dňoch 10. a 11.
aug. 2007.
27. Národné letecké dni v Piešťanoch - 1. ročník
Prvé Národné letecké dni sa konali v dňoch 16. - 17. júna 2007 na Letisku v Piešťanoch.
Predviedli sa tu profesionálni i amatérski piloti s akrobatickými kúskami, parašutisti
a nechýbali ani ukážky najmodernejšej techniky a výzbroje Armády SR.
30 tisíc divákov sledovalo pozemné a letové ukážky vojenských lietadiel a vrtuľníkov,
tiež civilných a športových klubových lietadiel, bezmotorových lietadiel, záchranného
vrtuľníka a pod. Uskutočnil sa výsadok vojenských parašutistov a vystúpenie českej
leteckej akrobatickej skupiny.
K nahliadnutiu boli odstavené lietadlá, obrnené vozidlá, samohybná kanónová húfnica,
odmínovací systém. Ukážky svojej činnosti predviedli aj vojenskí kynológovia a Čestná
stráž Ozbrojených síl SR. Medzi pozemné ukážky patrili bojové umenia príslušníkov
špeciálneho pluku zo Žiliny, pyrotechnická práca, obsluha raketového komplexu, hasenie
požiaru zo vzduchu, ochutnávka vojenského chleba z poľnej pekárne a prehliadka
exponátov piešťanského Vojenského historického múzea.
28. Medzinárodné motoristické podujatie Truck country v Piešťanoch - 7. roč.
Medzinárodný motoristický festival truckov (ťahačov) sa konal v dňoch 22. - 24. júna
2007 na Letisku v Piešťanoch. Zišlo sa tu 588 ťahačov zo Slovenska, Maďarska a Čiech.
Truckeri súťažili v šprinte, stíhacej jazde a barelových pretekoch ťahačov. Súčasťou
podujatia boli koncerty populárnej hudby, vystúpili známi slovenskí a českí speváci
a hudobníci, napr. Dara Rolins, Michal David, Peter Nagy, Gladiátor, Tublatanka, Veslári,
skupina Indigo, Maxici a pod.
Veľkú pozornosť vzbudili opäť kaskadéri a prezentácia JET trucku - amerického
Peterbilt 359 a. Nechýbala ani laserová show a súťaž Miss mokré tričko.
29. Návšteva delegácie z Tadžikistanu
9. augusta navštívila Piešťany 11-členná delegácia z Tadžikistanu.
Na MsÚ ju prijal viceprimátor mesta Ing. T. Miština, CSc. O systéme verejnej správy
a činnosti samosprávnych orgánov mesta ich informoval bývalý vládny splnomocnenec
Ing. Viktor Nižňanský. Hostia sa zaujímali najmä o financovanie školstva a rozpočtovanie
na lokálnej úrovni.

30. Slovenské národné povstanie - 63. výročie
Krajské oslavy 63. výr. SNP sa uskutočnili 25. augusta na Prašníku. Konali sa pod záštitou
predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, hlavným organizátorom bol Trnavský samosprávny
kraj.
Slávnostný akt kladenia vencov sa uskutočnil pri Pamätníku SNP v Prašníku - Dúbrave
a na cintoríne v Prašníku - Pustej Vsi.
Osláv sa zúčastnili aj občania Piešťan, pre odvoz im organizátori zabezpečili autobus.
31. Prezentácia Piešťan v Bratislave
V dňoch 1. a 2.sept. 2007 sa mesto Piešťany prezentovalo na Korunovačných slávnostiach
v Bratislave. Prostredníctvom „živých sôch“ boli symbolicky „kráľovi“ odovzdané dary
prírody z Piešťan.
32. Podujatie Polícia deťom
Podujatie pre školské deti sa uskutočnilo 7.sept. 2007 na Letisku v Piešťanoch. Pripravila
ho Mestská polícia v spolupráci s Vojenským historickým múzeom v Piešťanoch pod
záštitou primátora mesta.
Deťom predviedli ukážky svojej činnosti ozbrojené a záchranné zložky, psovodi, hasiči,
štátni a mestskí policajti.
33. Prezentačný deň Piešťan v Trenčíne
Aj v roku 2007 pokračovala spolupráca 3-och miest – Bratislavy, Piešťan a Trenčína.
V roku 2005 sa Piešťany a Trenčín prezentovali v Bratislave, v roku 2006 Bratislava
a Trenčín v Piešťanoch.
V tomto roku sa Piešťany a Bratislava prezentovali 13.sept. v Trenčíne v rámci festivalu
ľudovej zábavy a kultúry Pri trenčianskej bráne. Mesto Piešťany reprezentoval FS
Striebornica a hudobná skupina Slniečko.
34. Stretnutie letcov - vojnových veteránov v Piešťanoch
22.sept. 2007 zavítali do Piešťan na 2-dňové stretnutie vojnoví veteráni - letci stíhacích
lietadiel a výsadkári z celého Slovenska. Podujatie zorganizovalo Združenie letcov
a bojovníkov v SNP a v zahraničí spolu so Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov. Pri pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP vzdali úctu obetiam 2.
svetovej vojny položením vencov.
35. Ukončenie Letnej kúpeľnej sezóny 2007 v Piešťanoch
V rámci ukončenia LKS 2007 v Piešťanoch (trvala v období jún - september) sa v dňoch
20. až 23. sept. 2007 uskutočnilo niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí.
Vo štvrtok 20. sept. sa konal 14. ročník národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov
Victoria Regia.
V piatok 21. sept. sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže „O najkrajšie okno a balkón mesta“.
V sobotu 22. sept. popoludní sa v Hudobnom pavilóne konala Kvetinová a módna show.
O 14. hod. sa začal sprievod kvetinových alegorických vozov Kvetinové korzo na trase
Spoločenské centrum SLK - Kolonádový most - Pešia zóna na Winterovej ul. - Hudobný
pavilón v mestskom parku. Tiež sa konal Deň otvorených dverí v Balneologickom múzeu

a výstava PARK FOTO - 2. roč.
V období ukončenia LKS sa konali aj ďalšie kultúrne vystúpenia, výstavy a prezentácie.
36. 14. ročník národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia.
Kvetinové korzo
Podujatia sa konali v dňoch 20. až 23. sept. 2007.
20. sept. sa konala súťaž Victoria Regia v 3-och kategóriách.
V kategórii ZŠ (18 žiakov, téma „Návšteva zvieratiek v ZOO“) vyhrala Daniela
Dobrovodská zo ZŠ Moravany n/V., v kategórii stredné záhradnícke školy (24 študentov,
téma „Kreslá pre miss junior“) získala prvenstvo Lucia Hrušková zo SZáŠ v Piešťanoch)
a medzi profesionálmi (8 účastníkov, téma „Jesenná kytica pre významného kúpeľného
hosťa“) bol najlepší Maroš Petic z Green Art Bratislava. Súťažiaci boli nielen zo SR, ale aj
z ČR, Poľska a Rakúska. Všetky súťažné exponáty boli v dňoch 21. až 23. sept. vystavené
v Spoločenskom centre SLK Piešťany.
V sobotu 22. sept. sa konala súťažná prehliadka kvetinových alegorických vozov
a individuálnych alegórií Kvetinové korzo (21 exponátov).
V kategórii alegorických vozov získali 1. miesto a cenu predsedu TTSK Ing. T. Mikuša
študenti 2.A triedy SZáŠ v Piešťanoch za alegorický voz Snehulienka. Na 2. mieste sa
umiestnila 3.C trieda SZáŠ v Piešťanoch za alegorický voz Safari (so žirafou a levom)
a zároveň získala cenu primátora Piešťan Ing. R. Cicutta. Ceny udelili aj PD Flora
Trenčianske Teplice a spoločnosť Šupa z Veľkých Kostolian.
V kategórii skupinové alegórie 1. miesto a cenu SLK Piešťany 4.A trieda SZáŠ
v Piešťanoch s alegóriou Little Garden. Ceny udelili aj SZáŠ Piešťany a Školský majetok
v Piešťanoch.
Alegorické vozy aranžovali v SZáŠ v Piešťanoch, v ZSŠP v Rakoviciach, v Záhradnom
centre Charvát, v spoločnosti Šupa Veľké Kostoľany, vo Víne Nitra, v Meste Piešťany
a v SLK Piešťany.
37. Petícia občanov proti hlučnosti zvonov pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch
Koncom augusta 2007 zástupca občanov Juraj Lehuta podal na MsÚ petíciu s 220
podpismi, ktorá obsahovala požiadavky na zmenu intenzity a načasovania ranného
zvonenia v novej zvonici pri kostole sv. Cyrila a Metoda. Požadovalo sa v nej posunutie
vyzváňania zo 6-ej na 7-mu hodinu ráno a zníženie jeho hlučnosti. A to najmä cez víkendy,
aby deti neboli skoro zobudené.
Mesto o tom rokovalo s piešťanským dekanom Jozefom Bohunickým. Farár a správca
farnosti sv. Cyrila a Metoda Ladislav Kuna, ktorý pôsobil v Piešťanoch iba krátky čas, sa
rokovania nezúčastnil. Údajne došlo k dohode.
Začiatkom októbra dostali občania oficiálnu odpoveď z MsÚ, podľa ktorej sa zvonenie
skrátilo z 5-tich na 2 min. a z 3-och zvonov sa bude používať iba najmenší. K časovému
posunu nedošlo, zvon naďalej vyzváňal o 6.-ej hod.
38. Deň zdravia v Piešťanoch
Zdravotné podujatie sa uskutočnilo 6. okt. 2007. Zorganizovali ho Mesto Piešťany a MsKS
v Piešťanoch, spolupracovali Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Piešťany 2,
SLK Piešťany, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nemocnica A.

Wintera, NÚRCH a Kardiologická ambulancia MUDr. J. Beňačku, PhD. (pozri Kap. 10.
Zdravotníctvo).
39. Delegácia z Indonézie na návšteve v Piešťanoch
Parlamentná delegácia z Indonézie zavítala v októbri na 2-dňovú pracovnú návštevu
Slovenska. V Bratislave sa stretla s poslancami NR SR.
19.okt. 2007 zavítala 14-členná delegácia indonézskeho parlamentu sprevádzaná
veľvyslancom Indonézie na Slovensku Lufti Raufom do Piešťan. Účelom ich návštevy
bola výstava výrobkov vrbovskej firmy Chirosan v priestoroch piešťanského penziónu
Löwe. Zaujímali sa najmä o mobilné poľné nemocnice a sanitné vozidlá, ktoré firma
Chirosan vo Vrbovom vyrába.
40. Stretnutie jubilujúcich občanov Piešťan - 15. roč.
Podujatie sa uskutočnilo 24. okt. 2007 tradične v Dome umenia. Zúčastnili sa ho občania,
ktorí v roku 2007 mali 75, 80, 85 alebo viac rokov. Z viac ako 700 pozvaných ich prišlo
asi 400.
K jubilantom sa prihovoril primátor mesta Ing. R. Cicutto. Po kultúrnom programe,
v ktorom vystúpil aj známy slovenský herec Michal Dočolomanský a speváci Zdenek
Sychra a Nora Blahová, si jubilanti mohli posedieť pri malom občerstvení.
41. Konferencia Benchmarking v Bratislave
Na konferencii Benchmarking mestských úradov, ktorá sa konala 24. okt. 2007
v priestoroch Pálfyho paláca v Bratislave, zastupoval mesto Piešťany Ing. Timotej Miština,
CSc. Na stretnutí zástupcov miest sa prezentovali výsledky porovnávania produktov,
služieb a praktík mestských úradov na Slovensku.
42. Stretnutie zástupcov občianskych združení a spoločenských organizácií so zdravotným
zameraním
Stretnutie sa uskutočnilo 25. okt. 2007 v priestoroch KSC Fontána.
Primátor mesta Ing. R. Cicutto v príhovore ocenil prácu prítomných, ktorú vykonávajú
pre občanov so zdravotným postihnutím. Pamätné listy a darčeky si od neho prevzali Ing.
Alojz Michna z OZ Liga proti rakovine, Ing. Soňa Kašičková z OZ Liga proti reumatizmu,
Ing. Františka Kymlová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, MUDr.
Viera Kopányová z Charity zrakovo postihnutých a Eva Hoosová z Klubu sclerosis
multiplex v Piešťanoch.
43. Projekt Thermae Europae
Projekt realizuje 6 európskych kúpeľných miest z Talianska, Bulharska, Švédska,
Francúzska, ČR a SR a pridružených partnerov z ďalších 11-tich krajín Európy.
Základným cieľom projektu, ktorý je financovaný z grantu Európskej únie - Culture 2000
na roky 2006 - 2009, je realizácia myšlienky oživenia kultúrneho dedičstva európskych
kúpeľov. Súčasťou projektu sú aj vedecké odborné semináre a kultúrne podujatia
v európskych kúpeľných mestách.
V rámci uvedeného projektu sa v dňoch 28. - 30. okt. 2007 vo švédskom kúpeľnom meste
Varberg uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom „Kúpele, zdravie, kultúra“.

Podujatia sa zúčastnila aj delegácia Piešťan, ktorú tvorili zástupca SLK Josef Provázek
a Ing. Marta Mráziková z MsÚ v Piešťanoch. Sprievodným podujatím konferencie bolo
kultúrno-spoločenské podujatie „Kultúrne dni a noci“, v rámci ktorého vystúpila hudobná
skupina žiakov a absolventov ZUŠ Piešťanský dixieland pod vedením Ľubomíra Váryho.
44. Sviatok Pamiatky zosnulých
Pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých (2.nov.) položil primátor Piešťan spomienkové
kytice na hroby rodiny Winterovcov, katolíckeho kňaza Šindelára a k Pamätníku padlých
v 1. svetovej vojne pri kostole sv. Štefana kráľa.
45. Ocenenie mesta Piešťany v celoslovenskej súťaži internetových stránok ZlatyErb.sk
Celoslovenskú súťaž internetových stránok pod názvom ZlatyErb.sk vyhlásila Únia
miest Slovenska a Občianske združenie Slovenska pod záštitou predsedu Vlády SR
a Európskeho komisára za SR. Jej cieľom bolo podporiť internetizáciu samospráv na
Slovensku.
Piešťanský mestský informačný portál www.piestany.sk sa v kategórii Najlepšia stránka
miest a mestských častí umiestnila na 3. mieste za Bratislavou a Trenčínom. Prihlásených
bolo 75 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami.
Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené 12. nov. 2007 v Bratislave.
Na piešťanskom webe si môžu občania, ktorí majú počítač napojený na internet, nájsť
viacero rôznych informácií o meste a živote jeho obyvateľov, okrem iného denne
aktualizované informácie o dianí v meste.
V záujme ďalšieho vylepšovania elektronických služieb sa Mesto Piešťany zapojilo aj do
projektu ISO MI - Informačný systém obcí a miest na internete.
46. Stretnutie predstaviteľov samospráv mikroregiónu Piešťany - Banka - Moravany n/V.
Primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto, starosta Banky Ing. Jaroslav Janeček a starosta
Moravian n/V. Peter Hulman sa stretli 15. nov. 2007, aby sa navzájom informovali
o najnovších investičných zámeroch v mikroregióne.
V Piešťanoch sa v roku 2008 začne stavať Aupark. Ďalšie väčšie investičné zámery sa
týkajú pozemkov pri poliklinike, ktoré získali dvaja investori. Obaja pripravujú výstavbu
objektov cestovného ruchu. Prvý plánuje urobiť hotelové služby a wellnes, druhý sa chce
zamerať na voľnočasové aktivity. Nový športový bazén plánuje mesto vystavať oproti
supermarketu Kaufland.
V Banke sa pripravuje prestavba kúpaliska Sĺňava, kde zahraničná firma plánuje postaviť
veľké wellness centrum. Ďalší investor chce stavať zariadenia cestovného ruchu pri
Obtokovom ramene Váhu. Počíta sa tiež so zariadeniami cestovného ruchu a bytovou
výstavbou na Červenej veži.
V Moravanoch n/V. chce korunný princ zo Saudskej Arábie postaviť kúpeľno-rekreačný
areál.
Realizácia týchto investičných zámerov spôsobí zvýšené dopravné zaťaženie. Primátor
mesta a obaja starostovia obcí sa zhodli na tom, že bude treba zvýšiť úsilie na doriešenie
výstavby nového mesta cez Váh (južné premostenie) a tiež rozšíriť mestskú autobusovú
dopravu do Banky a do Moravian.

47. Delegácia Singapurskej republiky na návšteve v Piešťanoch
V decembri 2007 zavítala na Slovensko delegácia singapurských podnikateľov a zástupcov
Ministerstva zahraničných vecí Singapurskej republiky. Návštevu zorganizovala Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a jej cieľom bolo stretnutie singapurských
a slovenských podnikateľov. Okrem Bratislavy si delegácia vybrala ako pracovnú zastávku
iba Piešťany.
Delegácia navštívila Piešťany 10. dec. 2007 a sprevádzala ju veľvyslankyňa Singapurskej
republiky na Slovensku Jennie Chua Kheng Yeng. Na pôde MsÚ ich prijal viceprimátor
mesta Ing. T. Miština, CSc. a kde sa stretli s miestnymi podnikateľmi. Prerokovali
možnosti investovania v regióne Piešťan a vzájomného obchodu.
Po stretnutí na MsÚ sa delegácia presunula do hotela Thermia Palace, prezrela si Kúpeľný
ostrov a niektorí z nich vyskúšali účinky liečivej vody.
48. Vianočné obdobie v Piešťanoch v roku 2007 - verejné podujatia
Koncom novembra pracovníci Služieb MP nainštalovali vianočnú svetelnú výzdobu
v centre mesta. Na Pešej zóne na Winterovej ul. pred budovou bývalého riaditeľstva
kúpeľov bol postavený 7 až 8 m vysoký vianočný stromček, pri ňom prenosné klzisko
a betlehem z dubových kmeňov, ktorý vyhotovil drevorezbár Alfonz Machaj. Budova
bývalého riaditeľstva kúpeľov bola tiež okrášlená svetelnou výzdobou a boli na nej
vyvesené 4 vlajky - SR, EÚ, mesta a kúpeľov.
Na Nám. slobody bolo kryté pódium, na ktorom sa konali vianočné programy počas
adventného obdobia. Na blízkej budove boli vyvesené 3 vlajky - SR, EÚ a mesta Piešťany.
Tiež tu bolo postavených 8 stánkov, ktoré ponúkali občerstvenie (čaj, varené víno, horúcu
medovinu, punč a pod., chlebíky s masťou a cibuľou, s bryndzovou alebo škvarkovou
pomazánkou, so slaninou, tiež medovníky, vianočné pečivo, sladkosti a pod.). Jediným
problémom pre návštevníkov bolo občas verejné WC na Nám. slobody, ak bolo práve
zatvorené. V sobotu 1. dec. primátor mesta Ing. R. Cicutto rozsvietil vianočný stromček na
Winterovej ul.
2. dec. bola prvá adventná nedeľa. Na Nám. slobody sa uskutočnila adventná slávnosť
s kultúrnym vianočným programom, a príhovormi primátora mesta Ing. Rema Cicutta
a evanjelického kňaza Branislava Dolinského, pričom primátor zapálil 1. adventnú sviecu.
6. dec. sa na Nám. slobody konal mikulášsky večierok, medzi deti zavítal Mikuláš.
9. dec. bola druhá adventná nedeľa s kultúrnym programom a zapálením
2.
adventnej sviece.
16. dec. bola tretia adventná nedeľa opäť s kultúrnym programom a zapálením 3.
adventnej sviece. Pre občanov bol pripravený adventný „primátorský čaj“ a pochúťky,
ktoré pripravilo Mesto Piešťany.
23. dec. bola štvrtá adventná nedeľa. Piešťanskí skauti odovzdali primátorovi mesta
betlehemské svetlo, ktorý následne zapálil poslednú, štvrtú adventnú sviecu. Slávnostnú
atmosféru umocnila svojimi piesňami Marcela Laiferová.
31. dec. sa v centre mesta konali koncerty hudobných skupín, občania sa lúčili so starým
rokom. Privítanie nového roka 2008 bolo spojené s ohňostrojom na nábreží Váhu. Konali
sa Silvestrovské zábavy, napr. v hoteli Máj.
Okrem centrálnej časti mesta bola vyzdobená aj kúpeľná časť mesta na Kúpeľnom ostrove.
Kúpeľný hotel Thermia Palace bol celý vysvietený, stromy boli ovešané svietiacimi

ozdobami, pri Napoleonských kúpeľoch bol vyzdobený vianočný stromček asi 7 - 8 m
vysoký.
Členovia Lions klubu v Piešťanoch podávali v predvianočnom období pred hotelom
Eden okoloidúcim pohár punču. Príspevok bol ľubovoľný, vyzbieralo sa vyše 28 tis.
Sk. Výťažok bol použitý na charitatívne účely pre Charitu slabozrakých a nevidomých
v Piešťanoch a pre RDD v miestnej časti Kocurice.

4. Poľnohospodárstvo v roku 2007
1. Poľnohospodárska konferencia o plodinách v Piešťanoch
V dňoch 23. až 26. mája 2007 sa v Piešťanoch uskutočnila vedecká konferencia, zameraná
na oblasť genetických zdrojov rastlín. Zúčastnilo sa jej 230 odborníkov z 35-tich krajín.
Podujatie zorganizovalo Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu -Výskumný
ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch a Európska asociácia pre výskum a šľachtenie rastlín
- Eucarpia.
Účastníci konferencie poukázali na súčasný a budúci vývoj plodín, ich význam a využitie
vo výžive obyvateľstva a v poľnohospodárstve. Kultúrne a divorastúce plodiny tvoria
podstatnú zložku výživy obyvateľstva. Diskutovalo sa o plodinách, ktoré sú zdravé,
výživné a lepšie prispôsobené klimatickým zmenám.
Problematike ochrany genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo sa venujú vo
VÚRV v Piešťanoch už niekoľko desaťročí.
2. VÚRV v Piešťanoch - Génová banka SR
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch vykonáva svoju činnosť na centrálnom
pracovisku v Piešťanoch na Bratislavskej ceste a vo Výskumnom pracovisku
v Borovciach.
Pred niekoľkými rokmi sa piešťanský VÚRV zapojil do Národného programu ochrany
genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v SR.
Piešťanským šľachtiteľom sa darí v šľachtení plodín, na svojom konte majú už niekoľko
desiatok vlastných druhov. Nachádza sa tu tiež Génová banka SR. Môže sa v nej uchovať
až 50 tis. vzoriek semenných druhov. V dvoch komorách pri teplote -17°C sú uskladnené
slovenské semienka obilnín, strukovín, krmovín, tráv, okopanín, olejnín, zeleniny,
liečivých rastlín, korenín, kvetov aj technických plodín. V ďalších dvoch komorách sa pri
teplote +4°C nachádza viac ako 13 tis. vzoriek aktívnej kolekcie semien. Okrem semien
je v génovej banke aj herbár, v krabiciach sa uchovávajú usušené klasy stoviek vzoriek
pšenice, jačmeňa, ale aj strukov fazúľ.
Génová banka SR poskytuje bezplatne vzorky semien na výskumné a vedecké účely a na
výmenu iným génovým bankám. Kolekcie národného programu sú súčasťou európskych
databáz. V Európskom katalógu Eurisco je zatiaľ zaradených viac ako 12 tis. genetických
zdrojov rastlín zo Slovenska.

3. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2007
Predsedom družstva bol Ing. Miroslav Haring, podpredsedníčkou a agronómkou Ing. Daria
Keblovská. Priemerný počet zamestnancov v roku 2007 bol 43, priemerná hrubá mesačná
mzda 15 719 Sk.
a) Investície do obnovy mechanizácie – zberací voz na krmoviny CLAS (nemeckej
výroby) a traktor CLAS, spolu za cca 5 mil. Sk.
b) Hospodárenie – v roku 2007 malo PD celkové výnosy 44 699 tis. Sk, celkové náklady
boli 44 198 tis. Sk a účtovný zisk bol 501 tis. Sk.
V roku 2004 PD v Piešťanoch požiadalo prvýkrát o príspevok z fondov EÚ. V roku 2006
bolo z fondov EÚ na jednotnú platbu na plochu poskytnutých 2 163 951,- Sk (deklarovaná
plocha 880 ha, 2 460 Sk/ha) a na podporu plodín na ornej pôde bolo poskytnutých
1 451 974,- Sk (deklarovaná plocha 722 ha, 2 011/ha). V roku 2007 bolo na jednotnú
platbu na plochu poskytnutých 2 234 845 Sk (dekl. plocha 875,38 ha, 2 553 Sk/ha) a na
podporu plodín na ornej pôde 1 293 414 Sk (dekl. plocha 741 ha, 1 745 Sk/ha).
c) Rastlinná výroba – v roku 2007 bola úroda menšia než v predošlom roku. Spôsobila
to suchá zima bez snehovej pokrývky a nedostatok zrážok počas vegetačnej doby. Úrodu
nepriaznivo ovplyvnila aj víchrica koncom júna, ktorá poškodila polia pred začatím žatvy.
Nižšia úroda však vyvolala vyššie výkupné ceny.
Obilniny: pšenica bola zasiata na 227 ha (výnos 5,47 t/ha), jačmeň na 204 ha (4,1 t/ha),
tritikale (kríženec) na 4 ha (4,7 t/ha). Kukurica na siláž na 65 ha, na zrno a na osivo 84,5
ha.
Strukoviny: 0 ha.
Olejniny: repka ozimná na 109 ha (1,8 t/ha), slnečnica na 0 ha.
Okopaniny: cukrová repa na 92 ha (56,15 ha, cukornatosť 18,2 %), zemiaky
4 ha.
Krmoviny: lucerna na 31 ha pre potreby živočíšnej výroby.
d) Živočíšna výroba
Ošípané – celkove 1 097 ks. Z toho prasnice 95 ks, prasatá na výkrm 340 ks, mladé prasatá
(predvýkrm) 321 ks, ciciaky 307 ks, chovné prasničky 33 ks, kanec 1 ks. Priemerný odstav
na prasnicu bol 19,2 ks/rok. Výroba bravčového mäsa na predaj bola 81 682 kg.
Hovädzí dobytok: celkove 243 ks. Z toho kravy na mlieko (dojnice) 122 ks, jalovice
vysokoteľné 20 ks, jalovice do 2-och rokov 37 ks, jalovice do 1-ho roka (mladý dobytok)
29 ks, teľce do 6 mesiacov 35 ks. Výroba hovädzieho mäsa na predaj 11 034 kg.
Výroba mlieka: družstvo v roku 2007 dorobilo 814 221 l mlieka. Výnos bol 19,25 l/kravu/
deň. V 1. štvrťroku sa mlieko odpredávalo ešte do Milexu Nové Mesto n/V. a potom do
Senickej mliekárne cez odbytové družstvo v Senici.

5. Priemysel, obchod a služby v roku 2007
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2007
a) Štruktúra spoločníkov SLK Piešťany, a.s. (k 31.12.2007). Anglická spoločnosť CP
Holdings Ltd., ktorej vlastníkom je Sir Bernard Schreier, odkúpila SLK Piešťany v roku
2002.
Počet vydaných akcií: 1 509 518

Menovitá hodnota 1-ej akcie: 1 000,- Sk
Akcionár
1. Danubius Hotel
Management CoLtd.
2. Léčebné lázně
Mariánské Lázně, a.s.
3. Danubius Hotels Rt.
4. Mesto Piešťany
5. Danubius Hotels
Ny Rt.
6. Obec Smrdáky

Adresa
Počet akcií
Szent István tér 11,
1051 Budapešť
718 393
Masarykova 22,
35329 Mariánské Lázně
362 284
Szent István tér 11,
1051 Budapešť
277 383
Nám. SNP č. 3,
921 01 Piešťany
151 102
Winterova 22,
921 01 Piešťany
355
906 03 Smrdáky
1
Spolu: 1 509 518

Podiel (%)
47,59
24,00
18,38
10,01
0,02
100,00

b) Orgány spoločnosti: Spoločnosť SLK Piešťany, a.s. bola založená 29. mája 1996 a do
Obchodného registra Okresného súdu v Trnave bola zapísaná 5.8.1996.
Predstavenstvo: Ing. Lev Novobilský - predseda, Klaus Pilz - podpredseda (stav
k 31.12.2007).
Ing. František Macháč (do 7.aug. 2007), Dr. Imre Deák (do 7.aug. 2007),
Andreas Schuster (od 8.aug. 2007), Ing. Emanuel Paulech, John Ernest Smith.
Dozorná rada: Sándor Betégh - predseda, Ing. Jarmila Répássyová (do 7.aug. 2007), Dr.
Imre Deák (od 8.aug. 2007), František Nortík, MUDr. Pavol Zatkalík, Ing. Pavol Zatkalík,
Ing. Pavel Říha, János Tóbiás.
Vedenie spoločnosti: generálny riaditeľ Klaus Pilz, finančný riaditeľ Ing. Emanuel Paulech,
prevádzkový riaditeľ Jürgen Gruber, obchodný riaditeľ Stephen Sikora, technický riaditeľ
František Nortík, lekársky riaditeľ MUDr. Marián Markech, personálny riaditeľ Ladislav
Kiss.
c) Počet klientov – v roku 2007 mali kúpele 58 353 klientov, z toho bolo 34 828 zahraničných
(59,69 %).
Na domácom trhu prevládali samoplatci – 18 056 osôb (76,75 % na domácom trhu), potom
klienti zdravotných poisťovní kateg. A s 3 089 osobami (13,13 %) a zdravotných poisťovní
kat. B s 2 380 osobami (10,12 %).
Odbyt služieb v zahraničí zabezpečovali kúpele v spolupráci so svojimi obchodnými
partnermi na základe zmluvných vzťahov. Najdôležitejším trhom bolo Nemecko (31,83 %),
ČR (26,42 %), Izrael (11,34 %), Rakúsko (6,08 %), Poľsko (4,36 %), Maďarsko (2,42 %),
Kuwait (1,69 %), USA (1,59 %), Rusko (1,53 %), Veľká Británia (1,22 %), Taliansko (1,14
%), atď.
d) Hospodárenie SLK
Celkové výkony (výnosy) – v roku 2007 boli vo výške 1 120 193 tis. Sk. Z toho tržby od
cudzincov boli 657 241 tis. Sk (58,67 %).
Celkové náklady – v roku 2007 boli vo výške 1 145 047 tis. Sk. Z toho bola výrobná
spotreba 394 326 tis. Sk, osobné náklady 433 292 tis. Sk, finančné náklady 49 529 tis. Sk,
ostatné náklady 270 022 tis. Sk, daň z príjmov z bežnej a mimor. činnosti bola 2 122 tis. Sk.

Výsledok hospodárenia – strata po zdanení bola v roku 2007 – 24 854 tis. Sk. Uhradená
bola z rezervného fondu SLK.
Vlastné imanie SLK (stav k 31.12.2007) – bolo vo výške 1 632 786 tis. Sk.
e) Investičná činnosť – v roku 2007 vynaložili SLK na investičnú činnosti 92 766
tis. Sk (v roku 2006 539 656 tis. Sk). V roku 2007 sa dokončili rekonštrukčné práce
v Balneorehabilitácii II.
Počet pracovníkov SLK v roku 2007: 1 384.
f) Slávnostné otvorenie hotela Thermia Palace – generálna rekonštrukcia KH Thermia
Palace prebiehala počas celého roka 2006. V roku 2007 bol znovu v prevádzke. Slávnostné
otvorenie Thermia Palace sa uskutočnilo 27.apríla 2007 (pozri Kap. 3. Politický a verejný
život). Hotel Thermia Palace je prvým 5-hviezdičkovým hotelom na Slovensku. Jeho
symbolom je páv.
g) Významní klienti kúpeľov – pobyt absolvovali: europoslankyňa Genowefa Grabowska
s manželom z Poľska, generálny tajomník OECD Angel Gurria s manželkou a dcérou
z Mexika, japonský veľvyslanec vo Viedni Itaru Imezu s manželkou, Andrej Schulz - vnuk
Ľ. Wintera, viceprezident Európskej investičnej banky v rokoch 1993-2006 Wolfgang Roth
s manželkou z Nemecka, kameraman Miroslav Ondříček s manželkou z ČR i ďalší.
V apríli zavítal do piešťanských kúpeľov princ Al Saud Meteb Bin Abdulaziz, brat
saudskoarabského kráľa Abdulláha. Na pobyt prišiel so siedmimi služobníkmi, ubytovaný
bol v prezidentskom apartmáne v hoteli Balnea Esplanade.
Zo Slovenska kúpeľný pobyt absolvovali herci Michal Gučík, Mária Kráľovičová,
Katarína Hasprová, Soňa Valentová, exminister zahr. vecí Eduard Kukan, ex-hlásateľky
Nora Beňačková a Ada Straková, tenista Dominik Hrbatý (iba procedúry) i ďalší.
h) Spoločenské podujatia v kúpeľoch – SLK rozšírili rozsah poskytovania svojich
priestorov aj na spoločenské akcie. Okrem konania seminárov, kongresov a pod.
(napr. v roku 2007 sa v priestoroch Spoločenského centra SLK opäť stretli lekári anestéziológovia, celkove už viac ako 20-krát) sa v kúpeľných zariadeniach začali
konať aj svadobné podujatia. Vo februári 2007 sa vo vynovenom hoteli Thermia Palace
uskutočnila prvá svadobná hostina, v apríli v hoteli Balnea Palace veľká svadobná hostina
s medzinárodnou účasťou a pod.
ch) Stretnutie obchodných partnerov piešťanských kúpeľov – 6. júna 2007 sa v Piešťanoch
v priestoroch hotela Balnea Esplanade stretli majitelia resp. zástupcovia cestovných
kancelárií z celého sveta, ktoré spolupracujú s piešťanskými kúpeľmi. Vyše 50 účastníkov
sa zúčastnilo odovzdávania cien, ktoré kúpele udelili najlepším cestovným kanceláriám.
Za najväčšie zvýšenie obratu v roku 2006 udelil gener. riaditeľ SLK K. Pilz
1. cenu
v podobe krištáľového lotosového kvetu cestovnej kancelárii Topaz Tour z Izraela, za
najlepšiu reklamu cestovnej kanc. SKE Reisen z Nemecka a najlepším nováčikom sa stala
cest. kancelária Geymar zo Slovenska.
i) Prezentácie piešťanských kúpeľov v zahraničí – aj v roku 2007 sa kúpele prezentovali
vo viacerých zahraničných mestách. Napr. v dňoch 1. až 4. apríla 2007 sa SLK Piešťany
predstavili na veľtrhu Arabian Travel Market v Dubaji v Spojených arabských emirátoch
(najväčšie podujatie v arabskom regióne zamerané na cestovný ruch), alebo v dňoch 28. až
31. okt. sa uskutočnila
2. prezentácia kúpeľov v hlavnom meste Líbye - Tripolise.
j) Valné zhromaždenie SLK Piešťany, a.s. – 5. júna 2007 sa konalo riadne výročné valné
zhromaždenie SLK Piešťany, a.s. Nezúčastnil sa ho primátor mesta Piešťany Ing. R.

Cicutto ako zástupca Mesta Piešťany - minoritného vlastníka 10,01 % akcií. Dôvodom
bolo, že mu nebolo poslané pozvanie ani materiály k VZ. Generálny riaditeľ SLK K. Pilz
sa vyjadril v tom zmysle, že došlo k nedorozumeniu.
Minoritný akcionár Mesto Piešťany pritom nemá svojho zástupcu v predstavenstve ani
v dozornej rade tejto akciovej spoločnosti.
k) Vzťah mesto - kúpele – v roku 2007 pretrvávala nespokojnosť Mesta Piešťany ako
menšinového akcionára SLK Piešťany, a.s. (10,01 % akcií). Bolo to jednak z dôvodu
vykázaného malého zisku alebo strát akciovej spoločnosti, v dôsledku čoho mesto
za posledné roky nedostávalo žiadne dividendy. Mestu kúpele platili mestskú daň za
ubytovanie (30 Sk za hosťa na noc). V roku 2006 zaplatili kúpele mestu cca 20 mil. Sk na
daniach a poplatkoch.
Hlavný problém je však v tom, že Mesto Piešťany ako menšinový akcionár bez svojho
zástupcu v orgánoch spoločnosti, nemá na akciovú spoločnosť potrebný vplyv, nevidí
do jej hospodárenia (dokonca vzniklo podozrenie, že časť zisku sa presúva do materskej
spoločnosti Danubius Group v Maďarsku, ktorej kúpele údajne platia 60 mil. Sk ročne
za užívanie licencie). Tiež podnety a pripomienky mesta neboli väčšinou akceptované.
Pritom Mesto Piešťany sa chce aktívne podieľať na dozore nad hospodárením spoločnosti,
kontrolovať tvorbu zisku a jeho rozdelenie a v neposlednej rade vplývať na pracovnú
stabilitu, pretože sa to týka občanov mesta a regiónu.
V minulosti boli vzťahy mesta a kúpeľov užšie, vedenie kúpeľov pozostávalo z tunajších
ľudí, zamestnanci ich dobre poznali, pracovná klíma bola uvoľnenejšia a ustálená.
Po odštátnení kúpele prešli do rúk nových majiteľov, najprv slovenských a potom
i zahraničných. Došlo k postupnému odcudzeniu sa nového vedenia a zamestnancov.
Pre nových majiteľov bol prvoradý zisk a získavanie čo najväčšieho počtu klientov.
Zamestnanci sa v podstate stali iba prostriedkom na plnenie týchto cieľov. Časť
zamestnancov prepustili, ostatní ostali pracovať v neustálom napätí, niektorí dokonca
v strese. Netreba sa však tomu čudovať, sú to pravidlá kapitalistickej spoločnosti, všade na
svete to tak chodí.
Cieľom súčasných majiteľov (od roku 2002 sú SLK Piešťany vo vlastníctve anglickej
spoločnosti CP Holdings Ltd. Sira Bernarda Schreiera, do ktorej patrí spoločnosť
Danubius Group) i súčasného vedenia kúpeľov je, podľa ich vyjadrenia, dosiahnuť za
každú cenu to, aby sa SLK v Piešťanoch stali poprednými liečebnými kúpeľmi v Európe.
Preto sa, okrem iného, realizovali veľké investičné akcie - rozsiahle rekonštrukcie kúpeľov
Irma, hotela Balnea Palace a najmä hotela Thermia Palace, veľké investície si vyžiadali
aj technické prevádzky, bolo obnovené golfové ihrisko na Kúpeľnom ostrove a pod.
Rekonštrukcia LD Slovan by si však vyžiadala obzvlášť veľké investície, čo je zatiaľ
nereálne.
Na riadnom zasadnutí MsZ MP dňa 29. júna 2007 vyslovili poslanci MsZ nespokojnosť
so vzťahom kúpeľov k mestu. Dôvodom boli uvedené príčiny - menšinový akcionár
Mesto Piešťany nedostával dividendy z dôvodu nízkych ziskov akc. spoločnosti a tiež
nebol dostatočne informovaný o dianí v kúpeľoch. Bol preto schválený zámer akcie mesta
v kúpeľoch odpredať za výhodnú cenu.
Po zverejnení zámeru mesta odpredať svoje akcie v kúpeľoch, prejavila spoločnosť CP
Holdings - Danubius Group (je väčšinovým akcionárom v kúpeľoch) záujem ich od mesta
odkúpiť, podľa nej za primeranú cenu. Podiel 10,01 %, t.j. vyše 150 tis. akcií, ponúkla

spoločnosť odkúpiť prakticky za ich nominálnu hodnotu (za 1 025 Sk/akcia, t.j. niečo
málo nad ňu), čo by bolo celkove niečo vyše 150 mil. Sk. Mesto Piešťany však ponuku
neprijalo, svoje akcie v kúpeľoch v roku 2007 nepredalo a čakalo sa ďalej ako sa bude
situácia vyvíjať.
l) Obnovenie chovu pávov – po vyše 30-tich rokoch obnovili piešťanské kúpele tradíciu
chovu pávov na Kúpeľnom ostrove.
S chovom pávov začali Winterovci, práv sa tiež stal symbolom hotela Thermia Palace.
Bolo to na základe povesti, podľa ktorej páv so svojimi reumatickými nôžkami naďabil na
vyhĺbeninu s termálnou vodou a bahnom, kde sa potom pravidelne vracal, až sa vyliečil.
m) Nový film o piešťanských kúpeľoch – v lete 2007 režisér Mário Homolka a firma Leon
Production nakrútili nový film o piešťanských kúpeľoch.
Film ukazuje priestory kúpeľných hotelov, liečebné procedúry, možnosti využitia voľného
času, kultúrno-spoločenské podujatia i vtáčí pohľad z teplovzdušného balóna.
Nový film o kúpeľoch a meste Piešťany si možno zakúpiť na DVD nosičoch.
2. DOMOSS technika, a.s.
Firma svoje pôsobenie v Piešťanoch začala v roku 1990 v domčeku na začiatku
Bratislavskej cesty pod názvom DOMOSS (Dom obchodno-servisných služieb) s cieľom
poskytovať potrebný tovar a služby pre domy a domácnosti. Odvtedy sa rozrástla nielen
v Piešťanoch, ale i v okolí, pobočky DOMOSSu sa nachádzajú aj v Trnave, Trenčíne,
Nitre a tri v Bratislave. Firma bola začlenená do najväčšieho združenia nezávislých
elektropredajcov EURONICS.
Zakladateľmi spoločnosti boli Ing. M. Hrdina, P. Sminin, L. Oravec st., P. Křen a J.
Bielik.
V súčasnosti DOMOSS poskytuje predaj širokého sortimentu výrobkov, služby, servis
i poradenstvo. Možno tu kúpiť zariadenie kuchyne, kúpeľne, stoly a stoličky, spotrebiče,
elektroniku, počítače a kancelársku techniku, drobnú elektroniku, svietidlá, kozuby,
klimatizácie, hobby a profi náradie, kotly, čerpadlá, záhradnú techniku, nábytok, ďalšie
potrebné veci do domácnosti a pod. Okrem predajní má firma aj samostatné servisné
stredisko.
V rámci regiónu DOMOSS podporoval popredných športovcov ako napr. plavkyňu
Martinu Moravcovú, kanoistov súrodencov Róberta a Marcelu Erbanovcov,
k sponzorským činnostiam patrí aj organizovanie plesov, podpora Gymnázia Pierra de
Coubertina v Piešťanoch (poskytol mu elektronické vybavenie), Univerzity sv. Cyrila
a Metoda Trnava, pobočka Piešťany, plaveckého klubu ŠPK Kúpele Piešťany a hokejistov
ŠHK 37 Patrícia Piešťany. Nezabúda ani na charitatívnu činnosť, napr. podpora projektu
Detský čin roka.
3. Výrobný podnik Avent Slovakia, s.r.o., Piešťany v roku 2007
Spoločnosť Avent Slovakia v Piešťanoch je dcérskym závodom materskej americkej
spoločnosti Kimberly-Clark Corporation. Vyrábajú sa tam zdravotnícke výrobky chirurgické operačné plachty, sterilné chirurgické plášte, operačné balíky a pod. Jeho
vedením bol poverený Vladimír Zelenay.
V roku 2007 bolo prepustených takmer 100 zamestnancov, ku koncu roka ich zostalo
približne 800. Zároveň spoločnosť Kimberly-Clark oficiálne oznámila, že do konca

budúceho roka závod Avent Slovakia v Piešťanoch zatvorí.
4. Výrobný podnik ON Semiconductor Slovakia, a.s., Piešťany v roku 2007
Spoločnosť ON Semiconductor Slovakia v Piešťanoch je dcérskym podnikom americkej
spoločnosti ON Semiconductor. Je nasledovníčkou Tesly Piešťany, ale v oveľa menšom
rozsahu. Vyrábajú sa tam elektronické súčiastky, čipy, navrhujú a vyvíjajú sa aj
polovodičové súčiastky. Riaditeľom je Igor Kovačovič. Podnik má cca 500 zamestnancov,
v roku 2007 bolo prepustených 60 ľudí. Dôvodom prepúšťania bolo zníženie výroby
v dôsledku nižšieho dopytu na elektronickom trhu.
5. Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice - 50. výr. vzniku jadrovej energetiky na
Slovensku
Pri príležitosti 50. výročia založenia prvej slovenskej jadrovej elektrárne, ktorou bola
Atómová elektráreň A-1 Jaslovské Bohunice, sa 10. mája 2007 v piešťanskom Dome
umenia uskutočnilo slávnostné stretnutie pracovníkov „atómky“. Zúčastnil sa ho aj
minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, ktorý sa vo svojom pozdravnom príhovore
zmienil aj o budúcnosti slovenských jadrových elektrární - v Jaslovských Bohuniciach,
Mochovciach a spomenul aj projekt ďalšej atómovej elektrárne v Kecarovciach.
V súčasnosti AE Jaslovské Bohunice a AE Mochovce patria do Slovenských elektrární,
a.s. Väčšinovým vlastníkom Slovenských elektrární, a.s. je talianska spoločnosť ENEL.
Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva SE, a.s. je Paolo Ruzzini.
Z histórie: V roku 1957 Ministerstvo energetiky Československej republiky a vytvorený
Vládny výbor pre atómovú energiu rozhodli o stave prvej atómovej elektrárne na území
Slovenska s názvom A-1. Bol ustanovený národný podnik Atómová elektráreň A-1
s dočasným sídlom v Bratislave. Prvým riaditeľom sa stal Ján Tomčík, menovací dekrét
na riaditeľa ešte nejestvujúcej elektrárne dostal 1.mája 1957. Tento dátum sa považuje za
začiatok éry jadrovej energetiky na Slovensku. Na jej umiestnenie bola vybraná rovina
pri obci Jaslovské Bohunice v okrese Trnava, na dohľad i z Piešťan. Výstavba AE A-1
Jaslovské Bohunice sa začala v auguste 1958 a trvala niekoľko rokov. Po dvoch nehodách
v rokoch 1976 a 1977 sa rozhodlo nepokračovať v prevádzke tejto elektrárne. Jadrová
elektráreň A-1 bola nahradená novými typmi jadrových elektrární V-1 a V-2.
Výstavba Atómových elektrární V-1 a V-2 v Jaslovských Bohuniciach (EBO) prebiehala
opäť v spolupráci so Sovietskym zväzom. V roku 1977 bol do Jaslovských Bohuníc
dopravený prvý reaktor elektrárne V-1, do 1. bloku. Do prevádzky bol uvedený 1. a potom
i 2. blok V-1 a v roku 1984 bola spustená i elektráreň V-2, najprv 3. blok a následne i 4.
blok. Obe elektrárne pracovali spoľahlivo a v uplynulých desaťročiach patrili medzi piliere
našej energetiky.
Neskôr sa začala výstavba ďalších elektrární, a to Atómových elektrární V-1 a V-2
v Mochovciach. Elektráreň V-1 (1. a 2. blok) je už v prevádzke, elektráreň V-2 (3. a 4.
blok) je v dostavbe.
Pred vstupom Slovenska do EÚ (v roku 2004) sme sa však zaviazali (veľmi na to
tlačilo najmä Rakúsko), že onedlho sa ukončí prevádzka elektrárne V-1 v Jaslovských
Bohuniciach. Aj keď V-1 bola v dobrom stave, bol jej 1. blok odstavený k 31. dec. 2006
a 2. blok bude odstavený do konca roka 2008. V prevádzke potom ostane iba 3. a 4. blok

elektrárne V-2.
V roku 2007 bolo teda v prevádzke 5 blokov (5 reaktorov), a to v AE Jaslovské Bohunice
elektráreň V-1 (už iba 2. blok) a elektráreň V-2 (3. a 4. blok) a v AE Mochovce elektráreň
V-1 (1. a 2. blok). Jeden tlakovodný reaktor s výkonom 440 MW dokáže uspokojiť 11 %
ročnej spotreby elektriny na Slovensku. Po odstavení 1. bloku vo V-1 v AE JB prišla SR
o sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie. Až do dokončenia 3. a 4. bloku (roky 2012 2013) a po odstavení 2. bloku vo V-2 v AE JB (k 31.12.2008) bude musieť ročne dovážať
najmenej 5 tis. GWh elektriny.
6. Piešťanské stavebné bytové družstvo Piešťany v roku 2007
PSBD bolo 11-členné, výkonným predsedom a zároveň riaditeľom bol Jaroslav Špička.
Na začiatku roka 2007 malo PSBD v Piešťanoch v správe 116 bytových domov so 4 293
bytmi (predtým ich bolo 3 780, pribudlo však niekoľko ďalších domov, najmä od Tesly
s cca 50 bytmi).
Prevažná väčšina bytov už prešla odkúpením do vlastníctva jednotlivých majiteľov,
zostalo už iba 422 bytov družstevných (majú naďalej nájomné zmluvy). Ku koncu
roka 2007 malo PSBD v správe 114 bytových domov so 4 228 bytmi (z nich už iba 85
družstevných). Vlastníci bytov uzavreli s PSBD zmluvy o výkone správy. Na ich základe
zabezpečuje správca, t.j. PSBD výkon správy bytových domov (prevádzku, údržbu
a opravy spoločných častí domu, rôzne služby, vedenie účtu domu v banke, poistenie
domu a pod.). Teplo na vyhrievanie bytov kupuje PSBD od Bytového podniku Piešťany,
v 25 domoch majú vlastné domové kotolne.
V Piešťanoch bolo v roku 2007 vyše 13 tis. bytov v bytových domoch a v rodinných
domoch. Bytový podnik Piešťany spravuje cca 2 000 bytov.
Niektoré bytové domy si v súlade so zákonom založili samostatné spoločenstvo vlastníkov
a dom si spravujú samostatne (napr. 6-bytovky). Viaceré z nich sa zaregistrovali na
Krajskom súde v Trnave (pred rokom 2004 na Okresnom úrade v Piešťanoch).
Ďalšie správy bytov založili aj niektoré fyzické osoby a firmy, ako napríklad živnostník
Drlík založil 1. Piešťanskú súkromnú spoločnosť, alebo stavebná firma Kamp, s.r.o.,
Piešťany si založila správu bytov BYVA, ktorá zmluvne spravuje cca 150 bytov.
7. Casino Piešťany
Casino Piešťany patrí spoločnosti Casinos Slovakia, a.s. Nachádza sa na Pribinovej ul.
Hosťom ponúka možnosť peňažnej výhry v rôznych hrách - Americká ruleta, Black Jack,
Oasis Draw Poker, turnaj v Texas Hold’em Pokeri, elektronická ruleta, výherné prístroje,
interaktívne video terminály, stávkový terminál pre kurzové stávky, tiež je možnosť zahrať
si biliard.
V kasíne je bar, ponuka exotických jedál Blízkeho Východu, špeciálne vína a pod. Kasíno
je otvorené denne od 18.00 do 4.00 hod.
V roku 2006 bola otvorená prevádzka kasína v kúpeľnom hoteli Balnea Esplanade na
Kúpeľnom ostrove. Na nevýherných prístrojoch možno si zahrať futbal, air hockey, SONY
play station a desiatky ďalších hier na virtuálnych herných konzolách. K dispozícii je
biliard, výherné prístroje a elektronická ruleta. Prevádzka je od 12.00 do 22.00 hod.

6. Úprava mesta, doprav, spoje v roku 2007
1. Sídlisko Sever - Bodona
Vo februári 2007 ukončilo Mesto Piešťany odpredaj bytov v novostavbe „Bytové domy
Piešťany - Bodona - III. etapa“. Na svojom zasadnutí 2. febr. 2007 odsúhlasilo MsZ
odpredaj posledných 3-och bytov. Celkove bolo do osobného vlastníctva prevedených 23
bytov.
2. Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete v Piešťanoch a okolí.
Rozkopávky
Od februára až do konca roka 2007 pokračovali stavebné práce na rekonštrukcii
a rozšírení kanalizačnej siete v Piešťanoch a okolitých obciach – v m.č. Kocurice, Veľkom
Orvišti, Ostrove, Banke a v Moravanoch n/V. Stavbu realizovala Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s., Piešťany (TAVOS) prostredníctvom dodávateľskej firmy VÁHOSTAVSK a niekoľkých ďalších dodávateľských firiem. Stavebné práce prebiehali v rámci
projektu zameraného na modernizáciu a rozšírenie piešťanskej čistiarne odpadových
vôd (ČOV) a na rekonštrukciu a rozšírenie kanalizačnej siete v Piešťanoch a okolitých
obciach. Projekt bol financovaný z prostriedkov TAVOSu, zo štátneho rozpočtu a z fondov
Európskej únie - ISPA.
Rekonštrukčné práce prebiehali na uliciach Hlboká, Veterná, Dlhá, Vážska, Ružová,
Krajinská cesta, Hollého, Sládkovičova, Radlinského, Meštianska, Chalúpkova,
Rastislavova, Záborského, Teplická, Hoštáky a tiež na úseku od zimného štadióna po
ČOV.
V dôsledku rozsiahlych a zdĺhavých výkopových prác bola na uvedených uliciach
pomerne dlhú dobu obmedzená doprava, prípadne i uzavretá ulica alebo jej úsek.
Dlhotrvajúce rozkopávky vyvolávali nespokojnosť miestnych občanov. Trpezlivosť
stratili napr. obyvatelia a súkromné spoločnosti na Hollého ul., ktorí na októbrovom
zasadnutí MsZ predložili primátorovi a poslancom otvorený list (sťažovali sa na pomalé
tempo prác, vysokú prašnosť, resp. blato, zápach z otvorenej kanalizácie, na obmedzený
prístup k svojim nehnuteľnostiam, tiež žiadali, aby po uložení potrubia bola komunikácia
komplexne reštaurovaná).
K zdržaniu rekonštrukčných prác dochádzalo z rôznych nečakaných dôvodov. Na
Krajinskej ceste vznikol časový sklz v dôsledku neplánovaného prekladania inžinierskych
sietí. Ak boli vodovodné siete príliš hlboko v zemi, nebolo možné pod ne umiestniť
kanalizačné rúry s priemerom 1,2 m a tak sa vodovodné siete museli preložiť. Zlá kvalita
mestských komunikácií sa najviac prejavila na Chalúpkovej ul., kde sa celá cesta celkom
rozpadla. Podobné problémy sa vyskytli i na ďalších uliciach.
Rekonštrukčné práce sa mali ukončiť v novembri, prebiehali ešte aj v decembri.
3. Rekonštrukcia a modernizácia železničnej trate a železničnej stanice
v Piešťanoch v roku 2007
a) Rekonštrukcia železničnej trate – v roku 2007 pokračovali rekonštrukčné práce na
modernizácii železničnej trate na úsekoch Leopoldov - Veľké Kostoľany, Veľké Kostoľany
- Piešťany, Piešťany - Brunovce, Brunovce - Nové Mesto n/V.
Pôvodný železničný most cez potok Dubová bol železný a nahradil ho betónový. Po oboch

stranách trate pribudli protihlukové steny, čo privítali najmä obyvatelia Vodárenskej ul.
Tiež sa vyrovnal oblúk za železničnou stanicou na Nové Mesto n/V.
Doterajší prejazd s rampami cez železničnú trať na Kláštorskej ul. (pri bývalých kasárňach
a letisku) bol zrušený v novembri 2006. Nahradil ho podjazd, ktorý mal byť hotový do
konca roka 2006, avšak vyvierajúca spodná voda spôsobila zdržanie. S betonážou vozovky
sa začalo až začiatkom roka 2007. Podjazd aj s novou cestou a chodníkom bol dobudovaný
koncom marca 2007.
V máji 2007 sa začal budovať aj podchod pod železničnou traťou pre chodcov a cyklistov
do mestskej časti Kanada. Nahradí doterajšie nebezpečné priecestie cez železničnú trať
(peší a cyklisti rampy často podliezali). Vedľa pôvodného železničného priecestia bol
v auguste postavený dočasný provizórny prechod pre chodcov. Podchod sa dostavia na jar
2008.
b) Rekonštrukcia železničnej stanice – v roku 2007 pokračovala aj rekonštrukcia
a modernizácia železničnej stanice v Piešťanoch.
Najprv bolo dané do prevádzky novovybudované 2. nástupište, súčasne pokračovala
výstavba podchodov k tomuto novému perónu. Prebiehala aj rekonštrukcia prvých 3-och
koľají a 1. nástupišťa (medzi 1. a 2. nástupišťom sú 4 koľaje, na druhej strane 2. nástupišťa
sú ďalšie 2 koľaje, tretia koľaj je zablokovaná). V októbri bol daný do užívania podchod,
spájajúci 2. nástupište s hlavnou budovou stanice. Následne sa začala prevádzka aj na
1. nástupišti, ktoré je určené pre osobné vlaky a rýchliky. Zároveň sa robili úpravy na
vnútorných priestoroch staničnej budovy a jej vstupnej haly. Výpravcovia sa z hlavnej
budovy presťahovali do vedľajšej budovy riadenia a dopravy. Hlavné rekonštrukčné práce
železničnej stanice sa ukončili v decembri 2007.
V roku 2007 železničná stanica v Piešťanoch stratila svoju samostatnosť a bola pridelená
k železničnej stanici v Leopoldove. Svoje pôsobenie ukončil aj posledný prednosta
piešťanskej železničnej stanice Vladimír Arbet. Nahradilo ho 5 piešťanských výpravcov, tí
ešte dočasne vypravovali vlaky výpravkou.
4. Revízia vodného diela Drahovce - Madunice
V roku 2007 pokračovala revízia Biskupského kanála, tentokrát na úseku Drahovce Madunice (v roku 2005 sa kanál čistil na úseku Trenčín - Horná Streda). Vodné dielo „Hať
Drahovce - vodná elektráreň Madunice“ bolo uvedené do prevádzky v roku 1967. Jeho
revízia sa uskutočnila takmer až po 40-tich rokoch (zvyčajne býva po 15-tich rokoch),
dôvodom bola nemožnosť zabezpečenia náhradného zdroja úžitkovej vody pre AE
Jaslovské Bohunice. Revíziu realizoval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina,
odštepný závod Piešťany, Správa stredného Váhu II. v období september - október 2007
a to v náklade cca 50 mil. Sk. V období od 3. sept. do 9. nov. bol tiež dočasne obmedzený
výkon rybárskeho práva (zákaz lovenia rýb).
3. septembra zdvihli vodohospodári stavidlá na hati v Drahovciach. Vo Váhu, v nádrži
Sĺňava a v prívodnom kanáli od hate v Drahovciach po elektráreň v Maduniciach hladina
vody postupne klesala. Vypúšťanie vody trvalo 4 dni, v 6,5 km úseku kanála klesla voda
o 8 m až po dno a vo Váhu a v nádrži Sĺňava až na úroveň starého koryta Váhu, objavili
sa štrkové a pieskové ostrovčeky a brehy sa poposúvali. Členovia miestnych organizácií
Slovenského rybárskeho zväzu z Drahoviec, Piešťan a Hlohovca vykonali zber rýb a ich
presun do starého koryta rieky.

Najprv sa vykonala obhliadka kanála. Prívodný kanál bol potom vyčistený skoro od
všetkých nánosov, odstránilo sa cca 40 tis. m3 bahna. Dobrovoľníci vyčistili pobrežné
časti nádrže Sĺňava, za 12 dní vyzbierali 210 vriec odpadkov. Čistilo sa aj Obtokové
rameno Váhu v Piešťanoch, kde voda klesla asi o pol metra. Tiež sa kontrolovala pevnosť
hrádzí, skontrolovali a opravili sa strojné zariadenia na hati v Drahovciach, odberové
miesta vody pre AE Jaslovské Bohunice, rybovod, plavebná komora v Maduniciach a pod.
2. novembra sa revízia vodného diela Drahovce - Madunice ukončila. Hladina Váhu začala
stúpať a v priebehu troch dní dosiahla voda pôvodnú úroveň.
5. Polyfunkčný areál spoločnosti AUPARK v Piešťanoch - dokumentácia
V roku 2005 MsZ MP schválilo predaj pozemkov na Nitrianskej ul. (slúžili ako mestské
trhovisko a dočasne aj ako parkovisko) pre spoločnosť AUPARK Bratislava, s.r.o., ktorá
tu plánuje postaviť polyfunkčný areál. Postupne sa doriešila aj sporná majetkovo-právna
záležitosť vo veci určenia vlastníka jednej parcely v danej lokalite (Martin Čimo).
V kúpnej zmluve boli stanovené aj termíny – na vypracovanie dokumentácie pre územné
rozhodnutie (do septembra 2006) a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (do
januára 2007), začiatok stavby areálu bol naplánovaný na apríl 2007. V roku 2207 sa však
stavať ešte nezačalo, došlo k zdržaniu.
Na 8. riadnom zasadnutí MsZ MP v októbri 2007 vystúpil zástupca spoločnosti HB
Reavis Group (hlavný investor výstavby piešťanského AUPARKu), ktorý uviedol dôvody
zdržania.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola stavebnému úradu predložená v novembri
2006, rozhodnutie o umiestnení stavby bolo stavebným úradom vydané a nadobudlo
právoplatnosť v januári 2007. Vyskytli sa tiež problémy pri vypracovaní projektovej
dokumentácie, ktoré spôsobili ďalšie zdržanie. Stavať sa začne najskôr na jar roku 2008.
Polyfunkčný areál AUPARK bude obsahovať priestory pre maloobchod a služby (8 280
m2), priestory na bývanie (3 320 m2, 46 bytov), kancelárske priestory (1 140 m2), hotel
(76 izieb a 152 lôžok) a parkovanie (400 parkovacích miest).
6. Visutá lávka cez Biskupský kanál
Stavebná fakulta STU Bratislava dodala projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu visutej
lávky (k Lidu oproti mestského parku) Mestu Piešťany v apríli 2006.
Počas jesene a zimy vykonávala stavebné práce firma STAVOKOV, s.r.o., Trenčín, skúšku
stavu železobetónových základov lávky (statiky) urobil Technický a skúšobný ústav
stavebný, pobočka Žilina. Práce na lávke boli ukončené v marci 2007.
Cieľom rekonštrukcie visutej lávky doteraz nazývanej „húpací most“ (ďalší most cez
kanál sa nachádza pri Bodone, nazýva sa „železný most“) bolo zvýšenie jej bezpečnosti,
t.j. zvýšila sa jej stabilita, nosnosť a pevnosť podlahy. Bolo treba vystužiť betónovú
konštrukciu, ukotviť nové závesné tiahlá, osadiť novú konštrukciu mostovky a zábradlia.
Pôvodná podlaha z dubových dosiek bola nahradená oceľovou s protišmykovým
nástrekom. Rekonštrukcia lávky stála mesto cca 10 mil. Sk.
Bývalý tzv. húpací most po rekonštrukcii už nebude húpacím. Naďalej je určený pre
peších.

7. Zvonica pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch
Kostol sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskej ul. bol postavený moderne, bez veže a doteraz
nemal zvonicu.
Stavba 36 m vysokej samostatnej zvonice v blízkosti kostola sa uskutočnila počas
zimy a na jar 2007. Stavebné práce vykonala bratislavská firma s pomocou tunajších
dobrovoľných brigádnikov. Inštaláciu 3-och zvonov rôznej veľkosti a viditeľne osadených,
realizovala stavebná firma z Liptovských Sliačov koncom apríla 2007. Okrem osadenia
zvonov urobili aj elektrifikáciu a na vrchole zvonice osadili veľký kríž.
Posviacka zvonov sa uskutočnila 6. mája 2007, slávnostnú sv. omšu slúžil arcibiskup Ján
Sokol. Bielu pásku na zvonici prestrihol viceprimátor mesta Ing. T. Miština, CSc.
Podľa slov piešťanského dekana Jozefa Bohunického zvonicu postavili za peniaze získané
zo zbierok veriacich farností, o príspevok štátu alebo mesta nepožiadali.
8. Paralympijské centrum v Piešťanoch (nová športová hala) - príprava na výstavbu
Športová hala v Piešťanoch na Hlbokej ul. (hádzanárska hala) neďaleko zimného
štadióna slúžila športovcom od roku 1983. Mesto Piešťany ju ku dňu 1.7.2006 predalo
Slovenskému paralympijskému výboru, o.z. Najprv sa uvažovalo o jej rekonštrukcii,
potom sa však rozhodlo, že sa postaví nová, väčšia a modernejšia hala.
Vo februári 2007 sa pristúpilo k demontáži doterajšej haly. Plachtu a kovové oblúky
z nej odkúpil mestský podnik v Žarnovici. Na mieste bývalej haly vyrastie nová, veľká
športová hala (o 30 m dlhšia než bola pôvodná), tzv. Paralympijské centrum v Piešťanoch.
Investorom stavby je Slovenský paralympijský výbor, ktorý počíta s dotáciami od
Slovenského olympijského výboru a Ministerstva školstva SR. Centrum budú využívať
nielen paralympijskí športovci, ale i ostatní športovci, bude slúžiť i na sústredenie
slovenských športovcov, na medzinárodné turnaje i pre verejnosť.
Centrum bude na ploche 5 000 m2, bude obsahovať jedno všešportové ihrisko na
hádzanú, basketbal a volejbal, dva tenisové kurty, dva stolnotenisové sektory a posilňovňu
i s detským kútikom. V areáli bude i administratívno-hotelový komplex s bezbariérovým
ubytovaním pre športovcov.
Paralympijské centrum má byť dostavané do konca roka 2009 za cca 96 mil. Sk.
9. Kúpalisko Eva pred rekonštrukciou
Vlastníkom vyše 70-ročného termálneho kúpaliska Eva sú SLK Piešťany, a.s. Objekt je
zaradený do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok Slovenska.
Budova kúpaliska si už vyžadovala rekonštrukciu a to jednak z dôvodu statiky (končiacej
sa životnosti hlavných nosných konštrukcií vnútorného bazéna) a tiež pre neustále
problémy s hygienou.
V júni 2007 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu v Trnave,
klubov plávania a vodného póla Kúpele Piešťany, SLK Piešťany, Mesta Piešťany
a projektanta z ateliéru Archpro, na ktorom sa prerokovala dokumentácia „Kúpalisko Eva rekonštrukcia a dostavba“.
Kúpele dočasne uzavreli kúpalisko Eva 31.12.2007. Rekonštrukčné práce prebiehali
v roku 2008. Keďže Mesto Piešťany nie je vlastníkom kúpeľov, nemohlo získať finančné
prostriedky z eurofondov na jeho rekonštrukciu. Mesto Piešťany však zabezpečilo
náhradné priestory pre plavecký výcvik žiakov, a to v Hoteli Magnólia.

10. Výstavba kompostárne v Piešťanoch - výber lokality
Mesto Piešťany sa rozhodlo vybudovať vlastnú kompostáreň, v ktorej sa bude spracovávať
bioodpad. Zariadenie bude ročne produkovať 1 200 až 1 500 t humusu, ktorý sa bude
využívať na hnojenie verejnej zelene. Výstavba je plánovaná na roky 2008 - 2011.
Kompostáreň sa má postaviť v mestskom záhradníctve v m.č. Kanada pri železnici na
Vrbovskej ceste. Voči tomu však protestovali obyvatelia danej lokality. Majú obavy
z možného hluku a zápachu.
11. Okružná križovatka Krajinská cesta - Ul. D. Tatarku - Dlhá ul.
Do roku 2207 bola predmetná križovatka riešená ako priesečná neriadená križovatka,
ktorá sa počas dopravnej špičky stávala nefunkčnou. Bolo preto potrebné, buď ju riadiť
svetelnou signalizáciou alebo ju prestavať na okružnú.
V roku 2006 zabezpečilo Mesto Piešťany vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu križovatky na okružnú.
Prestavba križovatky z priesečnej na okružnú sa uskutočnila v priebehu októbra
a novembra 2007, rekonštrukčné práce boli ukončené 29. nov.
Rekonštruovaná križovatka sa nachádza na štátnej Krajinskej ceste II/499 vo vlastníctve
Trnavského samosprávneho kraja a na miestnych komunikáciách Dlhá ul. a Ul. Dominika
Tatarku, celkové finančné náklady boli preto rozdelené medzi TTSK a Mesto Piešťany.
Celkové náklady boli vo výške 9,751 mil. Sk, z toho finančná spoluúčasť mesta bola 4,416
mil. Sk a Správy a údržby ciest TTSK 5,335 mil. Sk.
12. Kolokruh Piešťany - Sĺňava – stavba trasy
Trasa kolookruhu vedie okolo vodnej nádrže Sĺňava. Mesto Piešťany dohodlo so
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany podmienky
pre zriadenie a prevádzkovanie chodníka pre peších a korčuliarov a cyklistického chodníka
po korune hrádze rieky Váh a nádrže Sĺňava.
Celý kolookruh je rozdelený na 10 úsekov. V období september - október 2007 prebiehala
stavba 3. a 4. úseku trasy kolookruhu. 3. úsek sa začínal pri moste nad potokom Dubová
blízko Lodenice (km 1,65), pokračoval chodníkom po korune hrádze a vedľajšou súbežnou
cestou medzi hrádzou a potokom Dubová a končil pri vyústení cesty na korune hrádze (km
3,5). Po korune hrádze viedol doposiaľ iba chodník pre chodcov (využívali ho aj cyklisti
a ohrozovali chodcov), cyklistická trasa viedla po spomínanej vedľajšej ceste. 4. úsek sa
začína pri vyústení cesty na korune hrádze (km 3,5) a končí pri oplotení areálu Povodia
Váhu (km 4,86).
Počas budovania 3. a 4. úseku kolookruhu bola na ňom dočasne obmedzená premávka
pre peších, korčuliarov a cyklistov po korune hrádze, teda od Lodenice po oplotenie
Drahovskej hate. Koruna hrádze bola rozšírená a opravil sa aj jej povrch.
Po dokončení rekonštrukčných prác sa všetky pohybové aktivity na 3. a 4. úseku trasy
umiestnili na chodníku koruny hrádze, jedna polovica chodníka sa vyčlenila pre chodcov
a korčuliarov a druhá polovica pre cyklistov.
Súčasťou celej trasy kolookruhu je dopravné značenie a mobiliár s prvkami drobnej
architektúry – lavičkami, stojanmi na bicykle, odpadovými nádobami a informačnými
panelmi.

13. Revitalizácia potoka Dubová
V roku 2004 bola vypracovaná komplexná štúdia „Revitalizácia vodného toku Dubová“.
V roku 2006 bol vypracovaný realizačný projekt a schválené finančné prostriedky
z rozpočtu mesta.
Po dohode Mesta Piešťany so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ
Povodie Váhu Piešťany pristúpilo v roku 2007 mesto k realizácii 1. etapy revitalizácie
potoka Dubová, a to od hotela Váh po Krajinskej ceste pozdĺž Dlhej ul. až po Veternú ul.
v južnej časti mesta.
Okrem úpravy samotného potoka sa uskutočnili aj rozsiahle stavebné úpravy priestorov
popri potoku. Vysoká hrádza na ľavej strane potoka bola odstránená, terén klesol na nižšiu
úroveň. Súbežne s chodníkom pre peších bol vybudovaný cyklistický chodník, verejné
osvetlenie na celom úseku, bol obnovený chátrajúci mostík cez potok a pod. Osadená bola
aj drobná záhradná architektúra – lavičky na posedenie pri vode, odpadové koše a koše pre
psie exkrementy s vreckami. Na ľavej strane potoka sa vykonali sadové úpravy – výsadba
stromov, kríkov a úprava trávnikov a tak vznikol malý parkový priestor (na pravej strane
sa vykonajú neskôr). Po vyčistení dna sa vodný tok ďalej upravoval navážkou väčších
kameňov a zdrsnením dna.
14. Parkovisko na Nálepkovej ul. a ďalšie v centre mesta
Na parkovisku osobných áut na Nálepkovej ul. bola v roku 2007 zmenou dopravného
značenia zvýšená kapacita parkovacích miest zo 150 na 252. Dôvodom je zahájenie
výstavby areálu AUPARKu na Nitrianskej ul. na jar 2008 a preto sa parkovisko na
Nitrianskej ul. ruší. Na parkovisku na Nálepkovej ul. parkujú len osobné autá (autobusy
majú parkovisko pri futbalovom štadióne v mestskom parku), vedľa parkoviska sa
presťahovalo centrálne mestské trhovisko.
V roku 2007 mali vodiči osobných áut nasledovné možnosti plateného parkovania v centre
mesta: parkovisko Nálepkova ul. – pre rozšírením (150 parkovacích miest, parkovisko
Nitrianska ul. – ruší sa (140 miest), parkovisko Winterova ul. (69 miest), parkovisko
Vajanského ul. (16 miest), súkromné parkovisko na Poštovej ul. (40 miest) a ďalšie
parkovacie miesta na uliciach Teplická, Poštová, Kukučínova, Námestie SNP, Kollárova,
Royova (spolu 198 parkovacích miest).
15. Mestská hromadná doprava v Piešťanoch - zvýšenie cien cestovného k
1. januáru 2008
Podľa platného zákona o cestnej doprave udeľuje miestna samospráva licenciu na
prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zároveň je povinná vykryť
dopravcovi tzv. preukázateľné straty. Za účelom minimalizovania týchto strát bol v roku
2001 zadaný projekt optimalizácie mestskej hromadnej dopravy. Zmeny MHD, ktoré
v ňom boli Výskumným ústavom dopravným doporučené, nadobudli skúšobnú platnosť
v roku 2003 a o rok neskôr boli zaradené do prevádzky.
Straty dopravcu piešťanskej MHD, ktorým je SAD, a.s., Trnava (spoločnosť vznikla
v roku 2001 a má 4 strediská - Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica), sú aj napriek tomu
stále vyššie. Dotácie Mesta Piešťany na autobusovú MHD v Piešťanoch sa tiež postupne
zvyšujú - v roku 2004 bola 1 mil. Sk, v roku 2005 už 5,1 mil. Sk, v roku 2006 6,5 mil. Sk,
v roku 2007 6,35 mil. Sk.

V súčasnosti piešťanské stredisko SAD používa na MHD 7 autobusov.
Stav vozového parku je však nevyhovujúci a vyžaduje si obnovu. Okrem jedného nového
autobusu a dvoch po generálke sa vek autobusov pohybuje okolo 20 rokov. Mesto
a dopravca sa tiež musia vysporiadať s poklesom počtu cestujúcich.
Úbytok tržieb, narastajúce ceny pohonných hmôt, náklady na generálne opravy
a zakúpenie nového autobusu zapríčinili, že Mesto Piešťany muselo pristúpiť k úprave
cien cestovného MHD. Ceny vzrástli však len minimálne. Nový cenový výmer pre MHD
v Piešťanoch bude platný od 1. jan. 2008. Cena obyčajného cestovného lístka sa zvýšila
z 10 Sk na 12 Sk, pre občanov nad 70 rokov z 1 na 2 Sk, pre deti do 6 rokov tiež na 2 Sk,
atď.
16. Letisko Piešťany, a.s. v roku 2007
1. marca 2007 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. Bolo
zvolené nové predstavenstvo spoločnosti - za predsedu Darina Machovičová a za členov
Dušan Gučan a Juraj Štafa a nová dozorná rada - za predsedu primátor Piešťan Ing. Remo
Cicutto a za členov dozornej rady Peter Poláček a Marián Mihalus, obaja za Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPaT) a Róbert Orihel za VÚC Trnava. Riaditeľom
letiska je František Varga. V spoločnosti má Mesto Piešťany 1/3, Trnavský samosprávny
kraj 1/3 a MDPaT SR tiež 1/3 z celkového počtu účastín.
Za rok 2006 zaznamenala a.s. Letisko Piešťany stratu 4 mil. Sk. Spôsobila ju nízka letecká
prevádzka (do Piešťan prilietalo málo lietadiel), nižšie dotácie, náklady spojené s nárastom
dane z nehnuteľnosti a nárast objemu odpisov oproti roku 2005.
Koncom februára 2007 bol na piešťanskom letisku 6-dňový štrajk leteckých dispečerov
Združenia riadiacich letovej prevádzky, ktorý sa týkal bezpečnosti riadenia letov.
Dispečeri, ktorí štrajkovali, však neboli zamestnancami Letiska v Piešťanoch, ale patrili
pod štátny podnik Letových prevádzkových služieb.
Letisko v Piešťanoch má zatiaľ iba jednu pravidelnú celoročnú charterovú leteckú linku
z Piešťan do Berlína a v letných mesiacoch i do Lipska. Okrem toho je letisko využívané
pre nepravidelné charterové lety súkromnými a firemnými lietadlami najmä z krajín
Európskej únie. Letecká prevádzka je najväčšia na jar od marca do mája a na jeseň od
septembra do novembra.
Tržby si letisko zvyšuje najmä poskytovaním priestorov na spoločenské kultúrne
a športové podujatia a firemné akcie, ako sú festival Hodokvas, motoristické podujatia
Truck Country, Carat Tuning Párty, Veľká cena Slovenska, preteky unikátnych
automobilov Redline a pod.
V roku 2007 sa na letisku realizovala prístavba a prestavba vstupného terminálu jeho
rozšírením, tiež sa rozšírila rolovacia dráha na predpísanú šírku v rámci predpísaných
kritérií podľa Shengenského dohovoru. Na dobudovanie terminálu získalo letisko
prostredníctvom MDPaT SR grant vo výške 23 mil. Sk. V roku 2005 získalo letisko grant
vo výške 7 mil. Sk z fondu EÚ na zakúpenie bezpečnostných zariadení.
17. Služby mesta Piešťany, p.o. - detské ihriská a pieskoviská. Nový riaditeľ SMP, p.o.
Mesto Piešťany zabezpečovalo na svojom území prostredníctvom Služieb mesta Piešťany
správu a údržbu 50-tich detských ihrísk, v rámci ktorých bolo evidovaných 51 detských
pieskovísk.

V roku 2006 vykazovali vzorky, odobraté z piešťanských pieskovísk, prítomnosť
nepovoleného množstva nebezpečných baktérií, tiež sa vyskytovali i parazity, ktoré tam
preniesli túlavé psy a mačky.
Riaditeľ Služieb MP Ing. František Bača obdržal na začiatku roka 2007 materiál
s vytypovanými pieskoviskami, ktoré treba likvidovať v prípade, že sa nedokáže
zabezpečiť požadovaná hygiena. Keďže SMP na udržiavanie hygieny pieskovísk podľa
noriem stanovených hygienikmi, začali ich zasypávať hlinou, aby sa následne dali
zatrávniť. Mesto však likvidáciu detských pieskovísk pozastavilo, lebo takýto postup sa
považoval za nekoncepčný.
Po prerokovaní predmetnej problematiky na zasadnutí MsZ pristúpilo mesto k riešeniu
situácie s detskými ihriskami a pieskoviskami. Bolo rozhodnuté, že počet pieskovísk sa
postupne zníži (10 bude úplne zrušených, 7 bude zredukovaných), plochy likvidovaných
pieskovísk budú zavezené zeminou a zatrávnené (odstráni sa aj piesok pod hojdačkami
a šmykľavkami) a ponechané ostatné pieskoviská sa budú postupne nahradzovať krytými
pieskoviskami v dostatočnej vzdialenosti od ostatných hracích prvkov (zatiaľ ich mesto
zakúpilo 5, cena jedného je cca 60 tis. Sk).
K 1.6.2007 bol za nového riaditeľa SMP, p.o. menovaný Ing. Ernest Jančina, ktorý
nahradil doterajšieho riaditeľa Ing. Františka Baču.
Ing. F. Bača odišiel z funkcie na vlastnú žiadosť. V meste je známy ako dlhoročný
poslanec MsZ MP a veľký znalec a milovník prírody, najmä flóry. Vo funkcii riaditeľa
Služieb MP pôsobil 2 roky, pracoval zodpovedne a premyslene, dal do poriadku
hospodárenie organizácie. Pod jeho vedením vykonali SMP kus užitočnej verejnoprospešnej práce. Podľa jeho slov sa funkcie vzdal pre nedostatok dôvery a tiež preto, že
niektorí ľudia brali SMP ako príťaž (najmä finančnú) a nedoceňovali ich dôležitosť pre
udržovanie a vylepšovanie životného prostredia v meste.
7. Školstvo v roku 2007
1. Ocenenie pedagogických pracovníkov v Piešťanoch
Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) sa v Kursalone uskutočnilo stretnutie pedagógov
a pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany.
Vybraným piešťanským pedagógom odovzdal ocenenia primátor mesta Ing. R. Cicutto
za účasti zástupcu primátora Ing. T. Mištinu, CSc., predsedníčky komisie školstva, športu
a mládeže pri MsZ MP Ing. I. Babičovej, prednostky MsÚ RNDr. D. Bartošovej, vedúcej
odboru služieb MsÚ PhDr. Silvie Mezovskej a hostí, zástupcov Ministerstva školstva
SR, Krajského školského úradu v Trnave, Štátnej školskej inšpekcie i ďalších. Ocenenia
prevzali:
- za dlhoročnú osobnú angažovanosť – Jozefína Hudcovičová (učiteľka MŠ, dôchodkyňa),
Jozef Janota (učiteľ ZŠ, dôchodca), Jozefína Ondrušová (učiteľka ZŠ, dôchodkyňa), Eva
Mrňová (učiteľka hry na klavíri ZUŠ, dôchodkyňa);
- za organizovanie netradičných aktivít – Květoslava Ivicová (učiteľka ZŠ), Blažena
Zaťková (učiteľka a riaditeľka MŠ);
- za kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi a rodičmi – Mária Pietriková (učiteľka

ZŠ), Tatiana Primorcová (učiteľka a vychovávateľka ZŠ);
- za dlhoročné úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese – Daniela Arbetová (učiteľka
ZŠ), Mária Bartovicová (učiteľka a riaditeľka ZŠ), Peter Gallo (učiteľ a riaditeľ ZŠ),
Eleonóra Hagarová (učiteľka ZŠ), Milan Kobelár (učiteľ a riaditeľ ZŠ), Alžbeta Linckeová
(učiteľka MŠ), Darina Mocková (učiteľka spevu na ZUŠ), Monika Pavláková (učiteľka
hry na klavíri ZUŠ);
- za vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom – Adriana Jakubíková (učiteľka MŠ),
Jaroslava Tarabová (učiteľka a riaditeľka MŠ).
Poďakovanie bolo vyslovené aj riaditeľom za ich vykonanú prácu.
Ocenení boli: Jarmila Brtáňová (MŠ Valová ul.), Eva Macánková (MŠ Ružová ul.),
Jaroslava Tarabová (MŠ Staničná ul.), Darina Vrtíková (MŠ Ul. 8. mája), Helena Kopecká
(ZŠ Holubyho ul.), Gizela Talačová (ZŠ Ul. F.E. Scherera), Dana Tarasovičová (ZŠ
Brezová ul.), Kamil Moravčík (ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul.), Rudolf Kollár (ZŠ
Mojmírova ul.), Peter Koštial (CVČ Ahoj), Tibor Ukropec (ZUŠ).
2. Škola roka 2007
Vyhodnotenie celoročnej súťaže základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany sa uskutočnilo na konci škols. roka 2006/2007. 26. júna 2007
sa uskutočnila slávnostná akadémia spojená s odovzdávaním medailí, pamätných listov,
vyhlásením talentov i školy roka.
Školou roka 2007 sa stala ZŠ Brezová ul. (už po 9. raz), na 2. mieste sa umiestnila ZŠ Ul.
F.E. Scherera a na 3. mieste ZUŠ v Piešťanoch.
V športových súťažiach škôl do 300 žiakov sa na 1. mieste umiestnila Cirkevná základná
škola M. Goretti a škôl nad 300 žiakov na 1. mieste skončila ZŠ Brezová ul. (okrem iného
sú na škole športové hokejové triedy - 5.ŠHT, 6.ŠHT, 7.ŠHT, 8.ŠHT a 9.ŠHT).
Ocenený bol aj najkrajší školský časopis a najlepší výtvarný návrh na logo talentov.
3. Škola roka v športe 2007 v Piešťanoch
Víťazom športovej súťaže pre základné školy Škola roka, ktorú tradične vyhlasuje Mesto
Piešťany, sa v šk. roku 2006/2007 stala opäť Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti
(celkove už po tretíkrát).
4. Stredné odborné učilište vodohospodárske v Piešťanoch - zrušenie školy
V rámci optimalizácie počtu stredných škôl schválili poslanci Trnavského samosprávneho
kraja v apríli 2007 návrh na zrušenie SOU vodohospodárskeho v Piešťanoch ku dňu
31.8.2007 bez likvidácie. Následne Ministerstvo školstva SR rozhodlo o vyradení SOUV
zo siete stredných škôl.
Jedna časť zamestnancov a študentov SOUV bola presunutá do SOUEaS na Novej ul.
v Piešťanoch a druhá časť do SZáŠ na Brezovej ul. v Piešťanoch.
5. SOU elektrotechnické a strojárske v Piešťanoch - 20. výr. založenia
V roku 2007 si SOUEaS v Piešťanoch pripomenulo 20. výročie svojho založenia. Škola
vznikla odčlenením od SOU Mojmírova ul. v Piešťanoch a zriadil ju podnik Tesla Rožnov
pod Radhoštěm.
Riaditeľ SOUEaS v Piešťanoch je Juraj Adamec.

6. Mladý someliér 2007 - 8. ročník
Súťaž mladých znalcov vína sa uskutočnila v apríli 2007 tradične na Hotelovej akadémii
Ľ. Wintera v Piešťanoch. Prvenstvo a titul Mladý someliér získal rovnako ako vlani
Gabriel Kollár zo ZSŠHSaO v Nových Zámkoch, na 2. mieste sa umiestnil Filip Horniš
z HA Ľ. Wintera v Piešťanoch a na 3. mieste Adam Bencze z Nových Zámkov. Súťažilo sa
z odborného testu, degustácie vína a servisu pri stole.
7. Špeciálna a praktická škola v Piešťanoch - zriadenie triedy pre autistov
Od septembra 2007 je na ŠaPŠ v Piešťanoch zriadená špeciálna trieda pre deti postihnuté
autizmom. Navštevujú ju 4 deti, v 4-hodinovom dennom vyučovacom procese sa im
venuje špeciálna pedagogička Marta Šulavá a jej asistentka Mária Zemánková.
Riaditeľom ŠaPŠ v Piešťanoch je Miroslav Majtán.
8. Piešťanskí študenti na stretnutí u prezidenta SR
Najúspešnejších slovenských stredoškolských študentov, reprezentujúcich SR vo
vedomostných disciplínach, prijal v prezidentskom paláci v Bratislave
14. marca
2007 prezident SR Ivan Gašparovič. Stretnutia sa zúčastnili aj študenti Gymnázia P. de
Coubertina v Piešťanoch Boris Fačkovec, Juraj Danko a Lukáš Konečný.
9. Delegácia z Austrálie na návšteve Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch
Začiatkom októbra 2007 na pozvanie piešťanského gymnázia zavítala do Piešťan 8-členná
delegácia z Austrálie (6 študentov a 2 učiteľky). V športovej hale gymnázia sa členovia
delegácie stretli so študentmi a pedagógmi školy, kde bol pre nich pripravený kultúrny
a športový program.
Podujatia sa zúčastnili aj niektoré významné osobnosti športového života na Slovensku
- predseda Slovenskej olympijskej akadémie Ján Grexa, predsedníčka Slovenského
olympijského výboru Mária Mračnová, tiež i bývalý piešťanský plavec a účastník dvoch
olympiád Ladislav Bačík. Nechýbali ani úspešní mladí reprezentanti gymnázia - víťaz
celosvetovej fyzikálnej olympiády Tomáš Bzdušek, strieborný z medzinárodnej chemickej
olympiády Boris Fačkovec a tenisový reprezentant SR Lukáš Lacko. Austrálsku delegáciu
viedla členka Olympijského výboru Austrálie a členka MOV Helen Brownlee.
10. Podujatie Posolstvo slovenskej mládeže olympijskému Pekingu
Celoslovenské podujatie sa z iniciatívy predsedu Slovenskej asociácie športu na školách
Antona Javorku uskutočnilo koncom novembra 2007 na Gymnáziu
P. de Coubertina
v Piešťanoch. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých 8-ich slovenských samosprávnych
krajov.
Študenti školy sa stretli s bývalými vynikajúcimi slovenskými športovcami
a olympijskými víťazmi, boxerom Jánom Zacharom a cyklistom Antonom Tkáčom a tiež
i s ďalšími úspešnými slovenskými športovcami, olympionikmi, majstrami Európy a pod.
Pre účastníkov podujatia bol pripravený bohatý program.
Piešťanské štátne gymnázium je jediné na Slovensku, ktoré nesie meno zakladateľa
novodobých OH Pierra de Coubertina.

8. Kultúra v roku 2007
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok
2006
Návrh na udelenie predmetnej ceny vypracovala Kultúrna a názvoslovná komisia MsZ
MP, primátor mesta ho schválil.
V kategórii kultúrny počin roka bola cena udelená folklórnemu súboru Máj pri Gymnáziu
P. de Coubertina v Piešťanoch. Súbor existuje 10 rokov, má 42 členov - amatérov,
pozostáva zo speváckej, tanečnej a hudobnej zložky, vedú ho manželia Ján a Viktória
Horňákovci. Program súboru pozostáva z piesní a tancov z rôznych regiónov Slovenska.
Okrem vystúpení v našom meste, na Slovensku, šíri FS Máj dobré
meno
i v zahraničí. Doteraz vystúpil v Turecku, Poľsku, Česku, Rakúsku, Maďarsku, Brazílii,
Holandsku, Anglicku, Sardínii, Izraeli a Francúzsku. Pravidelne vystupuje na podujatiach
poriadaných mestom Piešťany, bol spoluorganizátorom 1. hudobno-folklórneho festivalu
prihraničných regiónov v Piešťanoch a realizátorom benefičných koncertov pre Detský
domov v Piešťanoch.
V roku 2006 pri príležitosti 10. výročia svojej existencie realizoval FS Máj projekt
Farebná jeseň v ľudových piesňach a tancoch, v rámci ktorého bezplatne vystúpil na
rôznych miestach, napr. na pešej zóne.
V kategórii kultúrna osobnosť roka cenu získal Jozef Babušek pri príležitosti životného
jubilea, v roku 2006 mal 85 rokov. J. Babušek je významný slovenský karikaturista,
zakladateľ slovenského komiksu a moderného slovenského humoru. Bol autorom prvého
slovenského komiksu Dozorca a väzeň, ktorý pred 60-timi rokmi vychádzal v časopise
Šidlo. Tiež je autorom kreslenej postavičky obľúbeného Jožinka („Jožinko, dieťa svojich
rodičov“), príbehy ktorého uverejňoval 23 rokov v slovenskom humoristickom časopise
Roháč pod pseudonymom Jozef Schek.
2. Výstava Mosty IV - pokračovanie
Výstava výtvarných diel slovenských a francúzskych výtvarníkov Mosty IV sa začala
v lete 2006 v Piešťanoch. V januári 2007 výstava pokračovala vo Francúzskom inštitúte
v Bratislave za účasti veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Henry Cunyho
a primátora Piešťan Ing. R. Cicutta.
7. februára 2007 sa uskutočnila vernisáž recipročnej výstavy slovenských a francúzskych
výtvarníkov v Paríži.
3. Výstava obrazov Oskara Jakubisa
21. februára 2007 bola v KSC Fontána otvorená výstava obrazov „Výber z tvorby“
svojrázneho piešťanského výtvarníka Oskara Jakubisa. V posledných rokoch prešiel
v maľbe od moderného realizmu k expresionizmu. Kurátorom na vernisáži výstavy bol
Martin Valo.
Oskar Jakubis absolvoval už množstvo výstav, jeho obrazy sa nachádzajú nielen na
Slovensku, ale i v zahraničí. Je niekoľkonásobným víťazom výtvarnej súťaže Trnavská
paleta. V roku 2007 mal 50 rokov.

4. Ocenenia mesta Piešťany v súťaži kalendárov
8. marca 2007 získalo mesto Piešťany 3 ceny v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska
2007“ - 15. ročník, ktorú usporiadal Klub fotopublicistov Slovenského zväzu novinárov.
Mesto Piešťany v kategórii Kalendáre miest Slovenska získalo 1. miesto za nástenný
kalendár „Piešťany - historické grafiky 2007“ (litografie) a v kategórii Stolové kalendáre
tiež 1. miesto za stolový kalendár s historickými grafikami (litografiami). Zároveň získalo
ocenenie odbornej poroty a čestné uznanie za vysokú polygrafickú úroveň a úroveň
technického spracovania.
V predchádzajúcom, 14. ročníku súťaže, získalo mesto Piešťany v kategórii Kalendáre
miest Slovenska tiež 1. miesto za nástenný kalendár „Piešťany na historických
pohľadniciach 2006“ (fotografiách).
Ceny prevzala vedúca sekretariátu primátora mesta Mgr. Drahomíra Moretová.
5. Výstava architektonických projektov CE.ZA.AR. 2006
V marci 2007 sa v priestoroch KSC Fontána uskutočnila putovná výstava projektov
CE.ZA.AR. 2006 (Cena za architektúru Slovenskej komory architektov). Medzi
vystavenými dielami bol aj projekt rekonštrukcie Pešej zóny v Piešťanoch - II. etapa,
ktorý získal 1. miesto v kategórii exteriérových diel (autorom projektu bol Architektonický
ateliér BP v Piešťanoch).
6. Koncert pre ženy v Piešťanoch
Koncert sa uskutočnil 16. marca 2007 v KSC Fontána pod záštitou manželky primátora
mesta MUDr. Aleny Cicuttovej.
Sólistami koncertu boli japonskí umelci. Podujatia sa zúčastnili aj veľvyslanec Japonského
cisárstva v SR Makato Washizu a kultúrna atašé veľvyslanectva Shina Doi.
7. „Týždeň slovenských knižníc“ - 8. ročník
V rámci „Marca - mesiaca knihy“ vyhlásila Slovenská asociácia knižníc 8. ročník „Týždňa
slovenských knižníc“. V našom meste ho zorganizovala Mestská knižnica v Piešťanoch
v dňoch 26. až 31. marca 2007, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero kultúrnych
podujatí. 8. ročník sa niesol v znamení motta „Knižnica pre všetkých“.
26. marca sa uskutočnil bezplatný zápis nových čitateľov knižnice (v detskom oddelení ich
pribudlo 250, dospelých 350). V priebehu týždňa sa uskutočnili rôzne podujatia - hodiny
informačnej výchovy pre študentov SŠ, prednáška pre študentov „E-služby v knižnici“,
prednáška PhDr. V. Krupu „Winterovci“ pre dôchodcov v rámci 2. ročníka Akadémie
tretieho veku, prednáška pracovníka Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave
„Extrémizmus -zákon a realita“ pre študentov SPŠE, stretnutie so spisovateľom Dušanom
Dušekom v hoteli Magnólia spojené s besedou o jeho knihe Zima na ruky (pod záštitou
primátora Piešťan). V Piešťanskom informačnom centre bola predstavená publikácia
o M.R. Štefánikovi „Rozprával som sa s hviezdami“ od Jána Juríčka, v priestoroch hotela
Sandor Pavillon sa konala prednáška PhDr. Róberta Baču „O jednej etape v histórii nášho
mesta“ (Piešťany koncom 19.stor.) a pod.

8. Deň humoru v Piešťanoch
Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch pripravilo na 1. apríla 2007 (Svetový deň
humoru) zábavné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v kinosále KSC Fontána (piesne rôznych
žánrov, tance, recitácie, humorné scénky). Program zostavili a predviedli piešťanské
občianske združenia - Liga proti rakovine, Liga proti reumatizmu, Jednota dôchodcov,
Slovenský zväz telesne postihnutých, Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo
postihnutých občanov, a to pod názvom „Bavíme sa navzájom“ (hudobno-zábavný
program).
Pred programom vítala návštevníkov vo foyeri Fontány ženská spevácka skupina Povoja,
v programe vystúpil Piešťanský dixieland, spevácky súbor Rozmarínky, balet v podaní
dôchodkýň, diváci sa smiali pri humorných scénkach a pod.
Moderátorom podujatia bol známy slovenský herec a bavič Ivan Vojtek ml.
9. Piešťanskí skauti - výstava fotografií
Členovia 80. zboru skautov a skautiek v Piešťanoch pri príležitosti 100. výročia vzniku
skautingu vo svete pripravili výstavu fotografií z histórie tohto hnutia. Výstava sa
uskutočnila v KSC Fontána v prvej polovici apríla 2007.
Vodcom piešťanských skautov je Jozef Petríček.
10. Prezentácia knihy Viery Lubošinskej Indický denník
14. apríla 2007 sa v hoteli Thermia Palace uskutočnila slávnostná prezentácia a krst knihy
Viery Lubošinskej Indický denník. Podujatia sa okrem predstaviteľov mesta zúčastnil aj
veľvyslanec Indie v SR Mysore Kapanaiah Lokesh.
Kniha je cestopisom z rokov 1938 až 1945. Denník objavili pracovníci piešťanského
Balneologického múzea, doplnili dobovými snímkami a vydali ako publikáciu.
V rokoch 1934 až 1937 bol v Piešťanoch na liečení naváb indického štátu Bhópál, ktorý
vtedajšiemu hoteliérovi a riaditeľovi Thermia Palace Marekovi Lubošinskému ponúkol
prácu na svojom kniežacom dvore s cieľom vybudovať a zmodernizovať stravovacie
a ubytovanie zariadenia pre cudzincov podľa európskeho vzoru.
M. Lubošinský so svojou manželkou Vierou prežili v Indii obdobie 2. svetovej vojny, ktorá
o živote v Indii viedla denník.
11. Podujatie Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch
17. apríla 2007 sa v Kursalone uskutočnil spoločenský večer pod názvom Japonský
čaj o piatej. Podujatie zorganizoval MKŽ v Piešťanoch (PIWC Piešťany, International
Woman’s Club Piešťany). Zúčastnilo sa ho dvesto žien zo Slovenska i zo zahraničia, tiež
i manželka japonského veľvyslanca Michi Washizu. Podujatie pripravila Božena Volková,
manželka bývalého veľvyslanca SR v Indii, rodáčka z Piešťan.
Účastníčky večera sa zoznámili s tradičnou japonskou kultúrou, prezentovali sa japonské
ženy odeté v kimonách, nasledoval čajový obrad, skladanie origami, ochutnanie sushi
a iných japonských špecialít a pod.
12. Výstava fotografií Ivana Kriváka
Vernisáž výstavy fotografií „Žijeme na jednej zemi“ sa uskutočnila 26. apríla 2007
v galérii Fontána, zúčastnil sa jej aj prezident SR Ivan Gašparovič.

Právnik I. Krivák zachytil na svojich snímkach život ľudí v ťažko skúšanom južnom
Sudáne, kde dopravoval lieky. Podujatie v spolupráci s ďalšími organizáciami pripravil
Srečko Mustagrudič.
13. Medzinárodný džezový festival International Jazz Piešťany - 3. ročník
Festival džezovej hudby sa konal v Piešťanoch v období máj - december 2007 za účasti
džezových skupín z celého sveta.
Hlavným organizátorom bol opäť zakladateľ festivalu a majiteľ piešťanského klubu Art
Jazz Gallery Jozef Dodo Šošoka, zároveň hráč na bicie nástroje. Festivalový projekt
finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. Vystúpenia sa konali v Art Jazz Gallery na
Winterovej ul. a tiež i na Pešej zóne na Winterovej ul. Do Piešťan prišli viacerí svetoví
džezoví hudobníci ako napr. z USA boli hráč na bicie Howard Curtis, kontrabasista Steve
Good, altsaxofonista Benny Golbina, tenorsaxofonista Andy Middleton, český trubkár
Jaromír Hnilička i ďalší.
Otvorenie džezového festivalu sa uskutočnilo 11. mája 2007 v priestoroch Art Jazz
Gallery. Pre chorobu sa ho nezúčastnil J.D. Šošoka, na otázky novinárov odpovedali
ďalší z organizátorov festivalu Ing. Viktor Nižňanský a primátor Piešťan Ing. R. Cicutto.
V úvodnom koncerte vystúpilo Phisbacher New York Trio s klávesistom Walterom
Fischbacherom. V ďalších koncertoch postupne vystúpili: Piotr Baron Project - Šošoka Ragan, Smarton Trio, Seredský Dixieland Band, Joe Laux &The Swing Police, Traditional
Club Bratislava, Jazz Band Ball Orchestra, Dodo Šošoka &Traditional Jazz Band,
Howard Curtis Quartet, Titus Wandelfels Trio, Tempo Permettendo &Clive Richie, Trio
komorného Jazzu Jaromíra Hniličky, Robo Opatovský Swing &Latin Band, Paul Zauner
Blue Brass/Soil, Benny Golbina &Emil Viklický Trio, Bashavel, Dodo Šošoka Slovak Jazz
Trio, Daniel Vaczi Trio, Oľga Škraňková Band, Tres Hombres, Ecstasy Project.
14. Festival folklórnych súborov zahraničných Slovákov
Festival sa konal v dňoch 26. a 27. mája 2007 v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho cca 120
účinkujúcich mládežníckych folklórnych súborov zahraničných Slovákov z Maďarska,
Rumunska, Srbska, Ukrajiny a Čiech. Prehliadka súborov prebiehala v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku. Festival pripravil neinvestičný fond Slováci Slovákom
v spolupráci s OZ Dotyk ľudskosti, Maticou slovenskou, Mestom Piešťany a Trnavským
samosprávnym krajom.
15. Čitateľská súťaž „Čítanie s Osmijankom“ - 3. roč.
30. mája 2007 sa v MsK v Piešťanoch uskutočnilo vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej
čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!“ Organizátormi súťaže boli
Vydavateľstvo Buvik, Osmijanko, n.o. Bratislava a MsK v Piešťanoch.
Ceny boli udelené v kategórii družstiev a v kategórii jednotlivcov. Podujatia sa zúčastnil
slovenský spisovateľ a humorista Tomáš Janovic a viceprimátor Piešťan Ing. T. Miština,
CSc.
16. Záverečné podujatia absolventov ZUŠ v Piešťanoch a súkromnej ZUŠ v Piešťanoch
Záverečný koncert absolventov hudobného odboru ZUŠ v Piešťanoch sa konal 30. mája
2007 v kinosále KSC Fontána. Predstavili sa v ňom najlepší mladí hudobníci a speváci.

Hudobný odbor má oddelenia: klávesové nástroje, sláčikové nástroje, dychové nástroje,
akordeónové oddelenie, gitarové oddelenie a spevácke oddelenie.
V júni sa v Dome umenia uskutočnila výstava prác absolventov výtvarného odboru ZUŠ
(olejomaľby, pastely, šperky, kresby, práce s textilom a pod.).
18. júna sa v Dome umenia uskutočnilo vystúpenie absolventov tanečného odboru ZUŠ.
25. júna sa v Dome umenia uskutočnilo vystúpenie absolventov tanečného odboru
súkromnej ZUŠ v Piešťanoch.
17. Medzinárodná výstava Mosty V. (slovensko-fínska)
Projekt Mosty pokračoval v roku 2007 v poradí 5. medzinárodnou, tentokrát slovenskofínskou výstavou. Autorom projektu Mosty, v rámci ktorého sa realizujú výmenné pobyty
a výstavy výtvarníkov je Agentúra 3 COM Art Piešťany - Zora Petrášová, na jeho
realizácii spolupracovalo aj Mesto Piešťany a SLK Piešťany, a.s. Záštitu nad podujatím
prevzali primátor mesta Piešťany Ing. R. Cicutto, veľvyslanec Fínskej republiky na
Slovensku Rauno Tapio Viemerö a Ministerstvo zahraničných vecí SR.
Na týždenný pobyt prišli do Piešťan štyria mladí Fíni - textilná výtvarníčka Satu
Montanari, maliarka figurálnych kompozícií Sari Tenni, grafik a tvorca pastelov Juha
Holopainen a šperkárka Marika Aalto. Okrem nich sa prezentovali svojimi dielami štyria
slovenskí výtvarníci - Martin Augustín, Robert Jančovič ml., Eva Kyselicová a Pavol
Muška.
Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 1. júna 2007 v galérii Fontána v podvečer
otvorenia LKS. Zúčastnil sa jej tiež radca veľvyslanca Fínskej republiky v SR
a zástupcovia partnerských miest.
18. Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny Piešťany 2007
Otvorenie LKS sa uskutočnilo v sobotu 2. júna 2007. Organizačné zabezpečenie podujatia
(slávnostný sprievod, kultúrne programy a pod.) vykonalo Mestské kultúrne stredisko
v Piešťanoch.
Slávnostný sprievod - účastníci:
- čelo sprievodu: 1. Historické vozidlá, 2. Mažoretky ZUŠ Nová Dubnica + Dychová
hudba Nová Dubnica, 3. Krojovaný pár so znakom mesta, 4. skauti s vlajkami mesta, 5.
predstavitelia mesta, hostia a poslanci MsZ;
- ďalší účastníci sprievodu: 6. obec Drahovce (DH Drahovčanka), 7. ZŠ Ul. F.E.
Scherera, 8. obec Banka (DH Inovčanka, krojovaní žiaci ZŠ, futbalisti OTJ Banka), 9.
ZŠOaS Piešťany (alegorický voz), 10. Dívčí saxofonický orchestr Luhačovice, 11. ZUŠ
Piešťany, 12. folklórna spevácka skupina Povoja Piešťany, 13. ZŠ Brezová ul., 14. obec
Ratnovce (spevácky súbor Ratnovské spievanky, žiaci, futbalisti), 15. SOUEaS Piešťany
(2 autá), 16. obec Chtelnica (DH Chtelničanka), 17. Gymnázium sv. M. Archanjela (15
roztlieskávačiek), 18. SZáŠ Piešťany (auto), 19. tanečná skupina Street beat, 20. Súkromná
ZUŠ, pobočka Piešťany, 21. FS Striebornica Piešťany, 22. Hotelová akadémia Ľ. Wintera,
23. obec Veľké Kostoľany (DH Rovina), 24. Védske kultúrne centrum Góvinda Bratislava
- členovia hnutia Hara Krišna (tanec, spev), 25. Casino Piešťany, 26. Veslársky klub
Sĺňava Piešťany, 27. Dexia banka.
Účastníci sprievodu prešli z Kúpeľného ostrova do centra mesta a nakoniec defilovali pred
Domom umenia. Moderátorkou programu bola Alena Heribanová.

V programe pred Domom umenia účinkovala aj divadelná skupina MaGiCa altErNa
študentov VŠMU Bratislava, ktorá ako „živé sochy“ stvárnila významné osobnosti
z histórie Piešťan (Adam Trajan, Ľudovít Winter a pod.) a predviedla scénky z histórie
mesta a kúpeľov (napr. povesť o pávovi).
Hlavný kultúrny program sa konal tradične v Hudobnom pavilóne v parku. Postupne
vystúpili – spevokol Bradlan z Trnavy, po príhovore primátora mesta a fínskych hostí
vystúpil operný spevák Martin Babjak, Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovíc, cimbalová
hudba Mirka Dudíka, tanečníci z Tap Dance Quarteta, zoskupenie Free Voices (á
kappella), speváci a tanečníci divadla Romanthan, hudobná skupina Vidiek so spevákom
Jankom Kuricom, španielske a arabské tance v podaní súboru Andalúzia, spevák Peter
Cmorík so skupinou.
Ďalší program bol v Art Jazz Gallery, detské programy pred Domom umenia a v parku pri
Dome umenia a programy na Kúpeľnom ostrove.
19. Projekt Mestskej knižnice v Piešťanoch „Stretnúť knihu každý deň“
Mestská knižnica v Piešťanoch pripravila a v priebehu júna 2007 realizovala rad podujatí
pod názvom „Stretnúť knihu každý deň“ (alebo „O knižnici, ktorá sa vydala do sveta“).
Projekt nadviazal na predchádzajúce úspešné projekty na podporu čítania detí a mládeže
„Túlavá knižnica“ a „Týždeň hlasného čítania“.
Jednotlivé podujatia, okrem hlasného čítania, boli spestrené stretnutiami s rôznymi
osobnosťami (spisovateľmi, ilustrátorom, klaunom, bábkoherečkou a pod.) a ďalšími
netradičnými priebehmi týchto podujatí.
20. Piešťanský festival - 52. ročník
Podujatia v Dome umenia: 14. jún – slávnostné otvorenie hudobného festivalu. Na
schodoch Domu umenia zazneli o 19.00 hod. slávnostné fanfáry trubačov slovenskej
filharmónie z Bratislavy. O 19.30 hod. sa vo veľkej sále Domu umenia konal otvárací
koncert festivalu v podaní Slovenskej filharmónie (dirigent Leoš Svárovský, v programe
A. Dvořák „Slovanské tance“);
21. jún – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala (v programe W.A. Mozart, J.
Haydn, L. Janáček, B. Britten);
28. jún – džezová formácia International Jazz Quintet, Andy Middleton (USA) tenorsaxofón, Marcel Palonder (SR) - spev, Michal Bugala (SR) - gitara, Juraj Griglák
(SR) - kontrabas, Martin Valihora (USA/SR) - bicie;
4. júl – umelecký súbor LÚČNICA s programom „Slovenský triptych“;
10. júl – Metropolitný orchester Bratislava, Peter Uličný - husle, J. Benedik - spev
(koncert k 100. výročiu narodenia Gejzu Dusíka);
12. júl – Moyzesovo kvarteto (Stanislav Mucha - 1. husle, František Török - 2. husle,
Alexander Lakatoš - viola, Ján Slávik - violončelo) a Marián Varga - sólo hudba (pri
príležitosti životného jubilea Mariána Vargu).
Podujatia v Spoločenskom centre SLK:
26. jún – Večer romantických a muzikálových melódií, Ivana Mikesková - soprán, Jana
Štefáčková - mezzosoprán, Marta Vašková - klavír;
2. júl – Schola Gregoriana Pragensis (ČR - Praha), stredoveká polyfónia „Maiestas Dei“;

17. júl – koncert komorných sólistov Bratislava „Hommage a Bach 2007 - Concerto“,
Ivana Pristašová (SR) - husle, Igor Karško (Švajčiarsko/SR) - husle.
Podujatia v kúpeľnom parku:
3. júl – Mestské divadlo Žilina, muzikál „Na skle maľované“;
20. júl – záverečný koncert festivalu. Galavečer účastníkov prvých medzinárodných
speváckych kurzov z triedy Petra Dvorského a Zlatice Livorovej. Predstavilo sa takmer 20
interpretov zo SR, ČR a Maďarska, tiež na záver aj Peter Dvorský. Spevákov sprevádzal
orchester Štátneho divadla Košice pod vedením dirigenta Dušana Štefáneka. Koncert
s klasickým operným repertoárom sa konal pod holým nebom.
21. Divadelná hra Jána Soloviča Maharadža z Royalu
14. júna 2007 sa vo výstavnej sieni V starej lekárni uskutočnila autogramiáda najnovšej
divadelnej hry slovenského dramatika Jána Soloviča. Dej komédie Maharadža z Royalu
sa odohráva v kúpeľnom hoteli Slovan, ktorý sa pôvodne nazýval Grand Hotel Royal
(v súčasnosti je v dezolátnom stave). Obsahom hry je príchod bohatého maharadžu
do Piešťan v roku 1934, ktorý chce tu investovať. Išlo však o falošného maharadžu,
podvodníka, ktorý oklamal Piešťancov.
22. Jubilejná výstava Alojza Majerníka
V roku 2007 sa prvá výstava obrazov piešťanského výtvarníka Alojza Majerníka
uskutočnila už v januári na prízemí Domu umenia.
Vernisáž jubilejnej výstavy pri príležitosti jeho 70-tich narodenín sa pod názvom „Výber
z tvorby“ uskutočnila v galérii Fontána 21. júna 2007 pod záštitou primátora Piešťan.
Kurátorom na vernisáži bol Vojto Haring. Pri tejto príležitosti mu viceprimátor Ing. T.
Miština, CSc. odovzdal Pamätnú plaketu mesta Piešťany. Ako rodákovi z neďalekých
Dubovian mu bol udelený titul čestný občan Dubovian, zároveň aj symbolický kľúč od
rodnej obce, ktorý mu pri tejto príležitosti odovzdal starosta Dubovian Jozef Marko.
A. Majerník je dlhé obdobie hlavou piešťanských výtvarníkov, spolu s Antonom
Pastírikom sa zaslúžil o založenie Výtvarného klubu v Piešťanoch v roku 1964 a dlhé
obdobie bol jeho predsedom.
Maľuje pestré kytice kvetov, slnečnice, panorámy Považia, najnovšie aj svieže abstrakcie.
Na prízemí Domu umenia sa nachádza Galéria Majerník so stálou expozíciou jeho
obrazov.
V auguste 2007 sa v Spoločenskom centre SLK uskutočnila ďalšia výstava obrazov A.
Majerníka pod názvom „Piešťany a okolie“ - krajinomaľba.
23. Multimediálny festival Hodokvas - 8. ročník (v Piešťanoch - 2. ročník)
Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok a piatok 4. a 5. júla 2007 na Letisku v Piešťanoch.
Zúčastnilo sa ho cca 60 kapiel z celého sveta, najviac očakávané boli skupiny KORN
a PLACEBO, počet návštevníkov bol okolo 16 tis. V tomto roku bolo podujatie tichšie,
možno aj kvôli nepriazni počasia, pršalo.
Okrem hudobných skupín zo Slovenska sa na pódiu vystriedali aj kapely a speváci z ČR,
Rakúska, USA, Veľkej Británie, Španielska a pod. s rôznymi druhmi modernej populárnej
hudby, ako je napr. numetal, hiphop, drum’n’bass, reggae, ska-punk a pod.

Najväčší rozruch v Piešťanoch vyvolal známa americká metalová skupina KORN
a to nielen vystúpením, ale najmä svojím správaním počas pobytu v našom meste.
Organizátorom predložili svoje požiadavky, spísané na 60-tich stranách (najmä podmienky
speváka Jonathana Davisa), gitarista Clint Lowery sa opil, po použití návykovej látky
zdemoloval izbu v hoteli Magnólia a noc strávil na polícii, kde sa pokúsil podrezať si žily.
Podobne britský dídžej Goldie (obsluhoval mixpult) počas vystúpenia svojej kapely vypil
fľašu vodky, poničil hudobnú aparatúru, pobil sa s bezpečnostnou službou a počas prevozu
do hotela znečistil auto. Nuž, veľké vzory pre našu mládež to asi neboli.
24. Výtvarný salón na Kolonádovom moste - 2. ročník
Z iniciatívy MsKS sa v sobotu 14. júla 2007 uskutočnila už za dobrého počasia na
Kolonádovom moste výstava výtvarných prác spojená s predajom. Vystavené boli diela
povojnových slovenských výtvarníkov.
V rámci podujatia vystúpili piešťanské skupiny country hudby Wanted a Mustang band.
25. Benátska noc na kúpalisku Eva v Piešťanoch
Podujatie Benátska noc je oslavou súzvuku človeka s vodou, v našom meste sa koná
v období vyvrcholenia leta, plného života a zábavy. Na termálnom kúpalisku Eva sa začalo
28. júla 2007 o pol 8-ej večer.
Počas večera gondoliéri prevážali záujemcov na loďke vo vonkajšom bazéne. V rámci
bohatého programu sa uskutočnil najprv tradičný vodnopólový zápas, po ktorom vystúpila
skupina Slniečko a FS Máj. Nasledovali bazénové súťaže (prechod visutou lávkou,
preťahovanie lanom cez bazén a pod.). Ďalej vystúpil imitátor známych českých osobností
a kapela Vetroplach z Bratislavy. Po polnoci bol ohňostroj, po ktorom bola nočná
diskotéka. Mala trvať do 3-tej hodiny ráno, kúpeľná polícia ju však predčasne ukončila,
pretože rušila nočný kľud kúpeľných hostí.
26. Podujatie karikaturistu Vladimíra Pavlíka na Kolonádovom moste
28. júla 2007 nakreslil na moste Vladimír Pavlík za 1 hodinu 54 obrázkov, čím vytvoril
slovenský rekord v kreslení humoru na čas. Po ich nakreslení nasledovala autogramiáda
spojená s rozdávaním vytvorených karikatúr s podpisom autora. Podujatie spestrila hudba
Piešťanského dixielandu Ľ. Váryho.
27. Folklórny súbor Slnečnica v roku 2007
Vo februári 2007 uplynulo 20 rokov od prvého verejného vstúpenia FS Slnečnica, ktorý
vznikol v roku 1986 pri SPŠE v Piešťanoch. Okrem vystúpení doma, súbor doteraz
vystúpil v 23-och štátoch Európy, tiež i v Bolívii, Brazílii, Číne, Kanárskych ostrovoch
a Tunisku. FS Slnečnica existuje ako občianske združenie, vedúcim súboru je PhDr.
Miroslav Donoval.
V lete 2007 FS Slnečnica navštívil Nemecko, Českú republiku a Cyprus. Súbor sa už po
4.-krát predstavil v nemeckom Kaiserlauterne. Potom vystúpil na európskom festivale
„Rómska píseň“ v Rožnove pod Radhoštěm na
Morave. Následne súbor reprezentoval
Slovensko na Festivale svetovej kultúry na Cypre.
28. Projekt MsK v Piešťanoch „Stretnúť knihu každý deň“ – pokračovanie

Projekt po júnových podujatiach pokračoval aj v auguste 2007. Realizoval sa s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR.
9. augusta 2007 sa uskutočnilo podujatie „Čítanie pred spaním“, v ktorom plavkyňa
Martina Moravcová čítala deťom zo svojich obľúbených kníh.
17. a 18. augusta sa konali čitateľské podujatia pod názvom „Túlavá knižnica“ (alebo „O
knižnici, ktorá sa vydala do sveta“). Podujatia pre deti sa konali nielen v knižnici, ale aj na
pešej zóne, v PIC na Pribinovej ul. a v Kursalone.
29. Svätoštefanské hody v Piešťanoch
19. augusta 2007 sa pri piešťanskom farskom kostole sv. Štefana Kráľa uskutočnili
mestské hody spojené s kultúrnym programom. Vystúpila ľudová hudba Ondreja Kandráča
a country skupina Wanted.
Hodovníkom, rovnako ako vlani, neprialo počasie a opäť pršalo. Večerná zábava sa preto
nekonala.
30. Piešťanská poetka Zuzana Fapšová
21-ročná piešťanská poetka vyhrala v roku 2007 po druhýkrát slovenskú súťaž v tvorbe
poézie Wolkrova Polianka. Okrem písania básní patrí medzi zakladateľov piešťanského
mládežníckeho klubu Leop Art.
31. Letná fotografická súťaž Piešťanského týždňa
Týždenník Piešťanský týždeň v spolupráci s firmou Kodak Express pripravil počas leta
2007 fotosúťaž pre neprofesionálnych fotografov. Súťažiaci zasielali fotografie poštou, do
e-mailovej schránky redakcie alebo i priniesli osobne do inzertného oddelenia redakcie.
V úvodnom kole nebola ešte určená konkrétna téma, v nasledujúcich 4-och kolách boli
stanovené témy „rodina“, „letný šport“, „letné krásky“ a „malí školáci“. Absolútnym
víťazom súťaže sa stala Silvia Ščepková z Piešťan, ktorá získala fotoaparát Kodak Easy
Share v hodnote
10 tis. Sk.
32. Organové dni v Piešťanoch 2007 - 8. ročník
Uskutočnili sa v priebehu augusta 2007.
Koncerty v kostole sv. Cyrila a Metoda:
7. aug. – Matej Bartoš (SR) - organ, Eliška Trnova (ČR) - soprán;
14. aug. – Pasko Csaba (Srbská republika) - organ, Dulis Timea (Srbská rep.) - soprán.
Koncerty v Dome umenia:
20. aug. – Clavora Braulin (Taliansko); 22. aug. – Velin Iliev (Bulharsko);
24. aug. – Stanislav Šurin (SR); 28. aug. – Johannes Lenius (Rakúsko);
31. aug. – David di Fiore (USA).
Z hudobných skladateľov sa najviac hrali diela J.S. Bacha a G.F. Händela.
33. Jubilejná výstava Nadi Mikolášikovej
Piešťanská výtvarníčka a galeristka Naďa Ábelová-Mikolášiková (jej otec, podplukovník
Vojtech Ábel, pochádzal z Piešťan a počas 2. svet. vojny zahynul v nemeckom
koncentračnom tábore) sa začiatkom júla 2007 dožila veku
65 rokov.
V júni 1990 si v dome na Radlinského ul. zriadila súkromnú galériu NAMI, prvú v našom

meste. V súčasnosti sa galéria NAMI nachádza pod kolonádou na Winterovej ul. ako
kombinácia galéria - kaviareň.
Jubilejná výstava diel výtvarníčky a galeristky Nadi Mikolášikovej sa uskutočnila
v septembri 2007 v Galérii Fontána. Vystavené boli pestrofarebné obrazy a textilné motívy
na jemnom hodvábe.
Na vernisáži výstavu uviedol vedúci galerijného oddelenia MsKS Martin Valo a jej tvorbu
zhodnotil kurátor výstavy Vojtech Haring.
34. Hudobný festival Country Lodenica - 9. ročník
Medzinárodný festival folkovej a country hudby sa konal v dňoch 30. aug. až 1. sept.
v priestoroch kempingu Lodenica v rekreačnej oblasti Sĺňava I. Prišlo naň približne 30
tis. návštevníkov zo Slovenska a Čiech. Počasie podujatiu prialo. Najväčší záujem bol
o vystúpenie bratov Františka a Jana Nedvědovcov, poslucháčov zaujali aj Lenka Filipová,
kapely Slniečko, Čechomor, Sprirituál kvintet i ďalší.
35. Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch n/V. - 40. ročník
Maliarske sympózium sa konalo v septembri 2007. Podujatie pripravilo Balneologické
múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave a konalo sa pod
záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša, finančne ho podporilo Ministerstvo kultúry SR
a Mesto Piešťany.
Sympózia sa zúčastnili dvaja slovenskí maliari - Dávid Baffi a Michal Czinege a dvaja
poľskí - Lidia Kravczyk a Vojtech Kubiak, ktorí v priebehu 3-och týždňov vytvorili 24
obrazov.
Pri príležitosti 40. výročia vzniku maliarskeho sympózia bolo v Galérii Jána Koniarka
v Trnave vystavených vyše 400 diel z maliarskej sympoziálnej zbierky od roku 1967 až
po súčasnosť. Vernisáž výstavy nazvanej „Pramene 1967 - 2007“ sa uskutočnila 20. sept.
2007 v Galérii Jána Koniarka v Trnave.
36. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2007 - 2. ročník
Festival sa konal v dňoch 4. až 9. sept. 2007. Hlavným organizátorom festivalu bol MFF
Piešťany, o.z., spoluorganizátormi boli TTSK, Mesto Piešťany, SLK Piešťany, a.s., MsKS
v Piešťanoch a Dom umenia v Piešťanoch s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Čestnou riaditeľkou festivalu bola slovenská herečka Božidara Turzonovová, výkonným
riaditeľom Tomáš Klenovský a umeleckým riaditeľom Vladimír Štric. Premietalo sa v kine
Fontána, v Dome umenia a v Kursalone.
Slávnostného otvorenia Cinematika ako aj záverečného ceremoniálu sa zúčastnili
významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Do Piešťan zavítala ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová, predseda TTSK Tibor Mikuš,
veľvyslanci Bulharska a Gruzínska a ďalší hostia, tiež osobne prišli viacerí tvorcovia
filmov, herci a producenti.
V tomto roku program festivalu zahŕňal jednu hlavnú súťažnú sekciu (kategóriu) a 12
nesúťažných sekcií, celkove sa divákom predstavilo 45 celovečerných a 33 krátkych
a dokumentárnych filmov.
V rámci súťažnej sekcie nazvanej „Miesto stretnutia Európa“ („Meeting Point Europe“)
bolo premietnutých 7 najlepších európskych filmov, vyrobených v rokoch 2006 a 2007

a vybraných na základe hlasovania mladých európskych kritikov. Hlavnú cenu 12
európskych kritikov prisúdilo maďarskému filmu Taxidermia, cenu primátora mesta
Piešťany získal film VB - Francúzska - Talianska Kráľovná a cenu predsedu TTSK i cenu
divákov nemecký film Životy tých druhých.
V 12-tich nesúťažných sekciách sa premietlo spolu 81 filmov. V jednej nesúťažnej sekcii
„Za hranicou kultu“ sa premietali filmy tzv. zombie hororov.
Okrem premietania filmov sa v rámci festivalu v Spoločenskom centre SLK uskutočnil
odborný workshop o filmovej produkcii, prednášky z filmovej výchovy pre študentov
piešťanských škôl, výstavy mladých umelcov, vystúpenia hudobných skupín, súťaže a pod.
37. Kniha Štefana Gregoričku Sedemdesiat rokov hokeja v Piešťanoch
Autorom knihy je piešťanský športový redaktor týždenníka Piešťanský týždeň Štefan
Gregorička. V auguste 2007 ju vydalo Mesto Piešťany v spolupráci s hokejovým klubom
ŠHK 37 Patrícia Piešťany.
38. Fotosúťaž Piešťanský fotomaratón - 1. ročník – registrácia účastníkov
Súťažná prehliadka fotografií amatérskych a profesionálnych fotografov v kategórii od
15 rokov a v kategórii od 10 do 14 rokov sa začala 1. sept. 2007. Snímky boli vystavené
v mestskom parku, víťazi získali hodnotné ceny.
39. Prezentácia Piešťan a Bratislavy v Trenčíne
Podujatie sa uskutočnilo 14. sept. 2007 v Trenčíne v súlade s dohodou o vzájomnej
spolupráci v oblasti turizmu, cestovného ruchu a kultúry medzi mestami Bratislava,
Trenčín a Piešťany. Naše mesto zastupovali FS Striebornica a skupina Slniečko.
40. Kniha Anny Foltánovej-Plecitej Sto životných príbehov
Po dvoch prvým knihách Farebné korálky a Kvety vďaky vydala bývalá učiteľka
a recitátorka, 82-ročná Anna Plecitá tretiu knihu pod názvom Sto životných príbehov.
Spoluautorom bol jej rovesník a priateľ Štefan Potocký. Krst knihy sa uskutočnil
v septembri 2007 v KSC Fontána.
41. Ocenenie slovenskej herečky Márie Kráľovičovej
18. sept. 2007 v Dome umenia v Piešťanoch uviedla činohra Slovenského národného
divadla Bratislava hru Tatiany Kusej S mamou. V hlavnej úlohe sa predstavila jubilantka,
80-ročná slovenská herečka Mária Kráľovičová. Jej výkon i celoživotnú prácu ocenil
primátor Piešťan Ing. R. Cicutto, ktorý jej odovzdal Pamätnú medailu mesta Piešťany.
V hre účinkoval aj herec Juraj Slezáček, pochádzajúci z Piešťan.
42. Výstava fotografií v plenéri Park Foto Piešťany - 2. ročník
22. sept. 2007 sa v mestskom parku uskutočnil 2. ročník výstavy fotografií vo voľnej
prírode pod názvom Park Foto Piešťany. Pod záštitou primátora Piešťan a s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR podujatie pripravilo občianske združenie Kurátor spolu
s Piešťanským fotoklubom.
Súťažilo 80 fotografov zo Slovenska a Rakúska. Podujatia sa zúčastnilo 4 tis. divákov.
Každý divák i autor dostal štipec, ktorý pripol k niektorej fotografii. Najviac štipcov – 459

a teda 1. miesto, získala fotografia člena Piešťanského fotoklubu Eduarda Čupku „Jablko
v púšti“, 2. miesto „Tri sovy“ Petra Juríka z Handlovej a 3. miesto fotografia „Kôň“
Martina Gajdoša zo Zvolena. Víťaz zároveň získal možnosť usporiadať autorskú výstavu
vo Frapperii Kursalon.
Súčasťou tohtoročného Park Foto bolo aj výstava historických fotografií Piešťan.
43. Stretnutie študentov so slovenskou herečkou a diplomatkou Magdou Vášáryovou
24. sept. 2007 sa v MsKS v Piešťanoch uskutočnila prednáška Magdy Vášáryovej
„Slovensko - včera, dnes a zajtra“, ktorej sa zúčastnili študenti piešťanských stredných
škôl. Známa slovenská herečka, bývalá veľvyslankyňa SR v Rakúsku a Poľsku
a zakladateľka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku rozprávala nielen
o aspektoch medzinárodnej politiky Slovenska, ale aj o hereckej kariére, obľúbených
knihách, zážitkoch z ciest a pod. Podujatie pripravila MsK spolu s piešť. pobočkou
Českého spolku na Slovensku.
44. Folklórny súbor Striebornica - 20. výr. vzniku
6. okt. 2007 sa v Dome umenia uskutočnil celovečerný reprezentačný program s názvom
„O nás“, ktorý sa konal pri príležitosti 20.výročia vzniku piešťanského
FS Striebornica. Členovia súboru zatancovali, zahrali a zaspievali myjavský, piešťanský
a orešanský folklór. Do programu zaradili aj ďalší tanec z okolia Piešťan (dupaná polka),
ktorý bol v minulosti veľmi populárny. Bol vydaný ďalší CD nosič s piesňami z Piešťan
a okolia a tiež zo slávnostného programu bude vydaný prvý DVD nosič súboru.
Slávnostného banketu sa zúčastnili i bývalí umeleckí vedúci súboru
Jaroslav
Podkovčík a Sandra Čenková-Kollárová. V súčasnosti je vedúcou FS Striebornica Mgr.
Dagmar Kuběnová. Nových mladých tanečníkov pripravujú učiteľky ZUŠ v Piešťanoch
v detskom FS Striebornička.
V programe okrem vystúpenia súboru bolo aj pomocou projekcie zmapovaných celých
20 rokov pôsobenia súboru. Po ukončení slávnostného programu v Dome umenia
viceprimátor mesta Ing. T. Miština, CSc. odovzdal FS Striebornica Pamätnú plaketu mesta
Piešťany, ktorú prevzala vedúca súboru Mgr. Jana Obadalová spolu s umeleckou vedúcou
súboru Mgr. Dagmar Kuběnovou.
FS Striebornica je jediným súborom, ktorý má vo svojom repertoári aj tance z Piešťan
a okolia. Patrí rovnako ako FS Slnečnica a FS Máj medzi úspešné slovenské folklórne
umelecké kolektívy. Reprezentuje mesto Piešťany, jeho kultúrne dedičstvo, umelecké
cítenie a lásku k folklórnym tradíciám. Súbor účinkoval na domácich folklórnych
festivaloch – v Krakovanoch, Myjave, Východnej a Terchovej, na rôznych regionálnych
slávnostiach a okresných, krajských i celoštátnych súťažiach. Vystupoval aj v zahraničí
– v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Česku, Rakúsku, Holandsku, Francúzsku, Taliansku,
Švajčiarsku, Fínsku a tento rok aj v Tunisku (v máji 2007 v Monastire).
45. Knižka Jozefa Babušeka Dozorca a väzeň
V roku 2007 z iniciatívy literárneho kritika a teoretika slovenského kresleného humoru
Kornela Földváryho vydala producentská spoločnosť JW malú knižku prvého slovenského
komiksu Dozorca a väzeň autora Jozefa Babušeka z Piešťan. Slávnostný krst knihy za
prítomnosti autora vykonal primátor mesta Ing. R. Cicutto 27. sept. 2007 v KSC Fontána.

Vtipné kresby komiksu vychádzali v satirickom časopise Šidlo pred 60-timi rokmi
v rokoch 1945 až 1947. Zozbieral a zreštauroval ich František Jablonovský, predslov
napísal Kornel Földváry.
46. Výstava Vojta Haringa „Výber z (výtvarnej) tvorby“
Vernisáž výstavy výtvarných prác Piešťanca Vojta Haringa sa uskutočnila
2. okt. 2007.
Výstava v Dome umenia sa uskutočnila pri príležitosti jeho životného jubilea 65 rokov
a trvala do konca októbra.
PhDr. Vojtech Haring, PhD. je na Slovensku známy najmä ako karikaturista a autor
vtipných epigramov. V oblasti kultúry sa prezentuje ako výtvarník (maľby, karikatúry,
ilustrácie) a tiež ako spisovateľ (epigramy, eseje).
Ako klinický psychológ pracoval dlhé roky v psychiatrickej liečebni v Sokolovciach,
potom v Piešťanoch v roku 1997 založil prvú pedagogicko-psychologickú poradňu a stal
sa jej riaditeľom, posledných 5 rokov vyučuje klinické predmety na katedre psychológie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Napísal tiež viacero odborných článkov
z klinickej psychológie.
47. Filmový festival Astrofilm Piešťany 2007 – 1. ročník
V dňoch 11. a 12. okt. 2007 sa v Piešťanoch v kine Fontána konal 2-dňový medzinárodný
filmový festival Astrofilm. Bolo premietnutých niekoľko desiatok krátkych i dlhších
filmových dokumentov s astronomickou tematikou.
Záujem návštevníkov vzbudil dnes už klasický film Stanleyho Kubricka Vesmírna odysea
a tiež i archívny film Štvrtý rozmer, ktorého tvorcom bol piešťanský rodák Dušan Trančík.
Cenu primátora Piešťan získal cyklus dokumentárnych filmov vyrobených Prešovskou
hvezdárňou, z rúk viceprimátora mesta ju prevzala zástupkyňa hvezdárne. Cenu divákov
získal poľský film Nowe okulary Hubble.
V rámci festivalu sa konali prednášky odborníkov zo slovenských hvezdární, pre
návštevníkov bolo k dispozícii veľké prenosné guľové planetárium Tekovskej hvezdárne.
Filmovú prehliadku dopĺňala výstava fotografií Pavla Rapavého z Rimavskosobotskej
hvezdárne.
48. Česko-slovenský divadelný festival Piešťanské randezvous - 9. ročník
Festival sa konal v Dome umenia v Piešťanoch v dňoch 15. - 19. okt. 2007.
V tomto roku mal 3 zložky – okrem divadelnej aj výtvarnú a filmovú.
15. okt. – Radošinské naivné divadlo Bratislava uviedlo hru Stanislava Štepku „Stvorenie
sveta“;
16. okt. – výstava troch ročníkov maliarskych sympózií Českého spolku na Slovensku
„IMPRESE Podzim/Jeseň“ - stretnutie s autormi;
16. okt. – česko-slovenský film ROMING;
17. okt. – Divadlo Bolka Polívky Brno s hrou „Pro dámu na balkóně“, v hlavnej roli Bolek
Polívka;
18. okt. – Divadlo ILLUSSION Praha s hrou Michala Gulyáša „Čachtická paní - aneb co
všechno se vejde do vany“;
19. okt. – Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo hru pre študentov stredných škôl M.
Gazdíka a V. Kollára „Padajúce hviezdy“ (o živote a diele básnika Rudolfa Dilonga).

49. Výstava fotografií Ninneta Campaniniho z Talianska.
Ocenenie Carla Vendera
22. okt. 2007 sa v Kursalone uskutočnila vernisáž výstavy reportážnych fotografií N.
Campaniniho z Talianska (dokumentárne snímky z Kambodže, Vietnamu a Thajska).
Počas slávnostného otvorenia výstavy odovzdal predseda Kultúrnej a názvoslovnej
komisie MsZ MP Martin Valo Pamätnú plaketu MP dlhoročnému návštevníkovi
piešťanských kúpeľov a zároveň čestnému občanovi mesta Piešťany Carlovi Venderovi
z Talianska.
50. Piešťanský fotokursalon - 3. roč.
Vyhodnotenie fotografickej súťaže sa uskutočnilo v Kursalone 28. okt. 2007.
Najúspešnejší boli Karol Belas s kolekciou čierno-bielych fotografií, Andrea Uhlíková
a Ernest Koppon. Cenu primátora mesta Piešťany získal Roman Tibenský za tematickú
snímku Café Kolonáda.
51. Fotosúťaž Piešťanský fotomaratón - 1. roč. – vyhodnotenie
Slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého Piešťanského fotomaratónu sa uskutočnilo 30.
okt. 2007 v Galérii Fontána. Súťažili profesionálni a amatérski fotografi i deti od 10 do 14
rokov. Používali sa jednak klasické fotoaparáty na kinofilm a tiež digitálne fotoaparáty.
V kategórii dospelých 1. miesto obsadil Eugen Mihalička z Partizánskeho, v detskej
kategórii bol prvý Jakub Kovacz z Veľkého Orvišťa.
52. Kniha MUDr. Pavla Kaňuščáka Vtáky širšieho okolia Piešťan
Piešťanský ornitológ MUDr. Pavel Kaňuščák svoju odbornú knihu Vtáky širšieho okolia
Piešťan, v ktorej textová časť je doplnená viacerými fotografiami, prezentoval v KSC
Fontána 8.nov. 2007. Knihu vydalo piešťanské Balneologické múzeum. Autor sa už vyše
40 rokov venuje ornitologickým výskumom.
53. Celoslovenská súťaž elektronickej propagácie miest Zlatyerb.sk
Po úspechoch v súťažiach reprezentačných kalendárov získalo Mesto Piešťany ďalšie
ocenenie svojich propagačných materiálov.
Mestský informačný internetový portál www.piestany.sk sa v kategórii „Najlepšia stránka
miest a mestských častí“ umiestnil na 3. mieste v konkurencii 75-tich miest a obcí.
Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené 12. nov. 2007 v Bratislave (pozri Kap. 3.
Politický a verejný život).
54. Medzinárodný filmový festival EUROTOUR Piešťany 2007 - 3. ročník
V dňoch 15. až 18. nov. 2007 sa v KSC Fontána konal 3. ročník medzinárodnej prehliadky
dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku EUROTOUR.
Premietali sa krátke a profesionálne filmy, ktoré sa z rôznych dôvodov nedostali do bežnej
distribúcie, archívne dokumenty a tiež i hrané krátke a celovečerné filmy, medzi nimi
i jeden slovenský.
V jedinej súťažnej kategórii dokumentárnych filmov MOMENT sa svojimi krátkymi
snímkami prezentovali amatérski tvorcovia, ktorí si priniesli sfilmované zážitky zo svojich
výletov a dovoleniek. Odborná porota z nich vybrala klipový dokument Buritto, z cesty

mladých lyžiarov po zimných strediskách štátu Colorado v USA. Autori filmu, mladí
piešťanskí tvorcovia Richard Kubán a Natália Šlepecká získali cenu primátora Piešťan.
Cenu divákov získala snímka Karola Bubíka z Piešťan pod názvom Za prírodnými
krásami Slovenska, ktorá zachytáva Súľovské skaly, Vrátnu dolinu i ďalšie malebné
kúty našej krajiny. V rámci festivalu boli tiež premietnuté krátke filmy 7-ich svetových
režisérov. Uskutočnila sa beseda s Pavlom Barabášom, známym tvorcom dokumentárnych
filmov. Na festivale bol premietnutý jeho film Tepuy – cesta do hlbín zeme, o najväčšej
kremencovej jaskyni sveta.
55. Kalendár Piešťany 2008
Koncom roka 2007 bol vydaný Kalendár Piešťany 2008, nástenný i stolový. Kalendár
prezentuje Piešťany z pohľadu prírodného a stavebného. Dominantné prírodné prvky sú
prepojené so zábermi piešťanských mostov, ulíc a ďalších pozoruhodností mesta.
Predchádzajúce kalendáre mesta Piešťany za roky 2006 a 2007 získali v celoštátnej súťaži
„Najkrajší kalendár Slovenska“ 1. miesto, za rok 2007 naviac aj mimoriadne ocenenie
za polygrafickú úroveň a technické spracovanie (prezentovali históriu Piešťan starými
pohľadnicami, resp. dobovými litografiami).
56. Výstava návrhov umeleckých diel na výtvarné dotvorenie pešej zóny
Vernisáž verejnej prezentácie návrhov umeleckých diel, ktorá sa konala pri príležitosti
vyhodnotenia súťaže na dotvorenie Pešej zóny v Piešťanoch, sa konala 13. dec. 2007 vo
foyeri KSC Fontána. Výstavu pripravila Nadácia Centrum súčasného umenia a Mesto
Piešťany.
57. Adventné kultúrne programy v roku 2007
Hlavným organizátorom vianočných kultúrnych podujatí v meste bolo MsKS
v Piešťanoch.
Programy sa začali pri rozsvietení vianočného stromčeka na Winterovej ul. Objavil
sa „anjel“ v podaní herečky bratislavského divadla Dunajka a prezentovali sa spevom
a tancom žiaci ZUŠ v Piešťanoch.
Prvú adventnú nedeľu 2. dec. v kultúrnom programe na Nám. slobody vystúpila
piešťanská folk-rocková skupina Passus, Ratnovské spievanky s pásmom kolied
a ukážky ľudovej slovesnosti predviedli spevom a hudbou manželia Gregoričkovci.
6. dec. zavítal na Nám. slobody Mikuláš. Vystúpili herci agentúry Baretka. Všetky deti,
ktoré sa na pódiu prezentovali spevom, recitáciou alebo tancom, dostali od štedrého
sponzora mikulášsky balíček. Podobný program prebiehal aj v kine Fontána. Pre deti
z detských domovov, azylového domu a pre ťažko postihnuté deti tam referát sociálnych
vecí MsÚ pripravil mikulášsky večierok s divadelným predstavením a rozdávaním
balíčkov so sladkosťami. Mikulášske programy spojené s rozdávaním darčekov sa
uskutočnili aj v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ul., v ÚZ Lumen a v ÚZ Domum.
Druhú adventnú nedeľu 9. dec. s vianočným programom vystúpila mládežnícka skupina
Dona Bosca pod vedením pani Maťašovej, tiež detský FS Studienka z Bratislavy a skupina
Funny Felows.
Tretiu adventnú nedeľu 16. dec. vystúpili na Nám. slobody spevácky zbory, ktoré
predchádzajúci deň vystúpili na festivale adventnej a vianočnej piesne v Dome umenia.

Poslednú adventnú nedeľu 23. dec. vystúpila piešťanská hudobná skupina Halango
Palango, herci divadla Dunajka z Bratislavy a na záver s recitálom vianočných piesní
vystúpila Marcela Laiferová.
Na Silvestra 31. dec. na Nám. slobody vystúpila najprv skupina Kaktus band a potom
najznámejšia piešťanská hudobno-spevácka skupina Slniečko.
Každú sobotu pred adventnou nedeľou sa bezplatne premietali detské filmy, v predošlých
rokoch v priestoroch MsKS na Ul. A. Dubčeka, v roku 2007 v kinosále Fontána.
58. 2. medzinárodný festival adventnej a vianočnej piesne Piešťany 2007
Pod názvom „Vianočné impresie“ sa festival uskutočnil 15. dec. 2007 v DU. Vystúpilo 5
speváckych zborov: Chor Ave - Ustroň (Poľsko), Magnificat Corus - Mór (Maďarsko),
Pěvecký zbor Leoše Janáčka - Luhačovice (ČR), Coro Laudamus - Piešťany, Howard
University Gospel Choir - Washington (USA).
59. Kultúrne zariadenia v Piešťanoch
Medzi najvýznamnejšie kultúrne zariadenia v roku 2007 v našom meste patrili:
- Mestské kultúrne stredisko Piešťany s KSC Fontána (zriaďovateľ Mesto
Piešťany);
- Mestská knižnica Piešťany (zriaďovateľ Mesto Piešťany) spolu s Piešťanským
Informačným centrom;
- Balneologické múzeum Piešťany (zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj);
- Dom umenia SKZ MK SR Piešťany (zriaďovateľ Ministerstvo kultúry SR);
- Spoločenské centrum SLK Piešťany (SLK Piešťany, a.s.);
- Kursalon (SLK Piešťany);
- Art Jazz Gallery (Jozef Dodo Šošoka) i ďalšie.
V poslednom období sa začali konať kultúrne podujatia aj v Hoteli Magnólia. V roku 2007
sa v Magnólii uskutočnilo napr. v apríli stretnutie so spisovateľom Dušanom Dušekom,
v októbri stretnutie so spisovateľom, básnikom a prekladateľom Ľubomírom Feldekom
a ilustrátorom Marekom Ormandíkom o ich knihe „Túžba je vták, čo nie je v tvojej sieti“
(preklad diela perzského básnika Omara Chajjáma) a pod.
60. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2007
Riaditeľkou MsKS v Piešťanoch bola v roku 2007 Mgr. Marta Jurčová.
a) Verejné podujatia v exteriéri
- pre širokú verejnosť:
20. febr. – „Pochovávanie basy“ - národopisná slávnosť na pešej zóne (Nám. slobody);
1. máj – „Stavanie mája“ (Nám. slobody);
2. - 3. jún – Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch - 16. roč.;
1. až 5. júl – Letný kinematograf s Bažantom - 5. roč. (Hudobný pavilón);
14. júl – Výtvarný salón spojený s country hudbou (Kolonádový most);
19. aug. – Svätoštefanské hody (pri farskom kostole sv. Štefana kráľa);
7. okt. – Deň zdravia (KSC Fontána, kultúrne programy v celom meste);
1. až 31. dec. – Vianočné programy (Nám. slobody, Winterova ul.)
- pre deti a mládež:

14. febr. – Valentínsky karneval na ľade (verejná ľadová plocha na
Winterovej ul.);
31. máj – „Majster N a kúzelník Laco“ – program k Medzinárodnému dňu detí
(Nám. slobody);
1. jún – „Deti deťom“ – program žiakov ZŠ k MDD (Hudobný pavilón);
31. august – „Dovidenia prázdniny“ - Šašo Maroš (Hudobný pavilón);
6. dec. – Mikulášsky program pre deti (Nám. slobody).
b) Verejné podujatia v interiéri
- pre širokú verejnosť:
28. marec – „Ludze mojo“ - humorný rozprávač Ander z Košíc a cimbalová
hudba Ondreja Kandráča (KSC Fontána);
1. apríl – „Bavíme sa navzájom“ - zábavný program pri príležitosti
Medzinárodného dňa humoru (KSC Fontána);
4. máj – Majáles - tanečná zábava (KSC Fontána);
14. sept. – Krst knihy A. Plecitej „Sto životných príbehov“ (KSC Fontána);
23. nov. – Katarínska zábava (KSC Fontána)
- pre deti a mládež:
9. a 19. febr., 6. jún – Stražanovo bábkové divadlo - divadelné predstavenia pre
materské školy (kinosála MsKS);
25. marec – „Playback show“ - 3.roč., súťaž pre školskú mládež v imitácii spevu (KSC
Fontána);
December – Filmové Vianoce, premietanie rozprávok pre deti počas adventného obdobia
každú sobotu (KSC Fontána) a súťaž žiakov ZŠ zameraná na filmové zaujímavosti
súčasnej filmovej tvorby.
c) Koncerty
- v roku 2007 zorganizovalo MsKS v exteriéri 53 promenádnych koncertov v Hudobnom
pavilóne v parku a na Nám. slobody a v interiéri 20 koncertov rôznych žánrov buď v KSC
Fontána alebo na Malej scéne MsKS.
- koncerty v KSC Fontána: Výchovný koncert ZUŠ; Zimný koncert ZUŠ, Hudba pre ženy
- koncert v galérii; Koncert pre ženy; Detské súbory ZUŠ - Kolovrátok a Striebornička;
Accord Orchestra Potsdam; Dusík Gejza „Modrá ruža“ - v spolupráci s TOS;
Absolventský koncert ZUŠ - 1. stupeň, 2. st. a spevácky odbor; Diplomový koncert M.
Magulovej - klavír ; Záverečný koncert ZUŠ; Absolventský koncert Adama Kuchtu - spev;
Záverečný koncert K.Michalíkovej - spev; Koncert skupiny Bangladesh; Mesiac úcty
k starším (25. októbra) - hudobná skupina Profil; ZUŠ - DFS Striebornička a Kolovrátok,
Vianočný koncert ZUŠ - tanečné odbory.
- promenádne koncerty v Hudobnom pavilóne v parku – vstup na koncerty bol voľný,
konali sa od mája do septembra pravidelne každý štvrtok a nedeľu, uskutočnilo sa celkove
43 koncertov prevažne dychovej hudby. Vystúpili i zahraničné súbory: 26. mája sa MsKS
podieľalo na festivale mládežníckych folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí,
7. júla účinkoval spevokol z holandského Albraserdamu a 4. augusta vystúpil súbor
mladých belgických hudobníkov Panta rei. V spolupráci s Českým spolkom na Slovensku
sa 23. sept. uskutočnil koncert DH a FS Stráňanka zo Strání.
d) Festivaly
júl – Letný festival mladých umelcov - 2. roč. Otvárací koncert festivalu sa konal 15. júla

v Hudobnom pavilóne. Ostatné koncerty sa konali v Kursalone a kvôli zlému počasiu sa
tam uskutočnil i záverečný koncert, ktorý mal pôvodne byť v Hudobnom pavilóne;
8. sept. – Rockový úlet - 3. roč. Festival neprofesionálnych rockových kapiel z Piešťan
a okolia sa konal v Hudobnom pavilóne v parku. Zúčastnilo sa ho 6 kapiel: Children of
Ozz, Delirium Tremens, Short Memory, Rotavátor, Jar of Flies, Crash Dolls (účasť odriekli
kapely Klinika a Kulisy);
14. sept. – Prezentačný deň Bratislavy a Piešťan v Trenčíne. MsKS zabezpečilo kultúrny
program reprezentujúci naše mesto: detský FS Striebornička, FS Striebornica, hudobné
i tanečné skupiny ZUŠ, breakedanceová formácia Street beat, skupina Slniečko a tiež
tvorivé dielne.
e) Výstavy v KSC Fontána
- Galéria Fontána – svoju činnosť začala v júni 2003. Odvtedy až do konca roka 2007
sa v galérii realizovalo 66 výstav, v roku 2006 ich bolo 14, v roku 2007 19. Vedúcim
galerijného oddelenia KSC Fontána bol Martin Valo.
Medzi vystavujúcimi autormi boli Piešťanci, autori žijúci v blízkom okolí, výstavy v rámci
medzinárodných projektov, okrem jednotlivcov sa začali prezentovať dvojice, trojice
i kolektívy autorov. V roku 2007 bol najväčší záujem o výstavu fotografií Martina Kriváka
za účasti prezidenta SR a o výstavu fotografií piešťanského autora Yaroslava Kupču,
z ktorej výťažok 18 tis. Sk autor poskytol piešťanskému Hospicu Matky Božej.
Okrem galerijnej činnosti sa v priestoroch galérie konali absolventské záverečné
vystúpenia Súkromnej cirkevnej umeleckej školy vo Vrbovom, komorné koncerty žiakov
ZUŠ v Piešťanoch, krst knihy MUDr. P. Kaňuščáka, vystúpenie ženského súboru Povoja.
V roku 2007 sa v galérii Fontána uskutočnili výstavy (celkove 19):
1. Pavol Blažko, Brezová pod Bradlom, Zuzana Bobovská, Bratislava a skupina Play art
Nitra; 2. Jozef Vydrnák - obrazy, Dubnica n/Váhom, 3. Oskar Jakubis - obrazy, Piešťany;
4.Slovenská a česká moderna - Andrej Augustín a Petr Pošvic;
5. Skalický výtvarný klub; 6. „Žijeme na jednej Zemi“ - JUDr. Martin Krivák -fotografie;
7. David Švorc - obrazy, Piešťany a Andrej Margoč - obrazy, Bratislava; 8. Aladár Botlík
obrazy, Senec; 9. „Mosty V.“ - Zora Petrášová; 10. Alojz Majerník - obrazy, Piešťany; 11.
Slovenskí výtvarníci + Marianna Abramová - obrazy, Ukrajina; 12. Dušan Junek - obrazy,
plagáty, Dunajská Lužná; 13. Igor Piačka, Júlia Piačková - obrazy, Pezinok, Dagmar
Janova - obrazy, Trnava, Dagmar Nová - šperky, Praha; 14. Nadežda Mikolášiková obrazy, Piešťany; 15. Jiří Mezřický - obrazy, Tomášov; 16. Yaro Kupčo - fotografie,
Piešťany; 17. Vasil Stanko - fotografie - v rámci 2.ročníka Slávnosti fotografie; 18. Jozef
Jankovič - obrazy, Bratislava; 19. Rastislav Trizma - sochy, Róbert Nemeček - obrazy, pod
záštitou Tibora Mikuša, predsedu TTSK.
- Foyer KSC Fontána: 1. Z činnosti MsKS Piešťany v roku 2006 - fotografie; 2. Jozef
Dusík a synovia – grafika; 3. „Európa v škole“ - vyhodnotenie výtvarnej súťaže žiakov
ZŠ v spolupráci s CVČ Ahoj; 4. Kaya Nobuaki - fotografie, Japonsko; 5.„100 rokov
skautingu“ - fotografie; 6. CE.ZA.AR 2006 - výstava architektonických diel Slovenskej
komory architektov; 7. ZUŠ Piešťany - výstava prác žiakov výtvarného odboru; 8.
Veronika Zíšková - fotografie, Senica; 9. „9 ročníkov Country Lodenica“ - fotografie;
10. Astrofilm - fotografie; 11. Patchwork a kreativita - výstava prác členiek klubov;
12. „Slávnosti fotografie“ - 2. roč., Adriana Uhlíková (Piešťany) - PHOTOSEAK,
1. Piešťanský fotomaratón - výstava 31 účastníkov, Juraj Starovecký (Piešťany) -

UKRAJINA; 13. XVI. Výstava Fotoklubu Piešťany „Retrospektíva a súčasnosť“.
- Foyer, prípadne spoločenská sála Malej scény MsKS: 1. Martin Petruš - obrazy, Juraj
Királ - fotografie; 2. Výstava kaktusov (v spol. sále); 3. „Prečo som na svete rád“ - výstava
s protidrogovou tematikou; 4. Výstava prác žiakov Výtvarného odboru ZUŠ Piešťany; 5.
Výstava prác žiakov Výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Piešťany; 6. Charitatívny bazár v spolupráci s RC Sloboda zvierat Piešťany.
- V Starej lekárni: 1. Henrieta Parkanyiová - obrazy, 2. Anna Jankovská - obrazy, 3.
Francesca Kocianová - obrazy.
f) Kino Fontána
- v roku 2007 sa uskutočnilo 465 filmových predstavení, celkový počet návštevníkov bol
25 440, t.j. 55 návštevníkov na jedno predstavenie. Celková návštevnosť opäť klesla (v
roku 2006 to bolo 32 695 návštevníkov).
V roku 2007 sa v kine Fontána uskutočnili 3 významné podujatia, ktoré prekračovali
rámec nášho regiónu – 2. ročník filmového festivalu Cinematik Piešťany 2007, 1. ročník
Astrofilm Piešťany 2007 - medzinárodná prehliadka filmov o astronómii a kozmonautike,
EUROTOUR Piešťany 2007 - 3. ročník medzinárodnej prehliadky dokumentárnych
filmov.
Pri MsKS v Piešťanoch už roky pôsobí Filmový klub, ktorý pravidelne každý
pondelok predstavil svojim členom, ale aj širokej diváckej verejnosti nekomerčné
tituly svetoznámych režisérov, ale i filmy, ktoré zaujali na medzinárodných filmových
prehliadkach a festivaloch. V roku 2007 bolo premietnutých 50 klubových filmov. Ako
netradičná klubová akcia bol
30. apríla Nočný filmový maratón, v rámci ktorého
boli premietnuté 3 filmy.
V rámci Projektu 100 - 2006 premietol filmový klub v období september -november
9 zaujímavých filmov. Svojimi výsledkami za rok 2007 sa Filmový klub pri MsKS
v Piešťanoch zaradil na 10. miesto medzi registrovanými filmovými klubmi na Slovensku
a v priemernej návštevnosti na jedno predstavenie dokonca 4. miesto.
V decembri sa uskutočnili Filmové Vianoce vo Fontáne, počas ktorých sa deťom v sobotu
pred každou adventnou nedeľou bezplatne premietali rozprávky.
14. dec. sa v kinosále uskutočnila už pravidelná súťaž žiakov ZŠ, zameraná na filmové
zaujímavosti zo súčasnej filmovej tvorby. Súťaž bola 5-kolová a zúčastnili sa jej družstvá
štyroch ZŠ.
Vedúcim kina Fontána bol Jozef Valachovič.
g) Prednášky – konali sa na Malej scéne MsKS, napr. „Med a včelie produkty“,
„Tabakizmus, alkoholizmus a iné drogy“ – v spolupráci s mestskou políciou a pod.
h) Jazykové kurzy – v škols. roku 2007/2008 sa v MsKS otvorilo 13 jazykových kurzov.
Osem lektorov vyučuje 110 záujemcov o jazyky - anglický, nemecký, francúzsky,
španielsky a taliansky.
ch) Záujmové kluby (krúžky) – pri MsKS dlhé roky pracoval Klub neprofesionálnych
výtvarníkov. Už tretí rok tu pôsobí Klub patchworku a otvoril sa i nový Klub kreativity pre
ženy, ktoré sa venujú ručným prácam.
i) Prenájmy budov MsKS pre organizovanie rôznych podujatí – aj v roku 2007
poskytovalo MsKS svoje priestory formou prenájmov rôznym subjektom, ktoré tam
konajú svoje podujatia. MsKS zároveň aktívne spolupracovalo s viacerými občianskymi
združeniami a spoločenskými organizáciami na území mesta.

Priestory divadelnej sály (kinosály) a spoločenskej sály Malej scény MsKS využívali
piešťanské pobočky Ligy proti reumatizmu, Ligy proti rakovine, Ligy proti osteoporóze
a tiež i Slovenský zväz záhradkárov, Klub kaktusárov, Klub patworku (technikou
patchworku členky klubu vyrábali deky, tašky, obrusy i ďalšie originálne diela), Klub
kreativity a pod. Priestory kinosály, foyer a klubovne KSC Fontána si prenajímali rôzne
organizácie, napr. NÚRCH Piešťany v apríli na konanie III. reumatologického seminára,
v máji na absolventské stretnutie celiatikov, v novembri na imatrikuláciu študentov
Univerzity sv. Cyrila a Metoda, pracovisko Piešťany a viacero ďalších.
61. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2007
Riaditeľkou Mestskej knižnice a Piešťanského informačného centra v Piešťanoch bola
v roku 2007 Ing. Margita Galová.
a) Výpožičky a služby knižnice – ako každý rok, aj v roku 2007 MsK zapožičiavala svojim
čitateľom literatúru a iné dokumenty. Okrem toho knižnica poskytovala ďalšie služby,
konzultácie, používanie internet strediska, vykonávala vydavateľskú činnosť, poskytovala
priestory pre rôzne podujatia a pod.
b) Podujatia knižnice – v roku 2007 sa v knižnici uskutočnilo cca tristo kultúrnospoločenských a vzdelávacích podujatí. Knižnica realizovala niekoľko projektov,
podujatia pre deti a mládež, pre študentov SŠ, pre dospelých, výstavy, stretnutia s autormi
a prezentácie kníh a pod.
c) Projekty – v roku 2007 realizovala knižnica niekoľko projektov, väčšinou pre deti
a mládež. Boli to:
- „Stretnúť knihu každý deň alebo O knižnici, ktorá sa vydala do sveta“;
- projekt „Piešťanské chodníčky“ (uskutočnil sa vďaka grantového programu „Šanca
pre Váš región“ Konta Orange, n.f.). V rámci projektu, ktorý sa realizoval koncom leta
a začiatkom jesene, sa uskutočnilo 5 podujatí s názvami „Barlolámač a tí druhí“, „Kam
sa skryli piešťanskí literáti?“, „Kto zráta kvapky fontán?“, „Kúpele -voda i bahno“, „V
tieni stromov“ - prechádzka piešťanskými parkami (boli to poznávacie vychádzky spojené
s odborným výkladom);
- projekt „Piešťany - mesto plné života, kultúry a umenia“ sa realizoval v septembri.
Uskutočnilo sa niekoľko podujatí, napr. „Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie okno a balkón
v kúpeľnom meste Piešťany“, „Folklórny deň“, „Známe (i neznáme) úlohy Magdy
Vášáryovej“ a pod.
d) Podujatia pre deti a mládež – medzi významnejšie podujatia patrili:
„Čítame s Osmijankom“ - 3. roč. (čitateľská súťaž, január - jún), „Zastav sa v knižnici
- malý jarný prázdninový tábor“ (3 podujatia počas troch marcových dní), „Týždeň
slovenských knižníc“ - 8. ročník „Academia Istropolitana“ 2. ročník Detskej
univerzity Trnavského kraja (cyklus poučných prednášok v auguste) a pod.
e) Podujatia pre študentov stredných škôl – konali sa prednášky, stretnutia s autormi kníh
a významnými športovcami a pod.
f) Podujatia pre dospelých – „Akadémia záhradkára“ (3 prednášky vo februári),
„Akadémia 3. veku“ - 2. roč. (seriál prednášok v období február - jún) v spolupráci
s Jednotou dôchodcov v Piešťanoch a viacero ďalších podujatí.
g) Výstavy – v roku 2007 sa v mestskej knižnici uskutočnilo 20 výstav. Boli to:
1. Svetové vynálezy (OZ Ex libris ad personam Hlohovec); 2. „Z múdrostí literárnych

géniov“ - o nositeľoch Nobelovej ceny za literatúru (výstava kníh z fondu MsK); 3.
Pohľadnice s námetom obrazov Joža Úprku (zo zbierky pohľadníc Jozefa Ščevku); 4.
„Záhrada očami detí“ - výstava výtvarných prác detí; 5. „Kamaráti fantázie“ - výstava
výtvarných prác detí Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch; 6. „Bezpečne na cestách“ - výstava
prác detí v rámci celoslovenskej výtvarnej súťaže; 7. „Stretnutie s Klárou Jarunkovou“
(pri príležitosti nedožitých 85.narodenín spisovateľky); 8.„Stromy a my“- fotografie,
výtvarné práce detí; 9. „Čudá hravé v mojej hlave“ - výstava prác ilustrátora a výtvarníka
Mareka Ormandíka; 10. „Stavby roka 2006“ - výstava vybraných stavebných diel v rámci
12. ročníka súťaže; 11. „Mesto priateľské deťom“ - výtvarné práce zo súťaže žiakov ZUŠ
v Piešťanoch a v Heinole, 12. „Výtvarný salón znevýhodnených detí 2007“ - výtvarné
práce detí; 13. „Z Meduškinho košíčka“ - z výtvarnej súťaže detí materských škôl na
motívy kníh Eleny Čepčekovej (pri príležitosti jej nedožitých 85. narodenín); 14. „Umelci
z umeleckej“ - výtvarné práce detí zo Súkromnej ZUŠ; 15. „Ženy inšpirujúce a tvoriace“
- portréty významných žien na historických pohľadniciach (zo zbierky Alexandra
Urminského); 16. „Najkrajšie knihy Slovenska 2006“ - výstava ocenených kníh; 17.
„Čarovný svet kníh“ (OZ Ex libris ad personam Hlohovec); 18. „Čaro vianočných
SMS-iek okolo roku 1900“ - vianočné pohľadnice (zo zbierky Vojtecha Benka); 19. „O
vianočnej radosti“ - vianočné prezentačné trhy s výrobkami hendikepovaných detí; 20.
„Najkrajší betlehem“ - výstava betlehemov detí MŠ a ZŠ.
h) Piešťanské informačné centrum – je súčasťou MsK v Piešťanoch. Od roku 2003 sa
nachádza v budove na Pribinovej ul. č. 2. Je to turistická informačná kancelária mesta,
zabezpečuje prístup občanov i návštevníkov mesta ku všetkým druhom informácií (nielen
miestnych), predovšetkým z oblasti cestovného ruchu a kultúry. Od roku 2006 začalo PIC
realizovať projekt „PIC ako nástroj podpory cestovného ruchu“. Na jeho realizáciu získalo
Mesto Piešťany nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ - ERDF
zo sektorového operačného programu Priemysel a služby, ktorého riadiacim orgánom je
Ministerstvo hospodárstva SR - SACR. Cieľom projektu bola rekonštrukcia a rozšírenie
priestorov PIC, inštalácia informačných internetových terminálov na budove PIC a na
Winterovej ul. oproti výstavnej siene V starej lekárni. Terminály umožňujú návštevníkom
získavať informácie nepretržite 24 hodín denne.
62. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2007
a) Základné údaje za rok 2007
- názov organizácie: Balneologické múzeum, Beethovenova č.5, Piešťany;
- zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj (vyšší stupeň samosprávy);
do roku 2002 patrilo pod Krajský úrad v Trnave (štátna správa), následne bolo
delimitované pod TTSK;
- počet pracovníkov: 11; priemerná mzda: 15 940,- Sk;
- príspevok zriaďovateľa – bežné výdavky: 4 977 438 Sk;
- príspevok zriaďovateľa – kapitálové výdavky: 507 099,- Sk (použité na
elektronickú požiarnu signalizáciu a na ústredné kúrenie v hlavnej expozícii
a v hlavnom sídle BM v Kursalone);
- tržby a vlastné výnosy: 510 149,- Sk;
- mimorozpočtové príjmy: finančné prostriedky od rôznych sponzorov vo
výške 291 tis. Sk a grant Ministerstva kultúry SR vo výške 390 tis. Sk

(bol múzeu dodaný cez Trnavský samosprávny kraj).
Okrem finančných prostriedkov malo múzeum aj nefinančné zdroje;
- riaditeľ BM: PhDr. Vladimír Krupa.
b) Stále expozície múzea:
- hlavná expozícia v budove Kursalonu (Kúpeľnej dvorany):
- Archeológia regiónu Piešťan;
- História Piešťan a kúpeľov Piešťany;
- Expozícia venovaná osobnosti gen. M.R. Štefánika;
- Národopis regiónu Piešťany.
- Vila Dr. Lisku, Štefánikova ul.1:
- Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku;
- Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea.
- Pamätná izba básnika Ivana Krasku: Expozícia je venovaná významnému slovenskému
básnikovi Ivanovi Kraskovi. Je umiestnená v jeho piešťanskom byte na nábreží Váhu
vedľa hotela Magnólia.
- Národná kultúrna pamiatka Ducové - Kostolec: Sídlo veľkomoravského veľmoža,
archeologická pamiatka v prírode (7 km od Piešťan), prístupná po celý rok, vstup voľný.
c) Výstavy v múzeu:
1. „Šaty robia človeka“ – historické fotografie (zo zbierky Petra Kolaroviča z Veľkých
Kostolian); 2. „Pod symbolom páva“ (Hotel Thermia Palace a kúpele Irma – skvosty
secesnej architektúry v Piešťanoch); 3. „Insita z Kovačice“; 4. „Klimatické kúpele
a naše veľhory“ (Vysoké Tatry na historických pohľadniciach); 5. Výstava obrazov - diel
účastníkov 40. ročníka Medzinárodného maliarskeho sympózia; 6. „Keď fotografia bola
vzácnosťou“ – výstava historických fotografií Piešťan; 7. „Od Lucie do Vianoc, každá noc
má svoju moc“. V stálej expozícii múzea bola vyinštalovaná zbierka rímskych mincí z 1. 4. stor. n.l. a zbierka rímskych predmetov z Carnunta.
d) Výstavy mimo múzea:
1. „Pramene 1967-2007“ - v Galérii Jána Koniarka v Trnave – výstava výtvarných diel zo
40-tich ročníkov Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V. (organizátori
– TTSK, BM, Galéria J. Koniarka, Ministerstvo kultúry SR, Mesto Piešťany); 2. „Šaty
robia človeka“, Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch – historické fotografie zo zbierky
Petra Kolaroviča z Veľkých Kostolian (organizátori TTSK, ObÚ Veľké Kostoľany, BM);
3. „Piešťany a letectvo/Kapitoly z dejín letectva“, priestory Vojenského historického
múzea na letisku v Piešťanoch (výstava poriadaná pri príležitosti 1. národných leteckých
dní v Piešťanoch v júni 2007), k výstave bola vydaná drobná tlač - skladačka; 4. „Ondrej
Zimka, Milina Zimková, Ondrej 4“, v priestoroch galérie Medea Piešťany (TTSK, BM
a Galéria Medea);
5. Propagačná výstava na Agrokomplexe v Nitre (v rámci
prezentácie TTSK); 6. Výstava v Slovenskom inštitúte v Budapešti v rámci Týždňa
Trnavského samosprávneho kraja v Budapešti (spoluúčasť BM); 7. Výstavka o dejinách
liečebného domu Pro Patria; 8. Výstavky vo výklade múzea v Lekárni pod Kolonádou na
Winterovej ul. (propagácia publikácií múzea, expozícií múzea a výstavky pri príležitosti
určitých obyčajov, napr. Veľká Noc, Vianoce a pod.
e) Natáčanie filmov – metodická spolupráca múzea:
- propagačný film o Piešťanských kúpeľov – história a prítomnosť, režisér Mário
Homolka;

- natáčanie filmu o Piešťanoch – história a súčasnosť kúpeľného mesta, rakúska televízia.
f) Spolupráca múzea s inými organizáciami:
- so Slovenským národným múzeom v Martine pri výstave „Mamuty na Slovensku“;
- so Slovenskou národnou knižnicou v Martine – na základe ich oficiálnej žiadosti im BM
pre kompletizovanie bibliografických údajov dodalo súpis publikácií v knižnici básnika
Ivana Krasku vydaných do roku 1918;
- s Archeologickým múzeom SNM – zapožičanie predmetov na výstavu „Najstaršie dejiny
Slovenska“;
- s Múzeom Ľ. Štúra v Modre ohľadne výstavy venovanej Ľ. Štúrovi a zapožičanie
predmetov na výstavu zo zbierok BM.
g) Prednášky – vzdelávacia činnosť múzea: 1. „Winterovci a Piešťany“, v Mestskej
knižnici (v rámci Univerzity 3. veku); 2. „Beethoven a Piešťany“, v Kursalone (pre
Medzinárodný klub žien); 3. „Slovensko v staroveku – Slovensko v dobe rímskej“,
v expozícii múzea (pre 8-ročné Gymnázium v Piešťanoch); 4. „Maharadžovia
v Piešťanoch“, v Mestskej knižnici v Piešťanoch (podujatie v rámci 2. ročníka Akadémie
3. veku); 5. Prednáška o histórii Piešťan, v Balneologickom múzeu (pre návštevníkov
z Ruskej federácie); 6. „Indický denník Viery Lubošinskej“, v Mestskej knižnici
v Piešťanoch (prednáška v rámci 2. ročníka Akadémie 3. veku); 7. Prednáška v rámci
vzdelávacieho prázdninového cyklu pre deti Academia Istropolitana II (vzdelávací cyklus
sa konal v spolupráci Orbis Slovakia, Mestskej knižnice v Piešťanoch a Balneologického
múzea); 8. „História Piešťany – mesta a kúpeľov“ (zahraničná konferencia v Piešťanoch,
výdavky hradilo Mesto Piešťany a Taliansko); 9. „Secesia v Piešťanoch“, v SNM
v Bojniciach (odborný seminár „Secesia na Slovensku“); 10. „Maharadžovia
v Piešťanoch“ a „Indický denník Viery Lubošinskej“, v KSC Fontána (pri príležitosti
Dňa indického filmu); 11. „História Ducového - Kostolca“, na futbalovom štadióne
v Hubine (pre účastníkov jazdy na historických automobiloch Považím); 12. „Osídlenie
chotára Vrbového v praveku a včasnom stredoveku“, v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom
(seminár Sondy do histórie Vrbového); 13. „Novoveké nálezy keramiky z Vrbového“,
v Kúrii M. Beňovského vo Vrbovom (seminár Sondy do histórie Vrbového); 14. „Indický
denník Viery Lubošinskej“, na 15. ročníku festivalu „India plná farieb“ v Trenčíne.
h) Knihy vydané Balneologickým múzeom:
- Viera Lubošinská: Indický denník;
- Pavel Kaňuščák: Vtáky širšieho okolia Piešťan;
- Pramene 1967 - 2007, súborný katalóg, 40 rokov Medzinárodných maliarskych
sympózií.
ch) Propagácia múzea:
- Rozhovory pre Televíziu Karpaty a propagácia múzea a vybraných
etnografických tém v televízii;
- Rádio Regina – pásmo o publikácii Indický denník, vydanej BM;
- Pohľadom cez storočné objektívy – pásmo fotografií a textov uverejnených
v Piešťanskom týždni;
- Propagácia Balneologického múzea v reklamnej tabuli typu City Light.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2007
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2007
a) Narodenie detí – v roku 2007 sa v nemocnici v Piešťanoch narodilo 545 detí (283
chlapcov a 262 dievčat). Z toho obyvateľom Piešťan sa narodilo 167 detí (82 chlapcov
a 85 dievčat).
b) Úmrtia – v roku 2007 zomrelo v Piešťanoch 432 osôb (198 mužov a 234 žien).
Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 231 osôb (113 mužov a 118 žien).
c) Sobáše – v roku 2007 bolo v Piešťanoch uzavretých 179 manželstiev, z toho 113
uzavreli obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 87, civilných 92.
Sobáš uzavrelo 22 cudzincov (aspoň 1 bol cudzinec).
d) Prisťahovanie – v roku 2007 sa do Piešťan prisťahovalo 375 osôb.
e) Odsťahovanie – v roku 2007 sa z Piešťan odsťahovalo 459 osôb.
f) Počet obyvateľov (k 31.12.2007) – počet obyvateľov Piešťan bol 29 731
(z toho
bolo 13 975 mužov a 15 756 žien). Oproti roku 2006 ich počet poklesol o 148 osôb.
g) Mená novorodencov – z matriky vyplývajú aj mená novorodencov. V roku 2007 rodičia
dávali najčastejšie mená: chlapcom – Jakub, Matej, Tomáš, Martin, Samuel, Lukáš, Adam,
Filip, Matúš, Michal a dievčatám – Alexandra, Viktória, Nina, Sofia, Tamara, Natália,
Kristína, Laura, Hana, Karolína.
2. Životné jubileum – Rozália Čubaňová
9. februára 2007 sa dožila veku 100 rokov. K životnému jubileu jej prišiel zablahoželať
zástupca primátora mesta Ing. T. Miština, CSc.
3. Úmrtia
a) Rudolf Galbička – zomrel v máji 2007 vo veku 79 rokov. Pochovaný bol na cintoríne na
Bratislavskej ceste.
Bol prvým piešťanským futbalistom, ktorý bol pozvaný do reprezentačného výberu ČSR.
Vtedy hral za ATK Praha a ďalšie mužstvá 1. ligy. Potom hrával za druholigový Slavoj
Piešťany, kde bol najlepším strelcom. Pôsobil aj ako futbalový tréner.
b) Emília Stančeková – zomrela 11. sept. 2007 vo veku 85 rokov. Bola dlhoročnou
redaktorkou mesačníka Piešťany. 40 rokov prispievala nielen do miestnych novín
a časopisov, ale i do rozhlasu a celoštátnych novín. Bola autorkou pomenovania dvoch
dominánt Piešťan – vodnej nádrže Sĺňava a hotela Magnólia.
c) Ján Režňák – zomrel 19. sept. 2007 vo veku 88 rokov. Pochovaný bol na cintoríne na
Bratislavskej ceste.
Bol najúspešnejším stíhacím slovenským pilotom počas 2. svetovej vojny. V radoch
Slovenskej armády sa zúčastnil na ťažení nemeckých armád proti Sovietskemu zväzu,
v 36 vzdušných bojoch dosiahol 32 potvrdených zostrelov lietadiel, sám bol zostrelený iba
3-krát. Do SNP sa nezapojil.
4. Sobáš J.D. Šošoku
Významný slovenský bubeník a perkusionista, Piešťanec Jozef Dodo Šošoka sa 18. aug.
2007 oženil s Yvetou Schwarzbacherovou. Sobáša sa zúčastnili ako svedkovia dvaja jeho
synovia Peter a Andrej a nevestina dcéra Karin.

5. Trestná činnosť v obvode Piešťany v roku 2007
Do služobného obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru Piešťany patria
Piešťany, Banka, Bašovce, Drahovce, Ducové, Hubina, Moravany n/V., Ostrov, Ratnovce,
Sokolovce a Veľké Orvište.
a) Trestné činy – na mesto Piešťany pripadlo v roku 2007 cca 80 % z trestnej činnosti
v obvode.
Druh trestnej činnosti
Nápad trest.
Objasnené
Dodatočne
činnosti
trest. činy
objasnené
Násilná trestná činnosť
70
46
9
Mravnostná trestná činnosť
9
3
1
Majetková trestná činnosť
627
141
11
Ekonomická trestná činnosť
132
57
23
Ostatná trestná činnosť
171
99
23
Spolu
1 009
370
67
b) Priestupky – v roku 2007 bolo na OO PZ Piešťany zdokumentovaných 2 289 priestupkov,
z toho ich na mesto Piešťany pripadlo cca 90 %. Z nich bolo OO PZ v Piešťanoch oprávnené
objasňovať 1 953 priestupkov, z ktorých objasnilo 793 (zistený páchateľ). K zvýšeniu došlo
najmä u priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s použitím alkoholu,
k poklesu zas došlo pri priestupkoch proti majetku. Okrem zdokumentovaných priestupkov
bolo zistených ďalších 4 584 priestupkov, za ktoré bola uložená bloková pokuta.
6. Krádeže motorových vozidiel v obvode mesta Piešťany v roku 2007
V služobnom obvode Obvodného oddelenia PZ Piešťany bolo v roku 2007 evidovaných
120 krádeží motorových vozidiel (objasnených bolo iba 19). Predtým v roku 2005 bolo 142
krádeží (objasn. 16) a v roku 2006 136 (16).
Riaditeľom OO PZ v Piešťanoch v roku 2007 bol mjr. Bc. Pavol Oslej.
7. Dopravné nehody v okrese Piešťany v roku 2007
V roku 2007 dopravní policajti zaznamenali v okrese Piešťany celkove 546 dopravných
nehôd. Z analýzy Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave vyplynulo, že najčastejšou
príčinou nehôd bolo porušenie základných povinností vodiča (41,2 %), potom nesprávny
spôsob jazdy (24,7 %) a neprispôsobenie rýchlosti (13,9 %). Najviac nehôd spôsobili vodiči
osobných áut (357), vodiči nákladných áut (55). Viacero nehôd spôsobili aj chodci, tiež
i vodiči autobusov (6), traktoristi (2), motocyklisti (2), cyklisti (2) a pod.
8. Spoločné stravovanie v Piešťanoch v roku 2007
Medzi sociálne služby v našom meste patrí aj spoločné stravovanie, ktoré Mesto Piešťany
zabezpečuje od roku 1992.
V roku 2007 bolo spoločné stravovanie poskytnuté 712 stravníkom. Priemerne mesačne
sa takto stravovalo 430 stravníkov, z toho v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ul. 205,
v jedálni Penziónu Vila Julianna 105 a v reštaurácii Semafor 120 stravníkov. Náklady na
prípravu obeda boli cca 77 Sk/obed. Podľa výšky príjmu stravníka boli stanovené ceny
stravného lístka: 40 Sk (príjem do 6 669 Sk), 50 Sk (do 8 208 Sk), 60 Sk (do 10 260 Sk).
Úhrada za rozvoz stravy do domácnosti bola 5 Sk/obed.

9. Medzinárodný klub žien v Piešťanoch – nová predsedníčka
Po odstúpení Ingrid Doorkamp bola v marci 2007 za novú predsedníčku MKŽ v Piešťanoch
(PIWC) zvolená učiteľka ZSŠOaS v Piešťanoch Mgr. Jana Macháčová. Aj v roku 2007 sa
uskutočnilo viacero stretnutí členiek a hostí PIWC (raz mesačne), ktoré sa väčšinou konali
v Kursalone.
10. Dotácie Mesta Piešťany žiadateľom v roku 2007
a) Školstvo a vzdelávanie (spolu 110 tis. Sk): Gymnázium sv. M. Archanjela, ZŠ Holubyho
ul., MŠ Staničná ul., CVČ Ahoj, Spojená škola (Špeciálna), MŠ
8. mája, ORBIS klub detí a mládeže, OZ pri Strednej záhradníckej škole, Slovenský skauting so sídlom
v Zavretom kúte.
b) Doprava, urbanizmus a architektúra (spolu 170 tis. Sk): Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti,
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
c) Telovýchova a šport (spolu 530 tis. Sk): Šachový klub Kúpele Piešťany, CVČ Ahoj,
Volejbalový klub mládeže, Basketbalový klub mládeže, Nohejbalový klub Kúpele Piešťany,
Mestský hádzanársky klub, Veslársky klub Sĺňava, TJ Družba - atletický oddiel, Klub
vodného póla KP, Kynologický klub - Sĺňava , TJ AKO - krasokorčuliarsky oddiel, Školský
basketbalový klub, Tenisový klub KP, Športový klub vozičkárov KP, Maxxis Rann Riders
(cyklo klub), Automotoklub - VCC Piešťany, Športový plavecký klub KP, Aeroklub Piešťany,
HBC Piešťany (hokejbalový klub), Oddiel rýchlostnej kanoistiky TJ Sĺňava, Jachtársky
oddiel TJ Sĺňava, Gymnázium sv. Michala Archanjela, SPŠE,
ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.,
MTJ - stolnotenisový oddiel.
d) Záujmová umelecká činnosť a a kultúrne aktivity (spolu 415 tis. Sk): Klub vodného póla
KP (Benátska noc), Filmový festival Cinematik - Medzinárodný filmový festival Piešťany,
Agentúra MMI, s.r.o. (Festival Lodenica 2007 - honorár účinkujúcim), Balneologické
múzeum (40. roč. medzin. maliarskeho sympózia a pod.), Dom umenia SKZ MK SR
(projekt Otvorenie divadelnej sezóny 2007/2008, Piešťanské randezvous, Piešťanský
festival), FS Striebornica (na projekt „20 rokov Striebornice“), Tanečná skupina Ono
Komento, Mgr. Zora Petrášová (MOSTY V.), FSS Povoja, Coro Laudamus, Peter Hlbocký
(nákup hudobných nástrojov, krojov a pod.), International Jazz Piešťany, ZŠ F.E. Scherera
(publikácia Tajuplné príbehy z nášho mesta - 2. diel), FS Máj, Agentúra NEXON, s.r.o.
(projekt 1. piešťanský FOTOMARATÓN, vydanie publikácie Ing. arch. Ľ. Mrňa „Ing. arch.
Pavol Weisz - dielo“), SSE Hifiklub Piešťany(15.ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky
amatérskej videotvorby),
Mestská knižnica (projekt Literárne osobnosti Piešťan II), Ing. Vladimír Pavlík - REDES
(projekt Kreslená hodinovka).
e) Sociálna oblasť - zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia(spolu 580 tis. Sk):
Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov, Benimed,
s.r.o. (zakúpenie kardiologického prístroja), Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.18,
Nemocnica A. Wintera n.o. (vyšetrovacia lampa na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie).
Slovenská únia proti osteoporóze, Liga proti reumatizmu, Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím, Nemocnica A. Wintera n.o. (elektrochirurgická platforma FORCE
TRIAD).
f) Charita, humanitárna a sociálna oblasť (spolu 280 tis. Sk): OZ Pomoc ohrozenému
dieťaťu (Protidrogové fórum a pod.), Slovenská spoločnosť celiatikov, SZTP č.22, Liga proti

reumatizmu, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Diakonia evanjelickej
cirkvi metodistickej, Materské centrum Úsmev.
g) Životné prostredie (spolu 141 tis. Sk): Miestny koordinačný výbor Slovenského zväzu
záhradkárov, Slovak No-Till Club (na zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie
ECOMIT), Pro Polis(na projekt. dokument. rekonštrukcie prístrešku v lokalite Kubánova
výsadba a rekonštrukciu doterajších chodníkov).
10. Zdravotníctvo v roku 2007
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2007
Cenu získal Klub rodičov závislých detí z občianskeho združenia Pomoc ohrozenému
dieťaťu v Piešťanoch. Cenu primátora MP prevzali zástupkyne klubu - Ľubica Nagyová
a Terézia Töröková.
Klub rodičov závislých detí pôsobí v Piešťanoch 10 rokov. Za to obdobie dobrovoľní členovia
klubu pomáhali rodinám závislých detí pri riešení ťažkých problémov. Realizovali finančné
zbierky pre deti a mládež, ktorí potrebovali absolvovať pobyt v komunitách pre závislých.
Spolupracujú s komunitou Cenacolo, kde závislé deti z Piešťan absolvujú liečbu. Klub tiež
spolupracoval pri zriadení Domu na pol ceste, zariadenia pre abstinujúcich vyliečených
mladých ľudí.
2. Nemocnica A. Wintera, n.o. Piešťany v roku 2007
a) Vedenie, zamestnanci, pacienti – v roku 2007 bola Nemocnica AW v Piešťanoch, n.o.
naďalej prevádzkovaná ako verejno-prospešná organizácia, poskytujúca zdravotnícke
služby vo verejnom záujme, v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z.
V priebehu roka 2007 neboli zrealizované žiadne personálne zmeny, z čoho vyplýva, že
členovia Správnej a Dozornej rady Nemocnice AW sa nemenili a zostali vo funkcii, ako pri
zakladaní neziskovej organizácie.
Riaditeľom NAW bol MUDr. Peter Ottinger.
V roku 2006 bola priemerná hrubá mesačná mzda lekárov 26 273 Sk, v roku 2007 32 909 Sk.
Stav lekárov k 31.12.2006 bol 72, k 31.12.2007 bol stav 63. Priemerná mzda zdrav. sestier
v roku 2006 bola 13 604 Sk a v roku 2007 15 942 Sk. Stav sestier v roku 2006 bol 138
a v roku 2007 135. Napriek skutočnosti, že sa v roku 2007 zvýšila priemerná mzda u všetkých
kategórií zamestnancov, nedokázala nemocnica zabrániť odchodu zamestnancov, hlavne do
iných štátov EÚ (Anglicko, Nemecko, Rakúsko). Na túto nepriaznivú situáciu upozornila
nemocnica prostredníctvom Asociácie nemocníc Slovenska všetky zainteresované inštitúcie:
Vládu SR, ministra zdravotníctva SR, médiá, občanov a Odborový zväz zdravotníctva SR.
Bolo by potrebné riešiť mzdové otázky zdravotníckych pracovníkov, pretože hrozí, že
zdravotný systém v SR nebude funkčný, a to z dôvodu nedostatku zamestnancov.
V roku 2007 bolo v nemocnici hospitalizovaných 8 431 pacientov, z toho rajónnych 6 649
a mimorajónnych 1 782. V priebehu roka 2007 sa v nemocnici narodilo 540 detí, z toho 258
dievčat a 282 chlapcov.
b) Liečebná činnosť nemocnice – zdravotná starostlivosť na lôžkových oddeleniach sa
poskytovala na 267 posteliach.
Primár ortopedického oddelenia MUDr. Pravda úspešne vykonal špecifickú operáciu

„oceľového zápästia“, ktorá sa bežne na Slovensku nevykonáva.
Pekné výsledky sa dosahujú aj na pôrodníckom oddelení, kde sa zvyšuje počet pôrodov, ale
aj pôrodov u rodičiek z iných okresov (Trenčín, Nitra, Topoľčany, Senica, Bratislava).
c) Sanitné vozidlá nemocnice – aj v roku 2007 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
posádka trojčlenná v zložení: lekár, sestra - záchranár a vodič - záchranár, vo vozidle RZP
dvojčlenná posádka v zložení: sestra - záchranár a vodič - záchranár.
d) Hospodárenie nemocnice: účtovný hospodársky výsledok za rok 2007 bol zisk vo výške
100 tis. Sk, ktorý bol dosiahnutý zvýšenými tržbami od zdravotných poisťovní. Zadĺženosť
nemocnice bola 67 209 000,- Sk. Pohľadávky boli vo výške 72 273 000,- Sk a zostatky na
bankových účtoch 7 912 000,- Sk. Uvedená skutočnosť ukazuje, že sa ekonomika a likvidita
nemocnice čiastočne zlepšila.
e) Finančné zdroje nemocnice – nemocnica poskytuje všeobecno-prospešné zdravotnícke
služby pre pacientov poistených v zákonnom poistení v zdravotných poisťovniach.
Finančné prostriedky na zabezpečenie svojej prevádzky získava nemocnica predovšetkým
od zdravotných poisťovní. Ďalšie prostriedky získava z doplnkových zdrojov viacúčelového
financovania - od sponzorov, darcov, finančné príspevky od inštitúcií, z projektov EÚ,
projektov predkladaných Mestu Piešťany, Trnavskému samosprávnemu kraju a rôznym
fondom. Napr. v roku 2007 získala nemocnica od TTSK čiastku 300 tis. Sk na plnenie
projektu „Popasujme sa s obezitou“. Z tohto príspevku sa zakúpili nové elektroliečebné
stroje na pracovisko FRO (fyziatricko-rehabilitačné oddelenie) umiestnené na poliklinike.
V roku 2007 vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlášku o minimálnej zdravotníckej
sieti. Nemocnica, ktorá sa v tejto sieti nachádza, má nárok na uzatvorenie zmluvy so všetkými
zdravotnými poisťovňami a na bezplatné liečenie pacientov, po predložení preukazu
poistenca - „kartičky“. Nemocnica v Piešťanoch má trvalé miesto v tejto sieti.
f) Nové stroje, prístroje a zariadenie – v priebehu roka 2007 sa zabezpečili nové stroje,
prístroje a zariadenia v celkovej hodnote 10 844 000,- Sk. Zakúpili sa nasledujúce
najdôležitejšie prístroje pre pacientov: monitory a systém vyhodnocovania pacientov na
koronárnej jednotke interného oddelenia, ortopedického a chirurgického oddelenia, nový
mamograf (v hodnote 2,5 mil. Sk, z toho piešťanská Liga proti rakovine prispela sumou 300
tis. Sk, získané zo zbierky na Deň narcisov), očný tonometer a oftalmoskop, chirurgická
platforma na chirurgickú operačku, videogastroskop na oddelenie funkčnej diagnostiky, EKG
na jednotku intenzívnej starostlivosti interného oddelenia, EKG na doliečovacie oddelenie,
EKG na novorodenecké oddelenie, artroskop na ortopedické oddelenie, ventilátory do
klimatizácie, vyšetrovacia lampa na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a iné. Miestna
organizácia Rotary klubu darovala internému oddeleniu nemocnice lineárny dávkovač
liekov - injektomat.
g) Rekonštrukčné práce – v roku 2007 realizovala nemocnica rekonštrukčné stavebné práce
a oprav y v celkovej hodnote 22 365 000,- Sk.
Z rekonštrukčných prác bola najvýznamnejšou realizácia projektu „Rekonštrukcia,
modernizácia a racionalizácia prevádzky Nemocnice AW, n.o. Piešťany“. S rekonštrukciou
sa začalo vo februári 2007 a má sa ukončiť v júni 2008. Rozpočet vo výške cca 46 mil. Sk
sa hradí zo štrukturálneho fondu EÚ - Európskeho fondu regionálneho rozvoja (príspevok
vo výške 80 % rozpočtu projektu), príspevku zo štátneho rozpočtu (15 %) a z prostriedkov

nemocnice (5 %). V roku 2007 sa preinvestovalo 22,3 mil. Sk. Cieľom projektu je zníženie
energetickej náročnosti prevádzky nemocnice. Predmetom projektu je rekonštrukcia
kúrenia vrátane všetkých ležatých rozvodov, výmena vykurovacích telies (radiátorov)
a vyregulovanie celého systému. Ďalej je to výmena starých okien a balkónových dvier za
nové eurookná alebo plastové okná, zateplenie a vymaľovanie fasády budovy, nadstavba
nového hematologicko-transfuziologického laboratória (zo strany od Váhu) a oprava strechy.
V roku 2007 bola z týchto prác realizovaná časť v súlade s harmonogramom.
h) Zaujímavosti – problémy nemocnici robia holuby, ktoré zvyčajne pobehujú po
Kolonádovom moste, kde ich prikrmujú okoloidúci. V poslednom období sa uhniezdili aj
v priestoroch nemocnice, usadili sa nad átriami a vnikajú aj do izieb pacientov, keďže na ľudí
si zvykli a neboja sa ich. Holuby však môžu prenášať tuberkulózu, salmonelózu, chrípku
i parazity a preto pre pacientov so zníženou imunitou predstavujú reálne nebezpečenstvo.
Pred vnikaním vtákov do budovy sa nemocnica zatiaľ bráni humánnymi prostriedkami
(napr. sieťovinami a ďalšími mechanickými zábranami), pretože ich likvidáciu legislatívna
norma nepovoľuje.
3. Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch - vedenie ústavu
Riaditeľom VKÚ v Piešťanoch bol do marca 2007 Ing. Alexander Štefečka. Potom do 1.
júla 2007 bola vedením ústavu poverená Ing. Ondrejková a od 1. sept. 2007 sa riaditeľom
stal Martin Fleischer.
4. Medzinárodná konferencia Slovenská sonografia 2007 - 7. roč.
V dňoch 18. až 20. okt. 2007 sa v Kongresovej hale SLK v Piešťanoch konala medzinárodná
konferencia Slovenská sonografia 2007, ktorej sa zúčastnilo takmer 400 lekárov - odborníkov
na ultrazvukovú diagnostiku zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Rumunska, Švajčiarska a USA.
Lekári si vypočuli vyše 60 prednášok o najnovších poznatkov v sonografii.
Podujatie pripravila Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, ktorá združuje asi tisíc
členov - lekárov, ktorí vykonávajú ultrazvukové vyšetrenia. Vznikla v roku 1994 a jej sídlo
je v Piešťanoch.
Odborné sonografické konferencie sa od roku 1995 každé 2 roky konajú v Piešťanoch. Od
roku 2004 sa v Piešťanoch (ako jedinom meste na Slovensku) konajú aj pravidelné jesenné
víkendové sonografické kurzy, určené lekárom začiatočníkom i pokročilým.
5. Deň zdravia v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 6. okt. 2007. Otvorili ho zástupcovia Mesta Piešťany, NÚRCHu
a Nemocnice A. Wintera prípitkom s pohárom mlieka. V priestoroch kinosály KSC
Fontána sa uskutočnila diskusia s občanmi, vo vedľajších priestoroch sa konala prezentácia
zdravotníckych zariadení, produktov a pomôcok. V stánkoch pri KSC Fontána prebiehali
zdravotné služby pre občanov. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Piešťany
zabezpečil meranie krvného tlaku, ukážky a prednášky o 1. pomoci. SLK Piešťany, a.s.
zabezpečili meranie krvného tlaku; Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Váhu
Piešťany zabezpečil zisťovanie obsahu dusičnanov v prinesených vzorkách pitnej vody
a Kardiologická ambulancia MUDr. J. Beňačku zabezpečila meranie cholesterolu.
V rámci Dňa zdravia sa uskutočnili sprievodné kultúrne podujatia v Hudobnom pavilóne
v parku a na Pešej zóne na Winterovej ul. a na Nám. slobody.

6. Chrípkové a respiračné ochorenia v roku 2007
Už v januári nastal nárast chorých na akútne respiračné ochorenia, ktoré sa prejavujú najprv
kašľom a nádchou a neskôr i menšími teplotami (pod 37,5° C), sú to zápal hrtanu, angína
pod. Tieto zápalové ochorenia trvali nepretržite
až do leta.
Vo februári pribudli aj klasické chrípkové ochorenia, ktoré sa prejavili najprv únavou,
prípadne i bolesťami svalov a kĺbov a potom zimnicou a vysokými teplotami a až neskôr
kašľom a nádchou. V druhej polovici februára a začiatkom marca chrípková epidémia
vrcholila, niektoré školy vyhlásili chrípkové prázdniny.
Príchodom jesene sa opäť objavili ochorenia a nachladnutia, chrípka to ešte nebola, aj keď
príznaky boli podobné. Akútne respiračné ochorenia sa veľmi rozšírili už koncom novembra
a začiatkom decembra a na niekoľko dní bolo na niektorých ZŠ prerušené vyučovanie.
V decembri, čiže skôr ako zvyčajne sa objavili aj prvé chrípkové ochorenia.
7. Zdravotná starostlivosť v Piešťanoch a okolí v roku 2007
Po „nežnej revolúcii“ došlo postupne na Slovensku k drobeniu zdravotníckych komplexov
a vznikali nezávislé, neštátne, súkromné subjekty. Hlavnou príčinou bolo dlhodobé
nedofinancovanie zdravotníctva, ktoré pretrváva dodnes. V Piešťanoch naviac sú problémy
ešte i s dopravou, keďže nemocničná poliklinika sa nachádza na južnom okraji mesta
a mestská hromadná doprava nezabezpečuje dostupnosť k poliklinike v dostatočnej miere.
Avšak decentralizácia zdravotných služieb tiež nie je dobrým riešením, pretože občania
musia chodiť na jednotlivé vyšetrenia na rôzne miesta po celom meste, čo je namáhavé
najmä pre starších ľudí.
Medzi štátne zdravotnícke zariadenia patria na Slovensku v súčasnosti iba veľké zdravotnícke
zariadenia, napr. veľké nemocnice. V Piešťanoch je štátnym zdravotníckym zariadením už
iba Národný ústav reumatických chorôb, ktorý patrí pod Ministerstvo zdravotníctva SR.
Nemocnica AW v Piešťanoch má už štatút neziskovej všeobecne prospešnej organizácie
a je vedená ako právnická osoba. Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch sa stal v roku 2006
súčasťou akciovej spoločnosti.
Prevádzka Nemocnice AW v Piešťanoch sa realizuje v troch hlavných objektoch – v komplexe
hlavnej budovy nemocnice na Winterovej ul., v poliklinike na Rekreačnej ul. na južnom
okraji mesta a v objekte zubného strediska s odbornými ambulanciami na Nálepkovej ul.
V období socializmu mali odborní lekári ambulancie a laboratóriá pohromade na poliklinike,
v súčasnosti sú roztrúsené po celom meste. Väčšina zdravotníckych pracovníkov (lekári,
zubní lekári, lekárnici a ďalší zdravotnícki pracovníci) už pracuje ako súkromné osoby
alebo spoločnosti.
V roku 2007 pôsobilo v okrese Piešťany, okrem nemocničných oddelení, ďalších 211
neštátnych (súkromných) zdravotníckych subjektov - lekárske ambulancie, stomatologické
ambulancie, lekárne a pod.
8. Súkromní lekári v Piešťanoch v roku 2007
Súkromní lekári si svoje ambulancie zriadili buď vo vlastných domoch alebo v prenajatých
priestoroch v rôznych častiach mesta, niektorí pôsobia v prenajatých priestoroch nemocničnej
polikliniky na Rekreačnej ul. č. 2 a pod. Lekársku činnosť vykonávajú samostatne ako
v spoločnostiach.
Medzi spoločnosti, do ktorých sa v Piešťanoch združili odborní a praktickí lekári, v roku

2007 patrili: ADELI, s.r.o. – fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Krajinská
32); DIGESTMED, s.r.o. – gastroenterológia (E. Belluša 6); Dr. RAYMANN, s.r.o. –
lekárska imunológia (Sad A. Kmeťa 43); FOLLICLINIC,s.r.o. – chirurgia(Teplická 84);
CHIRONAX MEDICENTRUM, s.r.o. – dermatovenerológia, chirurgia, plastická chirurgia
(Kukučínova 27); LABORATÓRIA, s.r.o. – lekárska imunológia, lekárska mikrobiológia
(LD Hron, Sad A. Kmeťa 26); MEDICENTRUM, s.r.o. – otorinolaryngológia, plastická
chirurgia (Pod Párovcami 5190/3C); MEDICUS – gynekológia, reumatológia, kardiológia
a ultrazvuk (Javorová 25); MEDIGYN, s.r.o. – gynekológia a pôrodníctvo (Robotnícka
12); ODBORNÁ DETSKÁ, s.r.o. – detská gastroenterológia, dorastové lekárstvo, pediatria
(Jesenského 19/4290); ORL, s.r.o. – otorinolaryngológia (Kukučínova 21); S&A, s.r.o. –
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, chirurgia, ortopédia, vnútorné lekárstvo
(Krajinská 1); SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, a.s. – fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia (areál kúpeľov 1); X-LENS, s.r.o. – oftalmológia – všeobecná (Pod Párovcami
5190/3c) a pod.
Odborní a praktickí lekári v Piešťanoch a okolí v roku 2007 (bez stomatológov, lekári sú
uvedení bez titulu MUDr.):
- Všeobecné a praktické lekárstvo pre dospelých: Ján Bašnák (Nitrianska 3 - Penzión
KOSS), Marta Benedigová (Rekreačná 2), Mario Bertoli (A. Trajan 7), Ľubica Brišková
(Javorinská 11), Branislav Čanič (Kukučínova 21), Beáta Doležalová (Kukučínova 2), Marta
Chudá (Krajinská 1), Eva Jurgová (Štefánikova 111), Ján Kiňo (Tichá 7), Mária Kozicová
(Rekreačná 2), Lucia Malá (Winterova 37 - LD Kriváň), Valéria Masárová (Vrbovská 24),
Anna Mikulová (Winterova 37 - LD Kriváň), Nadežda Nosáľová (Nám. J. Kráľa 2), Peter
Ondrus (N. Teslu 26), Jana Svítková (Bodona 74), Michal Švaro (Kukučínova 21), Juraj
Varchola (Mudroňova 66A), Miloš Fačkovec (Mlynská 10) a Anna Šišková (Vodárenská
73).
Odborní a praktickí lekári mimo Piešťan: Mária Augustínová (Vrbové), Jarmila Muržicová
(Vrbové), Stanislav Štetina (Vrbové), Stanislav Čársky (Banka), Mojmír Macek (Moravany
n/V.), Zuzana Nedelková (Drahovce), Eduard Karaba (Chtelnica), Viliam Šimo (Veľké
Kostoľany), Ľudmila Varcholová (Veselé), Boris Pontes (Vrbové).
- Praktické lekárstvo pre deti (pediatria) a dorastové lekárstvo: Oľga Bošanská (+lekárska
imunológia, Teplická 11 a potom Winterova 37 - LD Kriváň), Ľuboš Černohorský (Vrbovská
15), Magdaléna Gabrielová (Winterova 37 - LD Kriváň), Jarmila Kabátová (Jesenského 19),
Mária Klampárová (Teplická 11), Jana Ondrusová (A. Trajan 9), Katarína Rohoňová (A.
Trajan 9), Alena Schuchmannová (Stromová 34 - Hotelová akadémia ĽW), Ondrej Šajmovič
(Kukučínova 3), Terézia Talpašová (Kukučínova 21), Mária Trebichavská (Vodárenská 24),
Emília Zacharová (Winterova 37 - LD Kriváň).
Mimo Piešťan: Eva Blažejová (Vrbové), Libuša Smolková (Vrbové), Mária Žitňanská
(Vrbové), Marta Hermanová (Chtelnica), Daniela Richvalská (Drahovce), Ivan Sviežený
(Veľké Kostoľany), Alena Štefková (Veselé).
- Gynekológia a pôrodníctvo: Vladimír Bátovský (Robotnícka 12), Iveta Ďurovská
(Robotnícka 12), Stanislav Blaho st. (Robotnícka 12), Eduard Čupka st. (Valová 19), Eduard
Čupka ml. (Mlynská 10), Tatiana Ičová (Javorová 25), Ľuboš Varga (Nitrianska 5). Mimo
Piešťan: Ladislav Borodáč (Vrbové).
- Gynekológia, pediatria, pôrodníctvo, mamografia: Peter Kubranský (Hviezdoslavova 13),
Milan Lajda (Hviezdoslavova 13).

- Kožné lekárstvo (dermatovenerológia): Libuša Komárková (Kukučínova 21), Katarína
Bordáčová (Kukučínova 21), Gustáv Niepel (korektívna dermatológia,
Pod Párovcami 5190/3C), Lýdia Verešová (Nálepkova 12 alebo Winterova 66).
Mimo Piešťan: Alena Čárska (Banka).
- Krčné, ušné a nosné lekárstvo (otorinolaryngológia):
Miloš Krupa (Kukučínova 21), Martin Mrázik (Pod Párovcami 5190/3C), Lenka Buchelová
(Pod Párovcami 5190/3C), František Melicháč (Winterova 37, LD Kriváň).
- Chirurgia: Dalibor Gróf (Rekreačná 2), Eduard Král (Winterova 66), Marián Pamula (Nám.
J. Kráľa 2).
- Cievna chirurgia: Tomáš Torma (Rekreačná 2).
- Neurológia: Jozef Haring (E. Belluša 6), Lívia Máčajová (Rekreačná 2), Mária Tóthová
(Winterova 62).
- Vnútorné (interné) lekárstvo: Dušan Trebichavský (Vodárenská 24).
- Vnútorné lekárstvo (geriatria): Mimo Piešťan: Erika Gažová (Vrbové).
- Vnútorné lekárstvo, kardiológia, funkčná diagnostika: Jozef Beňačka
(Javorová 25).
- Vnútorné lekárstvo, reumatológia: Ružena Čunčíková (Nitrianska 5).
- Vnútorné lekárstvo, reumatológia, osteodenitometria, muskuloskeletárna
sonografia: Viera Beňačková (Javorová 25).
- Vnútorné lekárstvo, diabetológia: Slávka Kalinová (E. Belluša 8).
- Vnútorné lekárstvo, pneumológia, ftizeológia (tuberkulóza a pľúcne choroby): Ľubica
Bláhová (Rekreačná 2).
- Ortopédia: Marián Nosáľ (Nám. J. Kráľa 2), Jozef Urban (Nábr. I. Krasku 2), Roman
Vetrík (Kukučínova 21).
- Klinická onkológia: Katarína Popracová (E. Belluša 12).
- Nefrológia: Beatrica Černohorská (Rekreačná 2), Daniela Olejníková
(Chalupkova 10).
- Detská nefrológia: Marta Moravčíková (Nálepkova 12).
- Plastická chirurgia: Peter Siska (Pod Párovcami 5190/3C).
- Očné lekárstvo (oftalmológia): Dana Hlaváčová (Štefánikova 5), Marcela
Farkašová (Sad A. Kmeťa 43).
- Endokrinológia: Mária Držíková (Nám. SNP 7).
- Diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy: Jozef Žilinka (Rekreačná 2).
- Gastroenterológia: Jarmila Kabátová (Jesenského 19).
- Gastroenterológia, ultrasonografia: Pavol Vereš ml. (E. Belluša 6).
- Klinická imunológia, alergológia: Anton Potanko (Vila Anna, Sad A. Kmeťa).
- Detská imunoalergológia: Mária Zelenayová (Pod Párovcami 25).
- Klinická logopédia: Marcela Galová (Winterova 62), Marta Roháriková
(Rekreačná 2), Mária Turzáková (Rekreačná 2).
- Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FB a LR): Ján Aštary (Hlboká 49, hotel
Máj), Oldřich Bláha (Nálepkova 24), Daniel Doležal (Kukučínova 2), Ján Lipka (Hlboká
49, hotel Máj), Ladislav Šandor (Hoštáky 2).
- FB a LR, reumatológia: Jozef Šmondrk (Hollého 1).
- FB a LR, akupunktúra: Oľga Filová (Sad A. Kmeťa 43).
- Praktický lekár, odborník pre FB a LR: Miloš Fačkovec (Mlynská 10).

- Mikrobiológia, imunológia a biochémia – laboratória: Viera Melicháčová (Sad A. Kmeťa
26).
- Urológia: Milan Gajdoš (Nálepkova 12), Pavol Gerhát (Nálepkova 12).
- Psychiatria: Karol Hlava (Rekreačná 2), Ernest Zachar (Winterova 37, LD
Kriváň).
- Klinická psychológia: Daniela Boteková (Kukučínova 5).
- Klinická psychológia, psychoterapia: Magdaléna Matušková (Rekreačná 2).
9. Neštátne zdravotnícke zariadenie na Kukučínovej ul.
Po odchode Obvodného úradu v Piešťanoch z priestorov budovy na Kukučínovej ul. č. 21
poskytlo ich Mesto Piešťany v roku 1998 na prenájom aj skupine lekárov.
V roku 2007 tam mali ambulancie – odborná kožná lekárka MUDr. Libuša Komárková,
odborná kožná lekárka MUDr. Katarína Bordáčová, praktická lekárka pre deti MUDr.
Terézia Talpašová, praktický lekár pre dospelých - klasická homeopatia MUDr. Michal
Švaro, ortopéd MUDr. Roman Vetrík a odborný lekár pre choroby krčné, nosné a ušné
MUDr. Miloš Krupa.
V budove majú svoje sídla tiež Piešťanská regionálna rozvojová agentúra, dve politické
strany Okresná organizácia Smer - sociálna demokracia v Piešťanoch a Okresná organizácia
ĽS HZDS v Piešťanoch a tiež notár Mgr. Miroslav Kupec.
Vo dvore má sídlo OZ Hospic Matky Božej v Piešťanoch.
10. Medicentrum Piešťany, s.r.o.
Na ul. Pod Párovcami oproti mestskému parku pôsobí od roku 2002 v novovybudovaných
priestoroch súkromné zdravotnícke zariadenie Medicentrum, s.r.o., ktorého majiteľom je
MUDr. Martin Mrázik. Na 1.poschodí sa nachádza komplex operačnej sály so špičkovou
výbavou, ktorá zodpovedá normám EÚ a lôžkové oddelenie s komfortnými jednoposteľovými
izbami. Na prízemí sa nachádza krčno - nosno - ušná ambulancia a ambulancia plastickej
a estetickej chirurgie. Na prízemí sa nachádza aj ambulancia korektívnej dermatológie, jej
priestory má v prenájme MUDr. Gustáv Niepel.
Pracovisko má ako jedno z prvých na Slovensku licenciu na poskytovanie jednodňovej
chirurgie v odboroch otorinolaryngológia, všeobecná chirurgia a plastická chirurgia.
11. Spoločnosť Laboratória Piešťany, s.r.o.
Je to neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva laboratórne analýzy v odbore klinická
mikrobiológia (klinická bakteriológia, klinická parazitológia a virológia), imunológia
(imunologická diagnostika) a biochémia.
Spoločnosť svoju činnosť začala v roku 2003 pre potreby ambulantných lekárov v Piešťanoch
a postupne rozšírila svoje služby pre obyvateľov okresov Hlohovec a Nové Mesto n/V.,
pričom niektoré vyšetrenia sa vykonávajú i v nadregionálnej úrovni. Prevádzka laboratórií
sa nachádza v liečebnom dome Hron na Pribinovej ul.
12. Stredisko neštátnych zdravotníckych zariadení v Piešťanoch
na Winterovej ul.
Stredisko bolo zriadené v roku 2004 v budove liečebného domu Kriváň na rohu Winterovej
ul. a Pribinovej ul. v blízkosti nemocnice.

V 3-poschodovej budove patriacej kúpeľom sa nachádza 6 súkromných ambulancií –
ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Anny Mikulovej, ambulancia pre
deti a dorast MUDr. Emílie Zacharovej, ambulancia pre deti a dorast MUDr. Magdalény
Gabrielovej, ambulancia praktického lekára MUDr. Lucie Malej, ambulancia pre choroby
ušné, nosové a krčné MUDr. Františka Melicháča a stomatologická ambulancia MUDr.
Eduarda Drličku. Tiež sa tam nachádza centrum psychického zdravia MUDr. Ernesta
Zachara a na prízemí Kúpeľná lekáreň Winterova 37.
13. Zdravotnícke centrum Medicus v Piešťanoch
Rozhodnutím MsZ MP v roku 2005 bolo povolené priestory bývalej Materskej škôlky na
Javorovej ul. začať využívať na zdravotnícke účely. Po rekonštrukčných prácach začalo
v týchto priestoroch od 1. jan. 2007 pôsobiť zdravotnícke centrum MEDICUS.
V budove, ktorá patrí Mestu Piešťany, sa nachádza kardiologická ambulancia a ultrazvukové
laboratórium MUDr. Jozefa Beňačku, PhD., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr.
Tatiany Ičovej a reumatologická ambulancia MUDr. Viery Beňačkovej, ktoré predtým sídlili
v priestoroch polikliniky na južnom okraji mesta. Tiež sa tam nachádza imuno-alergologická
ambulancia a lekáreň Na Juhu. V najbližšej budúcnosti tam začnú pôsobiť aj pracoviská
magnetickej rezonancie, rehabilitácie a neurológie.
Centrum MEDICUS je zároveň externým pracoviskom Inštitútu fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch.
11. Šport v roku 2007
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2007
Odovzdávanie ocenení najlepším športovcom mesta Piešťany za rok 2007 sa uskutočnilo
28. marca 2008 v kine Fontána. Ocenenia odovzdávali primátor mesta Ing. R. Cicutto
a predsedníčka komisie MsZ pre školstvo, šport a mládež Ing. I. Babičová, moderátorkou
podujatia bola vedúca kancelárie primátora mesta Mgr. Drahomíra Moretová.
Na plátne boli postupne premietnuté fotografie ocenených športovcov. V kultúrnom programe
vystúpila skupina disko tanca a skupina dievčat
hip-hop tanca. Na záver podujatia
boli odovzdané pamätné medaily MP športovému redaktorovi Štefanovi Gregoričkovi
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a v neprítomnosti Prof. MUDr. Ľudovítovi
Komadelovi a bývalému piešťanskému plavcovi a svetovému rekordérovi pri príležitosti
životného jubilea 80 rokov.
Kategória juniorov: 1. Vivien Juhászová – tenis (TK Kúpele Piešťany).
V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (v abecednom poradí): Filip Horanský – tenis (TK
Kúpele Piešťany), Veronika Kolníková – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Daniel Kraic
a Matej Šmída – veslovanie (VK Sĺňava Piešťany), Mário Potoček – hokej (odchovanec ŠHK
37 Piešťany, v roku 2007 hral za HS Oceláři Třinec), Mário Rusnák – plávanie (ŠPK Kúpele
Piešťany), Monika Simančíková – krasokorčuľovanie (TJ Amatérsky krasokorčuliarsky
oddiel Piešťany), Ján Stachura – futbal (Prvý futbalový klub Piešťany), Simona Šamková
– rýchlostná kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Peter Tibenský – nohejbal (NK Kúpele
Piešťany).
Kategória seniorov: 1. Richard Riedl – kulturistika (Gymple Gym Piešťany).
V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (v abecednom poradí): Lukáš Babač a Maroš Sloboda –

veslovanie (VK Sĺňava Piešťany), Peter Baláž st. – vodný motorizmus (Šport Team Piešťany),
Mária Bartošová – tlak na lavičke (Športový klub vozičkárov TJ Kúpele Piešťany), Dominika
Cibulková – tenis (Slovan Bratislava), Lukáš Lacko – tenis (TK Kúpele Piešťany), Martina
Moravcová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Patrik Nemec – automobilizmus (BMW
Challenge), Erik Noskovič – rýchlostná kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Mgr. Ján Riapoš –
stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany).
Kategória kolektívov: 1. Tenisové družstvo žien (TK Kúpele Piešťany).
Družstvo tvorili: Jana Juricová, Patrícia Veresová, Zuzana Luknárová, Katarína Maráčková,
Vivien Juhászová, Vanesa Molnáriová, Adriana Šinská.
Tréner a zároveň nehrajúci kapitán: RNDr. Tibor Macko.
2. In-line hokejový klub ŽIFY Piešťany. Káder mužstva tvorili: Jozef Ondrejka, Radoslav
Kolník, Jakub Ručkay, Roman Sýkora, Tomáš Bučka, Jaroslav Rybárik, Marek Mihálik,
Henrich Ručkay, Patrik Lušnák, Lukáš Moravčík, Ján Románek, Michal Peško, Peter
Ferkodič, Michal Paulech, Andrej Mateička, Milan Adamec, Marek Hovorka, Michel
Miklík, Matej Ferkodič.
Predseda klubu: Jaroslav Žitňanský.
3. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany. Prezident klubu: Ján Ballay.
2. Plávanie
a) ŠPK Kúpele Piešťany – bol vyhodnotený ako najúspešnejší plavecký klub SR za rok 2007
(tiež aj za roky 2005 a 2006).
b) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR, najúspešnejší
plavec SR 2007. K 31.12.2007 prekonala spolu 3 svetové rekordy, 17 európskych rekordov
a 202 slovenských rekordov.
- Svetový pohár v plávaní – v novej edícii štartovala v 5-tich zo 7-ich pretekov a vždy
získala aspoň jednu medailu: Durban – 2 bronzové, Singapur – 2 strieborné a 1 bronzová,
Moskva – 1 zlatá (100 m motýlik, jubilejné 150. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára),
2 strieborné a 1 bronzová, Štokholm – 1 strieborná, Berlín – 1 bronzová;
- Kraulový trojboj, Piešťany – 1. miesto.
c) Veronika Kolníková (ŠPK Kúpele Piešťany), v roku 2007 trénovala v Znojme v ČR,
juniorska a seniorska reprezentantka SR, k 31.12.2007 prekonala 2 rekordy SR
- medzinárodné preteky: Zlín – 1. miesto (800 m v.sp.), Jihlava – 1. miesto (800 m v.sp.);
- letné majstrovstvá SR seniorov – 2-krát 1. miesto (800 m v.sp., 1500 m v.sp.);
- Kraulový trojboj, Piešťany – 2. miesto.
d) Mário Rusnák (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR, študuje v USA, pretekal
v Michigane, k 31.12. prekonal 10 rekordov SR
- medzinárodné letné majstrovstvá SR juniorov – 3. miesto (200 m motýlik);
- medzinárodné letné majstrovstvá SR seniorov – 3. miesto (štafeta 4 x 200 m v.sp.).
e) Peter Pontes, piešťanský plavecký veterán
- medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní veteránov Master 2007 v kateg.
55 - 59
ročných, 2-krát 1. miesto (50 m v.sp., 100 m v.sp.);
- ME veteránov, Slovinsko, v kateg. 55 - 59 roč., 6. miesto (100 m v.sp.), 11.m. (50 m v.sp.).
f) Kraulový trojboj, Piešťany – medzinárodné plavecké preteky sa konali 2. júna 2007 na
kúpalisku Eva v Piešťanoch. V kategórii mužov vyhral Lukáš Ondráška z Púchova, v kat.
žien Martina Moravcová z Piešťan.

g) Letné majstrovstvá SR v 50 m bazéne, Bratislava – okrem Veroniky Kolníkovej, ktorá
získala 2 tituly majsterky SR, získali plavci ŠPK 4-krát
3. miesto – v kategórii dorastu
Katarína Hetényiová (1500 m v.sp.) a Mário Rusnák (200 m motýlik), v kategórii dospelých
Tomáš Vachan (1500 m v.sp.) a Lukáš Vachan, Mário Rusnák, Lukáš Rusnák a Tomáš
Vachan (štafeta
4 x 200 m v.sp.).
3. Tenis
a) Vivien Juhászová (TK Kúpele Piešťany) – 1. miesto ku koncu roka 2007 v európskom
rebríčku dievčat do 14 rokov
- majstrovstvá Európy do 14 rokov, Ostrava – 2. miesto v dvojhre a 3. miesto vo štvorhre
dievčat (s Čepelovou);
- majstrovstvá sveta do 14 rokov – 3. miesto SR v súťaži družstiev;
- majstrovstvá Európy do 14 rokov – 3. miesto SR v súťaži družstiev;
- majsterka SR v hale i vonku v kategórii starších žiačok;
- v ankete Slovenského tenisového zväzu Tenista roku 2007 bola vyhlásená za Talent roka
a v kategórii junioriek do 18 rokov obsadila 2. miesto.
b) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany) – 5. miesto ku koncu roka 2007 v európskom
rebríčku chlapcov do 14 rokov
- majstrovstvá Európy do 14 rokov, Ostrava – 1. miesto vo štvorhre (s Partlom);
- majstrovstvá SR v hale – 1. miesto v dvojhre, v kateg. starších žiakov;
- finálový turnaj Tennis Europe Junior Masters, Taliansko – 2. miesto v dvojhre v kategórii
do 14 rokov.
c) Dominika Cibulková (Slovan Bratislava), seniorska reprezentantka SR, 51. miesto
v koncoročnom svetovom rebríčku WTA hráčok sveta v dvojhre žien
- reprezentantka SR v súťaži družstiev žien FED-cup (napr. SR - Srbsko 4:1);
- grandslamový turnaj v Paríži – postúpila do 3. kola v dvojhre žien.
d) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany), 19-ročný seniorsky reprezentant SR, v ankete Slov.
tenis. zväzu Tenista roka 2007 v kateg. mužov obsadil 2. miesto.
- Davis cup – člen družstva SR;
- tenisový turnaj, Kolding v Dánsku – 1. miesto v dvojhre;
- tenisový turnaj, Istanbul – 1. miesto v dvojhre.
e) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR
- hrala na viacerých zahraničných turnajoch.
f) Jana Juricová (TK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR
- hrala na viacerých zahraničných turnajoch;
- stretnutie FED-cupu SR - Srbsko, Košice – súťaže sa prvýkrát zúčastnila a vyhrala štvorhru
(spolu s Janette Husárovou). Za družstvo SR hrala aj D. Cibulková, ktorá v dvojhre jeden
zápas vyhrala a v druhom tesne prehrala s Jankovičovou.
g) Michal Brtko (TK Kúpele Piešťany), mladší dorastenec
- halové majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto (v dvojhre a vo štvorhre s Gasparetzom).
h) Patrícia Veresová (TK Kúpele Piešťany), staršia dorastenka, juniorska reprezentantka SR
- majstrovstvá SR dorastu v hale – 2-krát 1. miesto (v dvojhre a vo štvorhre);
- majstrovstvá SR žien v hale – 1. miesto (vo štvorhre s Pochabovou z Nitry);
- letné majstrovstvá SR žien – 2-krát 1. miesto (v dvojhre a vo štvorhre so Z. Luknárovou).
ch) Eugen Brázdil (TK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR do 18 rokov

- hral na ME v Rakúsku a na ďalších zahraničných turnajoch.
i) Zuzana Luknárová (TK Kúpele Piešťany), juniorska reprezentantka SR do 16 rokov
- hrala na ME v Moskve a na ďalších zahraničných turnajoch.
j) Interspa Slovakia Cup - 29. ročník – medzinárodný tenisový turnaj juniorov kategórie G2
Interspa sa konal koncom apríla 2007 v tenisovom areáli TK Kúpele Piešťany. Zúčastnilo sa
ho 48 hráčov a hráčok z 13 štátov Európy a Kanady. Z piešťanských tenistov sa ho zúčastnili
Michal Brtko, Eugen Brázdil, Vivien Juhászová, Zuzana Luknárová, Katarína Maráčková,
Natália Oravcová a Patrícia Veresová.
k) PSS Piešťanský pohár - 14. ročník – medzinárodný turnaj hráčov do 14 rokov sa konal
koncom mája v Piešťanoch.
l) Tecnifibre Cup 2007 – celoštátny turnaj A kategórie mladších žiakov sa konal v júli
v Piešťanoch.
m) Tenisový turnaj dorastu, Piešťany – konal sa na tenisových dvorcoch TK Kúpele Piešťany
v júli 2007. Zúčastnilo sa ho 48 chlapcov a dievčat z 30-tich slovenských klubov. P. Veresová
vyhrala dvojhru dievčat a spolu so Z. Luknárovou aj štvorhru.
- Turnaj Galea Valerio Cup, Piešťany – kvalifikačného turnaja na ME družstiev chlapcov do
18 rokov sa zúčastnili družstvá 6-tich štátov.
- Majstrovstvá Európy družstiev do 14 rokov – chlapci SR obsadili v Španielsku 3. miesto
(hral Filip Horanský) a dievčatá SR v Taliansku 3. miesto (Vivien Juhászová).
- Majstrovstvá SR v tenise veteránov, Piešťany – v kateg. nad 50 rokov obsadil Jozef
Grňo 2. miesto, úspešný bol aj Boris Raksányi. V kateg. nad 35 rokov obsadil Rastislav
Stankovský 2. miesto vo štvorhre (s Jaškovičom z Bratislavy).
- Elektrolux Cup 2007 - 2. roč. – medzinárodný turnaj mužov sa konal v auguste v tenisovom
areáli HS Centrum na Hlbokej ul.
- Majstrovstvá SR družstiev dorastu, Prešov – dievčatá TK Kúpele Piešťany obsadili 1. m.
4. Ľadový hokej
a) 70. výročie organizovaného hokeja v Piešťanoch (1937 - 2007) – koncom roka 1936 bol
v Piešťanoch založený hokejový odbor, predsedom sa stal Vojtech Horváth a náčelníkom
hokejového klubu Ladislav Manas. Prvý oficiálny hokejový zápas odohrali Piešťanci 23.
januára 1937 v Trenčíne. Hokejový oddiel s názvom Piešťanský hokejový klub bol oficiálne
založený v novembri 1937.
b) Publikácia Sedemdesiat rokov hokeja v Piešťanoch – autorom knihy je piešťanský
športový redaktor týždenníka PT Štefan Gregorička, vydalo ju Mesto Piešťany v auguste
2007 spolu s hokejovým klubom ŠHK 37 Patrícia Piešťany.
c) Seniori ŠHK 37 Patrícia Piešťany – v sezóne 2006/2007 v základnej časti 1. ligy (druhá
najvyššia súťaž) skončili na 7. mieste, v play-off vo štvrťfinále prehrali s Kežmarkom
a celkove obsadili 7. miesto zo 16-tich mužstiev (vo vlaňajšej sezóne skončili na 6. mieste
z 12-tich mužstiev). Trénerom mužstva bol Ľudovít Venutti.
d) Juniori ŠHK 37 Patrícia Piešťany – v sezóne 2006/2007 hrali v 1. juniorskej lige, kde
skončili na 4. mieste.
e) 23. zimná univerziáda, Turín Taliansko – SR reprezentovali aj traja hokejisti ŠHK 37
Patrícia Piešťany – Radoslav Kolník, Henrich Ručkay, Ján Galko, trénerom SR bol Piešťanec
Igor Tóth.
f) Mário Potoček (ŠHK 37 Patrícia Piešťany) – v roku 2006 reprezentant SR do 18 rokov

- v súčasnosti hrá za HS Oceláři Třinec v ČR - extraliga (odchovanec ŠHK Patrícia Piešťany);
- hokejový turnaj hráčov do 18 rokov, Švajčiarsko – člen mužstva SR.
g) Michel Miklík (HC Košice) – seniorsky reprezentant SR. Je prvým odchovancom ŠHK
37 Piešťany, ktorý reprezentoval SR medzi seniormi.
h) Memoriál Vladimíra Dzurillu - 6. ročník – hokejový turnaj hráčov do 18 rokov sa konal
v Patrícia Ice Arena v Piešťanoch. Víťazom sa stali 17-roční hráči USA pred Švajčiarskom,
Slovenskom a Nemeckom.
ch) Memoriál I. Hlinku – medzinárodný hokejový turnaj hráčov do 18 rokov sa konal
v auguste. Zúčastnilo sa ho 8 mužstiev, rozdelených na 2 skupiny – jedna v Hodoníne (Česko,
Kanada, Švajčiarsko a Švédsko) a druhá v Piešťanoch (Fínsko, Rusko, USA a Slovensko).
Víťazom sa stali hokejisti Švédska.
i) Žiaci ŠHK 37 Patrícia Piešťany – v sezóne 2006/2007 hrali v 4-och žiackych hokejových
ligách (družstvá 6., 7., 8. a 9. ročníka).
5. Snowboarding
Zuzana Vráblová (Board Club Piešťany), najlepšia vodná lyžiarka Slovenska v roku 2006
s a v zime venuje snowboardingu
- preteky v snowboardkrose, Gallenkirch v Rakúsku.
6. Krasokorčuľovanie
Monika Simančíková (TJ AKO Piešťany), žiacka reprezentantka SR.
- Európsky pohár v krasokorčuľovaní v sezóne 2006/2007 – celkové 1. miesto (kat. Springs
95);
- Rozmaring trophy Budapešť, Mozart cup Salzburg, Coppa Europa Canazei – 3-krát 1.
miesto (kateg. Springs 95);
- majstrovstvá SR 2007 – 1. miesto (kateg. mladšie žiačky).
7. Bowling
O pohár primátora Piešťan - 1. roč. – medzinárodný turnaj sa uskutočnil v novom bowlingovom
centre na Hlbokej ul., ktorého majiteľmi sú Simakovci z Ruska. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo z Ruska.
8. Volejbal
Muži SVK Piešťany – v sezóne 2006/2007 hrali v 2. lige skupina Západ - Stred.
9. Plážový volejbal
Seriál majstrovstiev Slovenska – celkove sa uskutočnilo 5 turnajov, z nich tretí v júli
v Piešťanoch. Boli pripravené 3 provizórne pieskové ihriská.
10. Basketbal
a) Ženy BKM Piešťany – v sezóne 2006/2007 hrali v 1. lige.
b) Basketbalové družstvá dievčat – v sezóne 2007/2008 hrajú súťažne okrem BKM aj
ďalšie štyri mládežnícke kolektívy – mladšie žiačky, o rok staršie žiačky, staršie a mladšie
minibasketbalistky.

11. Streetball
Seriál Basketland Tour 2007 – jeden z turnajov sa uskutočnil v júni v Piešťanoch na
priestranstvách pred Domom umenia a Nám. slobody, kde boli umiestnené basketbalové
koše.
12. Hádzaná
a) Muži MHK Piešťany – po ročnej prestávke hrali v sezóne 2006/2007 v 2. lige (v 3.
najvyššej súťaži), kde skončili na 2. mieste a postúpili do 1. ligy. V roku 2007 mali nového
sponzora Bowling Victoria, takže hrali pod názvom MHK Bowling Victoria Piešťany;
b) kvalifikačný turnaj o postup na ME 2008, Brest v Bielorusku – v družstve SR hrali dvaja
Piešťanci – Martin Valo a Daniel Valo;
c) Memoriál Mikuláša Grajcara - 2. roč. – turnaj družstiev hádzanárskych prvoligistov,
konal sa v športovej hale Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch, zorganizoval ho MHK
Piešťany. Víťazom spomedzi troch družstiev sa stali hráči Slovana Modra.
d) Daniel Valo (súťažne hrá v Nemecku), najlepší reprezentačný strelec SR, pričinil sa
o postup SR na ME 2008.
e) Matej Fázik, bývalý hráč Piešťan, začal hrať za grécky Panellinios.
13. Plážová hádzaná
Mužstvo Žijeme Piešťany – medzinárodný turnaj v Moste – 1. miesto.
14. Kolky
a) Muži Družba Piešťany – v sezóne 2006/2007 hrali v 1. lige – západ, kde skončili na 7.
mieste.
Kolkári BK Group Rakovice v rovnakej súťaži obsadili 2. miesto.
b) Rekonštruovaná kolkáreň TJ Družba Piešťany – slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
13. januára 2007. Pri tejto príležitosti sa konalo vyhlásenie najlepších kolkárov SR za
rok 2006. Zároveň sa uskutočnilo exhibičné stretnutie mužov výberu Slovenska a Družby
Piešťany s výsledkom 8:0 (na zvalené kolky 3362 : 3070). Za domáce družstvo boli najlepší
Kubrický, Mička, Nedelka, Kočan, Marek a Bolech. Tiež sa uskutočnilo stretnutie žien
výberu Slovenska a výberu Považia.
c) Stretnutie Slovensko - Česko – koncom februára 2007 sa v Piešťanoch po prvýkrát
uskutočnilo medzištátne stretnutie v kolkoch. Muži SR a tiež i ženy SR svoje zápasy prehrali.
15. Futbal
a) PFK Piešťany – prezidentom PFK bol Ing. Ján Orviský, trénermi seniorov boli Cyril
Stachura a Michal Krajčovič, trénerom staršieho dorastu Szilárd Petényi, mladšieho dorastu
Jozef Kolník.
b) Seniori PFK Piešťany – v sezóne 2006/2007 hrali v 5. lige, kde skončili na 1. mieste
a konečne postúpili do 5. ligy.
Futbalisti OTJ Moravany n/V. postúpili do 2. ligy.
c) Futbalový turnaj mladších žiakov Piešťany Cup - 4. roč. – uskutočnil sa koncom februára
2007 v hale Gymnázia P. de Coubertina. Víťazom sa stalo družstvo žiakov AS Trenčín.
d) Medzinárodný turnaj futbalových prípraviek Senec 2007 – zúčastnili sa ho družstvá PFK
Piešťany - ročníky 1996, 1997 a 1999. Piešťanská prípravka roč. 1996 pod vedením trénera

Dušana Legenzu obsadila 3. miesto.
e) Filip Hološko (pôsobí v tureckej lige), 23-ročný piešťanský odchovanec, v roku 2007
odohral 10 zápasov za seniorske mužstvo SR.
f) Ján Stachura (PFK Piešťany), dorastenec, hral aj za seniorov PFK Piešťany.
16. Halový futbal
O putovný pohár primátora mesta Piešťany – 9. roč. (turnaj v halovom futbale je pomenovaný
aj ako Memoriál Dr. Šebeka na pamiatku zosnulého náčelníka mestskej polície) – turnaj za
účasti 8 družstiev zorganizovali piešťanskí mestskí policajti. Víťazom sa stali mestskí policajti
z Nitry. Podujatia sa zúčastnilo aj družstvo obchodného zastupiteľstva Veľvyslanectva
Ruskej federácie v SR.
17. Hokejbal
a) Muži HBC Andže Piešťany – v sezóne 2006/2007 hrali v Carat extralige. V základnej
časti súťaže skončili na 3. mieste, v play-off obsadili celkové
4. miesto.
b) Majstrovstvá sveta v hokejbale, Nemecko – Richard Filip z Piešťan bol hráčom družstva
SR, ktoré obsadilo 3. miesto.
c) Memoriál Jána Korca - 6. roč. – turnaj sa konal v auguste v Piešťanoch na hokejbalovej
aréne pri ZŠ na Brezovej ul. Víťazom sa stali opäť hokejbalisti HBC Andže Piešťany.
18. In-line hokej
a) Muži ŽIFA Piešťany – v roku 2007 hrali v extralige. V základnej časti súťaže i celkove
obsadili 2. miesto. Domáce zápasy hrali na zimnom štadióne (v letnom období je Patrícia
Ice Arena bez ľadu).
b) Majstrovstvá sveta v in-line hokeji, Nemecko – za družstvo Slovenska hrali Piešťanci –
brankár Jozef Ondrejka a útočník Jakub Ručkay.
18. Stolný tenis
a) MTJ Rentdop Piešťany - Moravany n/V. – v sezóne 2006/2007 hralo mužstvo v 1. lige,
avšak zostúpilo do 2. ligy.
b) Michal Stehlík – mladší žiak, reprezentant SR.
- Veľká cena Ivanky - 7. roč. – 1. miesto (dvojhra mladších žiakov);
- turnaj kadetov Wiener Neudorf, Rakúsko – 1. miesto;
- majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto v kateg. ml. žiakov (dvojhra a miešaná štvorhra).
19. Motorizmus
a) Cena Slovenska - 31. ročník, Piešťany – preteky automobilov sa konali v dňoch 17. 19. aug. 2007 na letisku v Piešťanoch za účasti vyše 80-tich pretekárov zo Slovenska a zo
zahraničia. Pretekalo sa vo formulách – do
2000 ccm, nad 2000 ccm, do 1400 ccm a
BMW 1 Challenge, celkove bolo 8 pretekov (po dva). Piešťanec Patrik Nemec štartoval vo
formule BMW 1 Challenge, kde obsadil celkové 3. miesto spomedzi 16-tich pretekárov.
b) Patrik Nemec, piešťanský automobilový pretekár (BMW Challenge)
- preteky automobilov v zahraničí: majstrovstvá sveta FIA WTCC Brno, Jarná cena Brna,
Veľká cena Nemecka Oschersleben, Veľká cena Nemecka Hockenheim, Truck Prix Most,
Veľká cena Rakúska Salzburgring, 6-hodinovka EPILOG 2007 Brno;

- preteky automobilov v sérii BMW Challenge – za rok 2007 celkové 3. miesto;
- Cena Slovenska, Piešťany – 2-krát 1. miesto v 1. a 2. závode (formula BMW 1 Challenge).
20. Historické vozidlá
a) Piešťanské zlaté stuhy (Concours d’elegance) -13.ročník – súťažná prehliadka
historických vozidiel sa konala v dňoch 31.5. - 3.6.2007 v rámci Otvorenia LKS 2007.
b) Slovenský pohár historických vozidiel – jeden z pretekov sa uskutočnil v auguste v Dolnom
Lopašove pri Piešťanoch. Po návrate do Piešťan sa uskutočnil 2. ročník majstrovstiev
Slovenska v jazde pravidelnosti a súťaž o „naj“ vozidlo.
21. Motokros a enduro
Tomáš Bučenec, 26-ročný reprezentant SR
- seriál majstrovstiev SR v motokrose, 41. ročník – medzinárodné preteky, Myjava – 1.
miesto (Honda, kateg. MX 2);
- seriál majstrovstiev sveta a ME v motokrose, Sverepec – 11. miesto (kateg. MX 2).
22. Turistika
- predsedom KMT TJ Bezovec Piešťany (Klub mladých turistov) bol Jaroslav Mihálik,
podujatia organizoval aj KST (Klub slovenských turistov) Bezovec Piešťany;
- turistické podujatia v roku 2007: 13.1. – Prechod z Bezovca do Piešťan - 31. ročník (KMT);
24.2. – Výstup na vrch Havran - 7. roč.; 13.5. – Malokarpatská - 15. roč. (štart v Čachticiach);
8.9. Bakuľový pochod – 28. roč.; 27. okt. – Výstup na Tematín - 37. roč.; 17. nov. – Blatový
pochod – 29. roč. (KST); 31.12. – Silvestrovský výstup na Marhát (KST) i ďalšie.
23. Vodný motorizmus
a) Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany – v roku 2007 mal klub 7 členov
– Jaroslav Baláž st., Jaroslav Baláž ml., Mário Bartoš, Marián Majerčík a traja hosťujúci
pretekári, všetci pretekali na vznášadlách;
b) majstrovstvá SR vznášadiel – J. Baláž ml. – 1. miesto;
c) Seriál ME vznášadiel – súťažili J. Baláž ml. – 4. miesto a M. Bartoš;
d) Peter Baláž st. (Šport Team Piešťany), reprezentant SR na motorových člnoch - klzákoch
- majstrovstvá sveta mot. čln., Poľsko – 7. miesto (kat. klzákov 0350);
e) majstrovstvá Slovenska mládeže vo vodnom motorizme, Sĺňava Piešťany – preteky
v slalome v kategórii Futures (deti od 8 do 16 rokov) sa konali v júli;
f) zákaz poriadania pretekov vo vodnom motorizme na piešťanskej Sĺňave – bol vydaný
v roku 2007 na základe protestov ochrancov životného prostredia a postupným preradením
Sĺňavy do 4. stupňa ochrany prírody a krajiny.
24. Vodné lyžovanie
a) Vodní lyžiari KVL a VŠ Piešťany – v roku 2007 boli úspešní najmä v žiackych kategóriách,
v kat. do 12 rokov najmä Nikolas Wolf, Milan Kičin, Nina Žáková, v kat. do 14 rokov
Michal Samuhel, Ingrid Oravcová.
b) Kritérium mládeže vo vodnom lyžovaní za vlekom, Piešťany – uskutočnilo sa v júli
v Ratnovskej zátoke na Slĺňave. Súťažilo sa v kategóriách do 12, 14 a 17 rokov (v tejto
Piešťanci zastúpenie nemali). Kritérium bolo premiérou aj pre piešťanské nádeje, 6-ročnú

Zuzanu Oravcovú, 7-ročného Samuela Oravca a 8-ročného Jakuba Oravca. Vo vložených
open pretekoch dospelých pretekali manželia Ivan Oravec a Denisa Oravcová i Daniel Wolf.
c) Zuzana Vráblová, juniorska reprezentantka SR – po zranení začala pretekať až v auguste.
d) Nikolas Wolf – seriál pretekov Slovenského pohára vo vod. lyž. za člnom – 1. miesto
v kateg. žiakov do 12 rokov.
e) Nina Žáková – seriál pretekov Slovenského pohára vo vod. lyž. za člnom – 1. miesto
v kateg. žiačok do 12 rokov.
f) Ladislav Nemeš, 76-ročný zakladateľ vodného lyžovania v Piešťanoch, stále vitálny
a aktívny, čestný predseda Klubu vodného lyžovania a vodných športov v Piešťanoch.
Začiatkom 60-tych rokov min. storočia sa zaslúžil o vznik vodného lyžovania a založenia
vodnolyžiarskeho oddielu v Piešťanoch. Jeho zásluhou bol v roku 1966 daný do prevádzky
vodnolyžiarsky vlek v Ratnovskej zátoke. V nasledujúcom období vyrástli v Piešťanoch
viacerí reprezentanti SR vo vodnom lyžovaní i majstri Európy, najúspešnejší boli Nina
Sokolovská a František Kováč. Ladislav Nemeš pracoval v podniku Povodie Váhu
v Piešťanoch od jeho vzniku v roku 1966 až do odchodu do dôchodku.
25. Rýchlostná kanoistika
a) KO Sĺňava Piešťany – v roku 2007 mal klub vyše 40 aktívnych pretekárov, väčšinou
mládeže. Medzi úspešných patrili Simona Šamková, Dominika Miklíková, Lukáš Husák,
Tomáš Janech, Mário Jančo, Tomáš Kačic, Matej Michálek, Marián Broš, Petra Maťašová,
Katarína Vidová i ďalší.
Z piešťanských vodákov v súčasnosti pretekajú za ŠKP Bratislava súrodenci Erbanovci,
Erik Noskovič, Pavol Maťaš a od roku 2007 aj Matej Rusnák.
Prezidentom KO Sĺňava Piešťany je Mário Klieštenec.
b) Lodenica na Sĺňave – 40. výročie vzniku. Do užívania bola daná 13. mája 1967, keď ju
začali užívať kanoisti, jachtári a neskôr i veslári.
Areál Lodenice obsahoval rozhodcovskú vežu, nocľaháreň, malú telocvičňu, cvičné bazény
a pod. a tiež hangáre na uskladnenie lodí. Dlhoročným správcom Lodenice je Ľubomír
Nosko.
c) Erik Noskovič (ŠKP Bratislava), reprezentant SR
- majstrovstvá sveta, Duisburg – 5. miesto (K4 200 m), 16. miesto (K1 200 m);
- majstrovstvá sveta, Dračie lode – 2. miesto;
- majstrovstvá SR, Zelená Voda Nové Mesto n/V. – 4-krát 1. miesto (K2 200 m spolu s P.
Maťašom, K4 200 m, K4 500 m, K4 1000 m).
d)Simona Šamková (TJ Sĺňava Piešťany), 17-ročná juniorska reprezentantka SR
- majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov, 2-krát 8. miesto (K2 500 m,
K2 1000 m);
- Olympijské nádeje, Bydgoszczy – 1. miesto (K1 1000 m);
- Medzinárodná regata Piešťany – 1. miesto (K1 1 000m);
- majstrovstvá SR, dlhé trate, Nováky, 2-krát 1. miesto (K1 5000 m, K2 5000m);
- majstrovstvá SR, krátke trate, Nové Mesto n/V., 3-krát 1. miesto (K1 1000 m, K2 1 000
m, K2 500 m), 3. miesto (K1 500 m).
e) Pohár SNP v rýchlostnej kanoistike - 47. roč., Piešťany – uskutočnil sa na Sĺňave
v netradičnom období – v máji. Štartovalo 261 pretekárov z 18-tich slovenských oddielov.
Hlavnú trofej získali vodáci z Novák pred Komárnom a Piešťanmi.
f) Majstrovstvá Európy v kanoistickom maratóne, Trenčín

- v kategórii dospelých štartoval prvýkrát Matej Rusnák – 8. miesto (C1
28,4 km);
- v kateg. veteránov 40 až 44-ročných obsadil (kanoista a otec M. Rusnáka) Pavol Rusnák
1. miesto (C1 19 km) a kajakár Ján Rusnák 2. miesto (K1).
g) Majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike do 23 rokov, Belehrad – štartovali 4
Piešťanci – Simona Šamková a Zdeněk Pátek (obaja Sĺňava Piešťany), Pavol Maťaš a Matej
Rusnák (obaja ŠKP Bratislava).
h) Majstrovstvá Slovenska v kanoistickom maratóne, Trenčín
- v kateg. mlad. žiactva Martin Kačic 2-krát 1. miesto (K1 a K2 2 km) a Jerguš Jacko 2.
miesto (K1 2 km), v kateg. staršieho žiactva Katarína Vidová s Kecskemétiovou zo Štúrova
1. miesto (K2 9,4 km).
ch) Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike, Zelená Voda Nové Mesto n/V. –
vodáci Sĺňavy Piešťany získali 6 titulov: 3 staršia dorastenka Simona Šamková, 2 staršia
žiačka Petra Maťašová (K1 500 m a K2 500 m s Katarínou Vidovou) a mladšia dorastenka
Dominika Miklíková (K4 na 500 m).
i) Hargašov memoriál, Zlaté piesky Bratislava – vodáci Sĺňavy Piešťany získali 4 prvenstvá:
staršia dorastenka S. Šamková (K1 9 km), mladšia dorastenka P. Maťašová (K1 6 km), žiak
J. Jacko (K1 2 km) a veterán Ján Rusnák (K1).
26. Veslovanie
a) Daniel Kraic (VK Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- preteky Olympijských nádejí štátov Višegradskej štvorky, Kruszwic, Poľsko – 1. miesto
s Matejom Šmídom (dvojskrif dorastencov).
b) Maroš Sloboda a Lukáš Babač (VK Sĺňava Piešťany) – reprezentanti SR
- preteky Svetového pohára, Amsterdam – 5. miesto (dvojskrif);
- majstrovstvá sveta, Mníchov – 22. miesto (dvojskif).
c) Veslárska regata Devín - Bratislava – 11-kilometrovú trať v septembri absolvovalo 5
osemveslíc. Víťazom sa stala posádka Sĺňava Piešťany v zložení – L. Babač, M. Sloboda,
M. Křivan, A. Pritula, P. Thoma, P. Dörnhöfer, D. Kraic, chorvátsky veslár Pljenljakuševič
a kormidelník Ľ. Ander.
d) Majstrovstvá Slovenska vo veslárskych šprintoch, Zlaté Piesky, Bratislava (zároveň
Memoriál Ctibora Reiskupa) – veslári Sĺňavy Piešťany získali 4 prvenstvá: v kateg. žiakov
Martin Kosák (skif a dvojskif spolu s Bojňanským), v kateg. dorastu Daniel Kraic (skif)
a medzi juniormi M. Vančo s P. Dörnhöferom (dvojskif).
27. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – 1.miesto v 1.lige /2.najvyššia slovenská súťaž).
Trénerom bol Ivan Kolárik, novým prezidentom klubu sa stal Jozef Cifra.
b) Ženy KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. vodnopólovej lige žien.
c) O pohár primátora mesta Piešťany – turnaj sa uskutočnil v júni na kúpalisku Eva. Zúčastnili
sa ho vodnopóloví dorastenci 4-och klubov zo Slovenska a Čiech. Víťazom sa stalo mužstvo
Topoľčian.
d) Medzinárodný turnaj žien, Piešťany – uskutočnil sa v júni na kúpalisku Eva. Zúčastnili sa
ho 4 družstvá – Slovensko, Sev. Holandsko, Turecko, V. Británia (víťaz).
e) Majstrovstvá Európy vo vodnom póle žien - B. skupina, Praha – družstvo SR skončilo
na 5. mieste. Členkami družstva boli aj Shirley Lazarová a Michala Hašková z Piešťan,

trénerom slovenskej reprezentácie Piešťanec Jozef Cifra.
f) Anti Cup 2007 - 3. roč., Piešťany – medzinárodný turnaj vodnopólových veteránov sa konal
začiatkom decembra na kúpalisku Eva. Víťazom sa stalo mužstvo Makarskej z Chorvátska.
28. Atletika
a) Piešťanské hry v atletike - 42. roč. (Memoriál Štefana Estera) – zúčastnili sa ich žiaci
piešťanských ZŠ. Víťazom sa stala ZŠ Brezová ul.
b) Petra Mráziková (Slávia Trnava), piešťanská atlétka
- majstrovstvá SR v atletike, Dubnica – 2-krát 1. miesto v kat. žien (800 m a 1500 m).
29. Nohejbal
Peter Tibenský (NK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR. V ankete Slovenskej
nohejbalovej asociácie o najlepšieho juniorskeho hráča za rok 2007 obsadil 3. miesto;
- majstrovstvá SR v nohejbale – 3. miesto (kateg. dvojíc).
30. Squash
a) Družstvo SC Piešťany – v sezóne 2006/2007 hralo v 1. lige, kde obsadilo
b) Peter Šiška – medzinárod. turnaj kateg. B Squash Cup 2007 Bratislava –

6. miesto.
1. miesto.

31. Cestná cyklistika
a) Slovenský pohár v cyklistike veteránov Masters a Elite B – v sezóne 2007 súťaž veteránov
pozostávala z 23 kôl. Cyklisti CK Piešťany sa umiestnili na popredných miestach. V kateg.
muži Elite B (do 29 rokov) obsadil Marián Stančík celkove 1. miesto, v kateg. Masters A
(30 - 39 rokov) Mário Kurnický 2. miesto, v kateg. B (40 - 49 rokov) Jaroslav Hutyra 5.
miesto, Slavomír Podlucký 8. miesto, pretekali aj Jaroslav Štádler a D. Tábora, v kateg. C
(50 - 59 rokov) Milan Tupý 6. miesto a Miloš Gežo 7. miesto, v kateg. D (60 a viac rokov)
František Ostracký 2. miesto a Peter Rihay 3. miesto. V súťaži klubov v SP Masters obsadilo
CK Piešťany 2. miesto za CK Trnava.
b) Trnavská cyklistická liga – celoročná súťaž, jazdilo sa každú stredu v okolí Trnavy.
Jednotlivých pretekov sa zúčastňovali aj jazdci CK Piešťany.
c) Majstrovstvá SR v cestnej cyklistike – v kategórii 30 - 39 ročných obsadil Mário Kurnický
v časovke 4. miesto a v cestných pretekoch 1. miesto, v kategórii nad 60 rokov František
Ostracký v časovke 1. miesto a v cestných pretekoch 2. miesto.
d) Majstrovstvá sveta v cyklomaratóne, St. Michael, Rakúsko – Róbert Mitošinka z Ostrova
na trati 160 km v konkurencii 250 cyklistov obsadil
2. miesto. Bola to jeho príprava na
majstrovstvá sveta zdravotne postihnutých cyklistov, keďže v tandeme robí vodiča zrakovo
postihnutému cyklistovi Vladislavovi Janovjakovi z Ostrova.
32. Horská cyklistika
Klub Maxxis Rann Riders – majstrovstvá Slovenska v zjazde horských bicyklov, Veľká
Rača – Piešťany reprezentovali mladí pretekári Tomáš Líška, Michal Wiesenganger a Tomáš
Tóth.

33. Bikros
a) 2. Bikros racing Piešťany – preteky sa konali 1. mája 2007 v parčíku na sídlisku A. Trajan,
za účasti vyše 100 mladých cyklistov vo viacerých kategóriách.
b) Tatra banka bikros racing – preteky pripravil klub Maxxis Rann Riders Piešťany na
bikrosovej dráhe na sídlisku A. Trajan.
34. Kulturistika
Richard Riedl (Temple Gym Piešťany), reprezentant SR
- majstrovstvá sveta v kulturistike, JeJu City, Južná Kórea – 3. miesto (kat. do 70 kg);
- Veľká cena Opavy – 1. miesto /kateg. do 80 kg);
- Veľká cena Slovenska, Trnava – 1. miesto (kateg. do 75 kg).
35. Šach
a) Šachisti ŠK Kúpele Piešťany – v sezóne 2006/2007 hralo A družstvo v 1. lige, avšak
zostúpilo do nižšej súťaže. B družstvo hralo v 3. lige.
b) Martin Majtán (ŠK Kúpele Piešťany) – Šachový festival detí a mládeže, Senica – 1.
miesto v kategórii do 12 rokov z 51 súťažiacich.
36. Plávanie otužilcov
a) Plávanie otužilcov vo Váhu, Piešťany – uskutočnilo sa 10. febr. 2007 pri príležitosti 83.
narodenín piešťanského otužilca Karola Kevana. 14 otužilcov zo Slovenska preplávalo úsek
od Kolonádového mosta po sochu Pltníka oproti hotelu Magnólia.
b) Vianočné plávanie otužilcov v Piešťanoch – uskutočnilo sa 26. dec. 2007 vo Váhu pred
hotelom Magnólia za účasti 47 otužilcov z celého Slovenska. Organizátorom podujatia bol
Klub otužilcov v Piešťanoch na čele s predsedom Martinom Valom. Najstarším otužilcom
bol 83-ročný Karol Kevan, najmladším 18-ročný Michal Murín.
37. Silvestrovský beh v Piešťanoch - 42. ročník
Štartovalo 90 bežcov zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Kene. Hlavnú kategóriu, beh mužov
na 9 600 m, vyhral Ondrej Puškár zo Slávie Trnava.
38. Telesne postihnutí športovci
a) Mária Bartošová (ŠKV Kúpele Piešťany), vozičkárka, reprezentantka SR v tlaku na
lavičke
- majstrovstvá Európy, Grécko – 3. miesto (kateg. do 56 kg);
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto (kateg. do 56 kg).
b) Mgr. Ján Riapoš (ŠKV Kúpele Piešťany), vozičkár, reprezentant SR v stolnom tenise.
- majstrovstvá Európy, Slovinsko – 1. miesto v dvojhre (kat. TT2), 1. miesto v súťaži
družstiev mužov (kat. TT2 spolu s Revúckym);
- majstrovstvá SR – 2-krát 1.miesto v súťaži jednotlivcov a družstiev (kat. TT2),
2. miesto (súťaž open).
c) Ján Koščo (ŠKV Kúpele Piešťany), vozičkár, reprezentant SR v stol. tenise
- majstrovstvá Európy, Slovinsko (kat. TT4).
d) Slovakia Open 2007 - 10.roč., Piešťany (zároveň Memoriál Márie Pillárovej).

Medzinárodný stolnotenisový turnaj, zúčastnilo sa ho 260 telesne postihnutých športovcov
z 29-tich štátov sveta. Súťažilo sa v 2-och kategóriách – vozičkári (hralo sa v Patrícia Ice
Arene) a stojaci (v hale Gymnázia P. de Coubertina). Z Piešťancov hrali J. Riapoš a J. Koščo.
e) Vladislav Janovjak, slabozraký cyklista a Róbert Mitošinka, vodič (Ostrov, pretekajú
za RCT Martin), reprezentanti SR v cyklistike zdravotne postihnutých v kategórii zrakovo
postihnutých, jazdia v tandeme
- seriál pretekov Európskeho pohára, Vrátna dolina, Slovensko, záverečné preteky (finále),
štartovalo 60 pretekárov z 13-tich krajín – v časovke na 11 km obsadili 1. miesto, v cestných
pretekoch s hromadným štartom 2. miesto. Zároveň sa stali celkovými víťazmi Európskeho
pohára;
- majstrovstvá sveta, Bordeaux, Francúzsko – cestná časovka 5. miesto, cestné preteky
s hromadným štartom 2. miesto;
- seriál pretekov Svetového pohára, Parapanamerické majstrovstvá v cyklistike zdravotne
postihnutých, Kolumbia, záverečné preteky – časovka 1. miesto, preteky s hromadným
štartom 3. miesto. Celkove sa stali víťazmi Svetového pohára;
- vybojovali si účasť na Paralympijské hry Peking 2008.
39. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov
a) Mestská liga v minifutbale - 40. ročník – víťazom 1. MPFL sa stalo mužstvo Manchestra
United (vyhralo súťaž bez prehry) pred Ajaxom Profiklíma.
b) Mestská liga v kolkoch – víťazom sa stalo družstvo Povodia Váhu A pred Dompekom;
- majstrovstvá Slovenska družstiev z mestských kolkárskych líg – uskutočnili sa začiatkom
júna v Piešťanoch. Majstrom Slovenska za účasti 17-tich 4-členných družstiev sa stalo
mužstvo Dompeku z Piešťan.
c) Piešťanská hokejbalová liga - 15. roč. – hralo v nej 10 mužstiev, z toho 5 z iných miest.
Víťazom sa stalo piešťanské mužstvo Detroit Red Wings.
d) Piešťanská basketbalová liga žiačok – víťazom sa stalo družstvo žiačok ZŠ Brezová ul.,
zároveň získalo putovný Pohár primátora Piešťan. Trénerom družstva bol Michal Urban.
e) Vrškárska liga v tenise jednotlivcov - 22. roč. – víťazom sa stal Vladimír Hanic pred
Ivanom Hrdinom, Ľudovítom Bartovicom a Mariánom Nádaským.
40. Slovenský pohár silných mužov - 1. roč.
Seriál pretekov pripravila Slovenská asociácia silných mužov. Úvodné kolo sa uskutočnilo
v júli 2007 na Nám. slobody v Piešťanoch. 17 silných mužov súťažilo v 6-tich disciplínach
(ťahanie vozidiel, dvíhanie a tlačenie auta, nosenie pivných sudov, zdvíhanie klady, držanie
ťažkých barlí a ťahanie osobného auta cez prekážky). Pre divákov boli pripravené 3 disciplíny
(držanie litrového pohára plného piva, jeho pitie na čas a držanie suda).
Najsilnejšiemu mužovi odovzdal primátor putovnú berlu. Program obohatili ukážky
orientálnych bojových umení.
12. Zahraničné styky v roku 2007
1. Primátor Piešťan na pracovnej návšteve vo Francúzsku
V dňoch 7. a 8. febr. 2007 primátor Piešťan Ing. R. Cicutto absolvoval pracovnú návštevu
vo Francúzsku. V Paríži ho prijala veľvyslankyňa Stálej misie SR pri OECD vo Francúzsku

Jana Kotová. Spolu prerokovali ďalšie možnosti prezentácie mesta Piešťany v zahraničí.
Primátor prijal ponuku veľvyslankyne prezentovať mesto Piešťany v Paríži za účasti 30
veľvyslancov OECD.
Ďalšou zaujímavou ponukou bola možnosť zapojenia mesta Piešťany do projektu „Deň
susedstva“, konaného každoročne v posledný májový utorok s cieľom posilniť lokálne
komunity (medzi susedmi, na sídlisku, v meste a medzi partnerskými mestami).
Primátor Piešťan sa tiež zúčastnil otvorenia recipročnej výstavy MOSTY V
v Paríži. Výstavu otvoril spolu s veľvyslankyňou SR vo Francúzsku Máriou Krasnohorskou.
Organizátorom výstavy bola piešťanská agentúra 3 COM ART v spolupráci so Slovenským
inštitútom v Paríži a Veľvyslanectvom SR vo Francúzsku. Výstava bola vyvrcholením
projektu Mosty V (Slovensko - Francúzsko).
2. Primátor Piešťan na pracovnej návšteve vo Fínsku
Združenie miest a obcí Slovenska - región Jaslovské Bohunice zorganizovalo v dňoch 29.5. 1.6.2007 pracovnú návštevu vo Fínsku, ktorej sa zúčastnili primátori a starostovia z regiónu
Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice.
Členovia delegácie najprv navštívili Helsinky. Súčasťou cesty bola návšteva mesta Lovüsa,
kde sa nachádza jadrová elektráreň. Leží na pobreží Baltického mora a pri nej pod morom
je vybudované trvalé úložisko vyhoreného jadrového odpadu. Delegácia bola tiež prijatá
v miestnej radnici, kde bola možnosť porovnať činnosť fungovania samosprávy vo Fínsku
a u nás.
3. 40. výročie podpísania partnerskej zmluvy medzi Piešťanmi a Heinolou
V období socializmu naše mestá nadväzovali družobné vzťahy spravidla s mestami štátov tzv.
socialistického tábora. Mestu Piešťany povolili výnimočne uzavrieť dohodu o partnerstve
s fínskym mestom Heinola jednak preto, že išlo o neutrálny štát a tiež i preto, že obe mestá
mali kúpeľno-rekreačný charakter. V oboch mestách sídlili tiež ústavy na liečbu reumatických
chorôb, v Heinole REUMA, v Piešťanoch VÚRCH (v súčasnosti NÚRCH).
Pri príležitosti Otvorenia LKS 2007 v Piešťanoch navštívila naše mesto 4-členná delegácia
Heinoly, ktorú viedol predseda Mestskej rady Mauno Kuusila. V rámci slávnostného
otvorenia kultúrneho programu primátor Piešťan Ing. R. Cicutto pozdravil mesto Heinola pri
príležitosti 40. výročia podpísania partnerskej zmluvy medzi oboma mestami. Predstavitelia
Heinoly mu následne odovzdali najvyššie mestské vyznamenanie Pamätnú medailu mesta
Heinola.
Partnerská zmluva medzi Piešťanmi a Heinolou bola uzavretá v roku 1967. V dňoch 19.
až 22. júla navštívil Piešťany vtedajší starosta Heinoly R. Salmi, čím sa nadviazali prvé
vzájomné kontakty. O dva mesiace neskôr sa v Heinole uskutočnilo podpísanie protokolu
o priateľstve medzi oboma mestami.
4. Delegácie partnerských miest na návšteve Piešťan pri OLKS 2007
Počas Otvorenia LKS 2007 navštívili Piešťany delegácie 4-och partn. miest:
a) Delegácia Heinola – Fínsko, 4-členná (ved. Mauno Kuusela, predseda mestskej rady),
v dňoch 31. mája - 4. júna. Okrem OLKS sa delegácia zúčastnila slávnostnej vernisáže
otvorenia výstavy Mosty V (Slovensko - Fínsko) 1. júna v KSC Fontána.

b) Delegácia Ustroň – Poľsko, 4-členná (ved. Stanislaw Malina, predseda rady mesta),
v dňoch 1. - 3. júna.
c) Delegácia Hajdúnánás – Maďarsko, 4-členná, v dňoch 1. - 3. júna.
d) Delegácia Luhačovice – ČR, 4-členná (ved. Mgr. Roman Lebloch, zástupca starostu),
v dňoch 2. - 3. júna.
5. Dožinkové slávnosti v meste Ustroň
28. augusta 2007 sa viceprimátor Piešťan Ing. Timotej Miština, CSc. zúčastnil dožinkovej
slávnosti v partnerskom meste Ustroň. Pri tejto príležitosti odovzdal primátorovi Ustrone
symbolický Košík úrody.
13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Najrozšírenejšie priezviská v Piešťanoch
Podľa evidencie obyvateľstva, vedenej na MsÚ v Piešťanoch, bolo k 1.jan. 2007 najviac
nasledujúcich priezvisk občanov s trvalým pobytom v našom meste: Vrábel (161), Kováč
(159), Orviský (144), Vavro (142), Kudrík (140), Mišura (123), Bihari (105), Urban (104),
Drahovský (103), Moravčík (101), Mihálik (99), Drlička (99), Bartovic (96).
2. Turnaj v stolovej hre minihokej – pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov
Podujatie sa uskutočnilo začiatkom apríla 2007 v mestskom parku pri Kursalone a bolo
pokusom o zápis do Knihy slovenských rekordov. Pripravili ho Orbis klub Slovakia, ŠSZČ
pri ZŠ F.E. Scherera a autor patentu pre túto hru Viliam Lehuta v spolupráci s Mestom
Piešťany a Kursalonom.
Celkove začalo hrať 100 hráčov v dvojiciach pri 40-tich stoloch po dobu 3x10 min., do
druhého kola postúpilo 50 víťazov, atď. Pokus o rekord bol úspešný.
3. Piešťanka víťazkou televíznej šou – celoslovenskej súťaže modeliek
17-ročná študentka Ivana Honzová z Piešťan sa stala víťazkou 3-mesačnej televíznej
šou „Hľadá sa supermodelka“, ktorá sa konala v januári až marci 2007. Zároveň získala
garantovanú zmluvu na dva roky na milión korún pre prácu v oblasti modelingu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Alexander Murín
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Svet v roku 2008
Novým prezidentom Ruska sa v marci stal Dmitrij Medvedev. V politike nasledoval svojho
predchodcu Vladimíra Putina, ktorý sa stal predsedom vlády.
Za nového prezidenta USA bol zvolený Barack Obama, ktorý vystriedal nepopulárneho
Georga Busha. Od nového prezidenta, v USA prvého tmavej pleti, sa očakáva nový,
ústretovejší prístup vo svetovej politike.
Albánci, žijúci v južnom Srbsku, vyhlásili vo februári jednostrannú nezávislosť. Samostatný
Kosovský štát uznalo niekoľko štátov; Slovensko nie, pretože ho považuje naďalej za súčasť
Srbska.
V auguste došlo k vojne Ruska s Gruzínskom. Následne Abcházsko a Južné Osetsko vyhlásili
s podporou Ruska nezávislosť.
V septembri sa začala svetová finančná kríza so začiatkom v USA.
V roku 2008 sa konali v Pekingu olympijské hry.
Slovensko v roku 2008
V roku 2008 pokračovala na Slovensku vláda 3-och koaličných strán, SMER-SD, SNS
a ĽS-HZDS. Najväčšiu priazeň obyvateľstva požívala naďalej strana SMER-SD a jej
predseda Róbert Fico, ktorý bol zároveň predsedom vlády SR.
Slovenská ekonomika rástla aj v roku 2008 i keď v druhom polroku mal rast už
klesajúcu tendenciu. Koncom roka zasiahla svetová hospodárska - finančná kríza aj
Slovensko.
V roku 2008 prebiehala príprava na zmenu slovenskej meny z koruny na euro (konverzný
kurz 30,126 koruny za euro).
V októbri navštívila Slovensko britská kráľovná Alžbeta II.
Ku koncu roka 2008 odstavilo Slovensko druhý blok jadrovej elektrárne V1 v AE Jaslovské
Bohunice, prvý blok bol odstavený v roku 2006. Jadrová elektráreň V2 ostala naďalej
v prevádzke.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2008
Začiatkom januára obnovili v Piešťanoch činnosť Okresný súd a Okresná prokuratúra.
Koncom januára navštívil Slovensko generálny tajomník OSN Ban Ki-moon a pri tejto
príležitosti zavítal do Piešťan.
Začiatkom júna sa uskutočnilo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2008 v Piešťanoch.
V júni sa v Piešťanoch začala výstavba polyfunkčného objektu Aupark.
V auguste sa konali Olympijské hry v Pekingu, z Piešťan sa ich zúčastnili 2 športovkyne –
plavkyňa a tenistka. V septembri sa konali Paralympijské hry v Pekingu, z Piešťan sa ich
zúčastnili 4 a z Ostrova 1 športovec.
V septembri sa v Piešťanoch konalo stretnutie 4-och prezidentov krajín Vyšegrádskej štvorky.
V októbri sa v kine Fontána uskutočnila premiéra filmu Optimista o živote a práci Ľ. Wintera.

1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2008
V roku 2008 sa uskutočnilo 9 riadnych zasadnutí a 2 mimoriadne zasadnutia MsZ MP.
Zasadnutia sa konali v zasadačke Mestskej knižnice MP. MsZ malo 25 členov. Poslanci
hlasovali pomocou hlasovacieho zariadenia, mohli hlasovať „za“, „proti“, „zdržal sa“ alebo
„nehlasoval“. Namiesto MUDr. B. Čaniča nastúpil M. Tamajka.
1. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 31. januára 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, doplnenie počtu poslancov MsZ, voľba prísediacich pre Okresný súd
v Piešťanoch, príspevky rodiča na stravu v MŠ a v ZŠ za dieťa v hmotnej núdzi, prevody
vlastníctva pozemkov, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 17 bodov
programu.
1. Nový poslanec MsZ MP a nová členka MsR MP (uzn. MsZ č. 2/2008) – MsZ vzalo na
vedomie zánik mandátu poslanca MUDr. Branislava Čaniča jeho smrťou. Zároveň vzalo na
vedomie nastúpenie Miloša Tamajku za poslanca MsZ MP (30-ročný, poisťovací poradca,
Smer-SD).
Tiež schválilo Máriu Beňovú za členku MsR MP verejným hlasovaním.
2. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 4/2008) – boli zvolení:
Martin Cifra, JUDr. Iveta Duhárová, Mária Golubcová, Eva Králová, Eva Legátová, Ing.
Viera Mičurová, Ing. Zuzana Molnárová, Mgr. Ervín Paradi, Stanislav Šintál, Ing. Miroslav
Tulák.
3. Určené miesta na uzavretie manželstva (uzn. MsZ č. 14/2008) – MsZ schválilo možnosť
uzavretia manželstva v Piešťanoch na ktoromkoľvek vhodnom mieste ako v súčasnosti na
to určenej sobášnej miestnosti v Kursalone. Sobášny akt vykonávajú naďalej k tomuto účelu
schválení poslanci – okrem primátora Ing. R. Cicutta sú to Mgr. M. Gašparíková, Ing. arch.
J. Bartošová, M. Valo, M. Cifra a RNDr. J. Šmída.
2. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 13. marca 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty občanov
mesta, dotácie mesta pre rôzne oblasti činností, vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi za rok 2007, petícia občanov Vodárenskej ul., plán Mesta Piešťany na zavedenie
eura, činnosť MsP za rok 2007, činnosť útvaru hlavného kontrolóra mesta za 2. polrok 2007,
delegovanie zástupcov mesta do rád škôl pri ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany a do rád škôl pri stredných školách na území mesta, bod Rôzne, interpelácie
poslancov MsZ a pod., spolu 36 bodov programu.
1. Dotácie mesta v oblasti sociálnej a zdravotnej (uzn. MsZ č. 18/2008) – MsZ schválilo
dotácie jednak pre charitu, humanitárnu a sociálnu oblasť vo výške 200 tis. Sk a tiež pre
oblasť zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia vo výške 150 tis. Sk.
2. Dotácie v oblasti školstva a vzdelávania (uzn. MsZ č. 19/2008) – MsZ schválilo dotácie
vo výške 150 tis. Sk.
3. Dotácie v oblasti kultúry (uzn. MsZ č. 20/2008) – MsZ schválilo dotácie vo výške 182
tis. Sk.
4. Dotácie v oblasti telovýchovy a športu (uzn. MsZ č. 21/2008) – MsZ schválilo dotácie vo
výške 55 tis. Sk.
5. Oblasť ekológie a environmentalistiky (uzn. MsZ č. 22/2008) – MsZ schválilo dotácie vo

výške 100 tis. Sk.
6. Petícia obyvateľov Vodárenskej ul. (uzn. MsZ č. 30/2008) – MsZ schválilo stanovisko
k predmetnej petícii, ktorým potvrdilo platnosť uzn. MsZ MP č. 255/2007 prijatého na 10.
riadnom zasadnutí MsZ dňa 14. dec. 2007.
Na 10. riad. zasadnutí MsZ dňa 14. dec. 2007 vystúpil zástupca obyvateľov Vodárenskej
ul. s požiadavkou na odkúpenie pozemkov na tejto ulici (predzáhradok pri domoch) od
mesta za prijateľnú cenu. Následne poslanci uzn. MsZ č. 255/2007 schválili buď možnosť
odkúpenia týchto parciel od Mesta Piešťany za kúpnu cenu 500 Sk/m2 (predzáhradky majú
rozlohu cca 75 m2), alebo naďalej zostať v dlhodobom prenájme za 15 Sk/m2/rok.
Obyvatelia Vodárenskej ul. podali na MsÚ petíciu, v ktorej vyjadrili nespokojnosť
s predmetným uznesením MsZ, najmä s výškou schválenej predajnej ceny.
7. Zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2008 (uzn. MsZ č. 31/2008) – MsZ schválilo
navýšenie položky „Pešia zóna - umelecké diela“ dočerpaním úveru v sume 4 248 tis. Sk.
8. Vklad majetku Mesta Piešťany do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (uzn. MsZ
č. 32/2008) – MsZ zobralo na vedomie vkladanie majetku obcí do TAVOSu, a.s. Zároveň
schválilo vloženie majetku Mesta Piešťany do TAVOSu, a.s. - verejný vodovod a verejná
kanalizácia v hodnote cca 33,5 mil. Sk.
9. Celoštátna petícia proti ťažbe uránu na Slovensku (uzn. MsZ č. 48/2008) – MsZ schválilo
podporu petície „Stop uránu na Slovensku“ a vyjadrilo nesúhlas s ťažbou uránu na Slovensku.
Pripravoval sa prieskum možnosti ťažby uránu v Považskom Inovci.
1. mimoriadne zasadnutie MsZ MP dňa 10. apríla 2008
1. Nenávratný finančný príspevok mesta na rekonštrukciu Základnej školy na Holubyho ul.
(uzn. MsZ č. 50/2008) – MsZ schválilo realizáciu projektu „ZŠ Holubyho ul.- rekonštrukcia“
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany. Zároveň schválilo príspevok mesta na financovanie projektu vo
výške 5 % z celkových výdavkov na realizáciu projektu, t.j. sumu 1,87 mil. Sk.
3. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 17. apríla 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola uznesení zo zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, voľba prísediacich pre Okresný súd v Piešťanoch, finančné prostriedky
pre základné školy na rok 2008 (prenesené kompetencie), petícia proti výstavbe kompostárne,
územný generel dopravy, zmeny a doplnky Územného plánu CMZ Piešťany, prevody
vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 26 bodov
programu.
1. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 53/2008) – MsZ schválilo
verejnú voľbu ďalších prísediacich: Eva Adamcová, Božena Grgáčová, Pavel Hložka,
Mgr. Edita Macegová, Ing. Marta Mráziková, Marta Múčková, Klára Pastorková a Janka
Trnavská.
2. Zámer na výstavbu kompostárne. Petícia proti jej výstavbe (uzn. MsZ č. 54/2008) – MsZ
prerokovalo zámer výstavby mestskej kompostárne. Zároveň sa poslanci zaoberali petíciou
občanov z Vrbovskej cesty za železničnou traťou, ktorí protestovali proti umiestneniu
kompostárne v areáli Služieb mesta Piešťany, p.o. - Záhradníctvo „Kanada“. Dospeli
k záveru, že prevádzka kompostárne nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie
v danej lokalite a ani hlučnosť by sa nemala zvýšiť. Uložili MsÚ pokračovať v prípravných
prácach na vybudovanie kompostárne v danej lokalite a pripraviť projekt so žiadosťou
o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ.

3. Územný generel dopravy v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 56/2008) – MsZ schválilo návrh
aktualizácie Územného generelu dopravy v Piešťanoch. Dopravný systém v meste je totiž
stále problémový. Odborné úseky MsÚ doporučili vypracovať novú dokumentáciu generelu
dopravy, a to v súvislosti s viacerými podnetmi verejnosti a aktuálnymi požiadavkami mesta
na riešenie niektorých špecifických problémov v doprave (tlmenie automobilovej dopravy
v centre mesta, zmeny priečnych profilov mestských komunikácií, odstavné plochy,
cyklistické trasy, parkovanie áut a pod.).
4. Rekonštrukcia parkovacieho systému v meste (uzn. MsZ č. 70/2008) – MsZ schválilo na
rok 2008 na tento účel 378 tis. Sk.
Parkovanie je jedným z problémov v systéme mestskej dopravy. Áut pribúda, miest na
parkovanie v centre mesta je málo. Po zrušení parkoviska na Nitrianskej ul. z dôvodu
výstavby Auparku výrazne stúpol počet áut na parkovisku na Nálepkovej ul.
4. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 29. mája 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, návrhy na udelenie Čestného občianstva MP a Ceny mesta Piešťany,
zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny „Blok B7 - zástavba Nám. J.
Murgaša“ a územného plánu v súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu
„Lodenica“, vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany a organizácií MP za rok 2007, stav
a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2007, finančná spoluúčasť mesta na prevádzke
kúpaliska Eva, koncepcia rozvoja mesta Piešťany v oblasti tepelnej energetiky, koncepcia
rozvoja cestovného ruchu mesta Piešťany, odmena primátora mesta za rok 2007, prevody
vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne - správa o činnostiach a majetkových pomeroch
primátora mesta a poslancov MsZ za rok 2007, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 34
bodov programu.
1. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
79/2008) – MsZ schválilo udelenie Čestného občianstva MP Prof. Jurajovi Slezáčkovi a Prof.
Dušanovi Dušekovi. Ďalej schválilo udelenie Ceny mesta Piešťany Štefanovi Gregoričkovi,
Doc. MUDr. Tiborovi Urbánkovi, CSc. a Kornelovi Duffekovi a zároveň každému odmenu
10 tis. Sk.
2. Vyhodnotenie rozpočtov MsKS, MsK a Služieb MP, p.o. za rok 2007 (uzn. MsZ č. 83, č.
84, č. 85/2008) – MsZ ich schválilo.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2007 – záverečný účet (uzn.
MsZ č. 86/2008) – MsZ ho schválilo bez výhrad. Zároveň schválilo rozdelenie výsledky
finančného hospodárenia Mesta Piešťany k 31.12.2007 a zobralo na vedomie výrok auditora
k záverečnému účtu.
4. Koncepcia rozvoja mesta Piešťany v oblasti tepelnej energetiky (uzn. MsZ č. 88/2008) –
MsZ ju schválilo.
Koncepcia bola vypracovaná na základe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany na obdobie rokov 2007 - 2013 v súlade s bodom D programu „Rozvoj
technickej infraštruktúry“ a v zmysle bodu D.4 „Energetická politika mesta a alternatívy“
s prihliadnutím na princíp trvale udržateľného rozvoja s dôrazom na ochranu životného
prostredia.
5. Koncepcia cestovného ruchu mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 89/2008) – MsZ uložilo MsÚ
doplniť predmetnú koncepciu o časť „Prírodné prostredie a kvalita životného prostredia
z pohľadu atraktivity mesta Piešťany a z pohľadu cestovného ruchu“.

Koncepciu dalo mesto vypracovať na základe schváleného Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na obdobie rokov 2007 - 2013, bod C „Hospodársky
rozvoj, priorita - podpora a rozvoj cestovného ruchu“. Spracovateľ koncepcie analyzoval
súčasný stav cestovného ruchu v meste, pridŕžal sa európskej politiky cestovného ruchu
a aplikoval zásady cestovného ruchu Slovenska. Tiež použil zámery Stratégie rozvoja mesta
Piešťany do roku 2020 a investičné zámery v mikroregióne Piešťany, ktoré by podporili
rozvoj cestovného ruchu v meste.
6. Odmena primátorovi mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 90/2008) – MsZ schválilo odmenu vo
výške 30 % súčtu platov za obdobie január - december 2007.
7. Finančná participácia Mesta Piešťany na prevádzke kúpaliska Eva prostredníctvom Klubu
vodného póla Kúpele Piešťany (uzn. MsZ č. 93/200) – MsZ schválilo poskytnutie 2 mil.
Sk z prostriedkov mesta pre Klub vodného póla KP za podmienky, že nájomca KVP KP
poskytne zdarma plavcom ŠPK KP a tiež pólistom KVP KP tréningové hodiny v čase mimo
prevádzky kúpaliska pre verejnosť v letnom období.
K 31.12.2007 SLK Piešťany, a.s., dočasne uzatvorili prevádzku na kúpalisku Eva z dôvodu
nevyhovujúceho stavu krytého bazéna. SLK však súhlasilo s prevádzkou vonkajšieho bazéna
v letných mesiacoch formou nájmu. Na uvedenú ponuku reagoval Klub vodného póla KP
a kúpalisko na obdobie
5. mája - 15. sept. 2008 zobral do nájmu. Nájomné za uvedené
obdobie bolo 3,9 mil. Sk. Časť finančných prostriedkov (2 mil. Sk) získal KVP KP od
Mesta Piešťany a ďalšie od sponzorov.
2. mimoriadne zasadnutie MsZ MP dňa 17. júna 2008
1. Vklad majetku MP do TAVOSu, a.s. (uzn. MsZ č. 106/2008) – MsZ schválilo vklad
časti majetku Mesta Piešťany, ako nepeňažného vkladu vo výške takmer 34 mil. Sk (podľa
znaleckého posudku), do majetku - základného imania obchodnej spoločnosti Trnavská
vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany.
Išlo o vodné stavby, t.j. časť kanalizačnej a vodovodnej siete (vrátane prečerpávacej stanice),
nachádzajúcich sa v meste Piešťany.
5. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 3. júla 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, novela VZN MP, návrhy na zmenu rozpočtu MP na rok 2008, nákup
pohrebného vozidla, mestská hromadná doprava (autobusová), nájmy a prevody vlastníctva
nehnuteľností, plnenie programu rozvoja mesta, informácia o príprave Mesta Piešťany na
zavedenie eura, bod Rôzne, interpelácie a otázky poslancov MsZ a pod., spolu 30 bodov
programu.
1. Novela VZN MP o spôsobe a metodike poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom (uzn. MsZ č. 109/2008) – MsZ novelu schválilo
s pripomienkami poslancov.
2. Zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2008 (uzn. MsZ č. 111/2008) – MsZ schválilo
zmeny v rozpočte mesta:
a) zaradenie investičnej akcie a to nákup kamerového systému pre sídlisko A. Trajan v sume
580 tis. Sk použitím finančných prostriedkov ušetrených pri rekonštrukcii Hollého ul.;
b) rekonštrukciu chodníka pri evanjelickom kostole (nárožie ul. Pod Párovcami a Štefánikovej
ul.) v sume 600 tis. Sk použitím finančných prostriedkov ušetrených pri rekonštrukcii
Hollého ul.;
c) zaradenie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prírodného kina

v priestoroch KSC Fontána v sume 1,3 mil. Sk použitím finančných prostriedkov presunutých
do rozpočtu MP na rok 2008 z prebytku hospodárenia MP.
3. Nákup pohrebného vozidla (uzn. MsZ č. 118/2008) – MsZ schválilo nákup pohrebného
vozidla v cene približne 1,08 mil. Sk vrátane DPH z podnikateľskej činnosti Služieb mesta
Piešťany, p.o.
4. Mestská autobusová doprava v Piešťanoch – nová rámcová zmluva (uzn. MsZ č. 119/2008)
– MsZ schválilo uzatvorenie rámcovej zmluvy medzi Mestom Piešťany a SAD, a.s., Trnava.
Na jej základe bude SAD, a.s., Trnava ako dopravca naďalej vykonávať mestskú autobusovú
dopravu v Piešťanoch.
Doteraz bola zmluva uzatváraná na obdobie jedného kalendárneho roka. Nová rámcová
zmluva bola uzavretá na obdobie 10 rokov, t.j. do konca roka 2017, zároveň sa budú
vypracovávať jednoročné čiastkové zmluvy.
5. Mestská autobusová doprava v Piešťanoch – úprava mestských liniek (uzn. MsZ č.
120/2008) – MsZ schválilo zrušenie uznesenia MsZ č. 226/2007.
Zároveň MsZ schválilo:
- pre obyvateľov lokality Staré Piešťany zabezpečiť novú linku prevádzkovaním ďalšieho
autobusu v MAD od 1.1.2009;
- prepravu MAD do lokality zimného štadióna v čase po 17.00 hod. zabezpečiť v zmysle
súčasnej obsluhy územia MAD;
- prepravu MAD do lokality Rekreačná ul. pre Alzheimercentrum Slovakia, a.s. zabezpečiť
v zmysle súčasnej obsluhy územia MAD.
6. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na
roky 2007 - 2013 (uzn. MsZ č. 129/2008) – MsZ vyhodnotenie programu vzalo na vedomie.
6. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 3. sept. 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, petícia občanov mesta, VZN
MP, delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení, vyhodnotenie rozpočtu
mesta a mestských organizácií za 1. polrok 2008, zmeny rozpočtov na rok 2008, zrušenie
mládežníckej komisie pri MsR, prevody a nájmy nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie
a otázky poslancov a pod., spolu 37 bodov programu.
1. Predajňa EROTIC-CITY na Teplickej ul. v Piešťanoch – petícia občanov za jej zrušenie
(uzn. MsZ č. 138/2008) – MsZ vyzvalo Národnú radu SR k prijatiu takej legislatívnej
úpravy, ktorá umožní obciam a mestám vydať súhlas, resp. nesúhlas k podnikateľskej
činnosti právnických a fyzických osôb na umiestnenie prevádzky na území mesta. Zároveň
bolo schválené zaslanie žiadosti ministrovi spravodlivosti SR, aby inicioval legislatívne
vyriešenie danej situácie. V tej súvislosti zákonom jednoznačne ustanoviť príslušný orgán
štátnej správy na výkon schvaľovania osobitných predajní alebo iných priestorov, v ktorých
sa môže uskutočňovať predaj a rozširovanie vecí ohrozujúcich mravnosť alebo vyvolať
verejné pohoršenie.
31. júla 2008 bola na MsÚ podaná petícia občanov adresovaná mestskému zastupiteľstvu, a to
proti prevádzke predajne EROTIC-CITY na Teplickej ul. Predajňa sa nachádza v blízkosti
kostola a pre časť obyvateľov jej prevádzka i výklad vyvoláva pohoršenie. Predajňu
prevádzkuje spoločnosť CITY Realex Sk, s.r.o., Bratislava. Keďže sa na jej činnosť zatiaľ
žiadny osobitný predpis nevzťahoval, nemohlo Mesto Piešťany vydať záväzné stanovisko
k jej zriadeniu.
2. VZN MP o určení názvu ulíc v lokalite Bodona II (uzn. MsZ č. 137/2008) –MsZ ho
schválilo.

3. VZN MP o zneškodňovaní odpadových vôd na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
138/2008) – MsZ ho schválilo.
4. VZN MP o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MP (uzn. MsZ č. 141/2008) – MsZ ho schválilo.
5. Mládežnícka komisia pri MsR v Piešťanoch – zrušenie (uzn. MsZ č. 144/228) – MsZ
schválilo zrušenie komisie spolu s jej štatútom.
Mládežnícka komisia pri MsR v Piešťanoch vznikla v roku 2001 pod pôvodným názvom
Mládežnícky parlament mesta Piešťany, neskôr bol jej názov z parlamentu zmenený na
komisiu. K zrušeniu komisie sa pristúpilo z dôvodu jej stagnácie. Mládežnícke zoskupenia
neformálneho charakteru v Piešťanoch pracujú poväčšine pri Klube detí a mládeže ORBIS,
prípadne sa z nich postupne stávajú občianske združenia.
6. Dar mesta Piešťany pri príležitosti summitu prezidentov krajín V4 v Piešťanoch (uzn. MsZ
č. 153/2008) – MsZ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Piešťany – presun medzi rozpočtovými
položkami a to na obstaranie 5 kusov sôch, ktoré budú darované mestom Piešťany krajinám
V4 pri príležitosti summitu prezidentov týchto krajín v Piešťanoch.
7. Prevod vlastníctva pozemkov Mesta Piešťany pre Slovenský paralympijský výbor, o.z.,
Bratislava (uzn. MsZ č. 155/2008) – MsZ schválilo prevod vlastníctva za kúpnu cenu 800,Sk/m2. Zároveň schválilo zrušenie predkupného práva Mesta Piešťany.
7. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 9. okt. 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty občanov mesta, zásady používania propagačných skriniek, zásady
prevodu vlastníctva majetku Mesta Piešťany – dodatok (z dôvodu prechodu z koruny
na euro), zmeny štatútov cien primátora MP a ankety o najúspešnejšieho športovca MP
(z dôvodu prechodu na európsku menu), nové štatúty sociálnych zariadení MP, klubov
dôchodcov a mestských jaslí (tiež z dôvodu prechodu na európsku menu), doplnok Štatútu
mesta Piešťany, metodika pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov Mesta
Piešťany (z dôvodu prechodu na európsku menu), zásady hospodárenia s majetkom mesta,
zásady finančného hospodárenia mesta, zmeny rozpočtu mesta na rok 2008, dotácie mesta
na podporu podnikania, bod Rôzne, interpelácie a otázky poslancov a pod., spolu 35 bodov
programu.
1. Zásady poskytovania a užívania propagačných skriniek na území mesta Piešťany (uzn.
MsZ č. 170/2008) – MsZ ich schválilo.
2. Zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2008 – MsZ schválilo zvýšenie príjmov v položke
„Daň z príjmu FO“ o 2,35 mil. Sk a zvýšenie výdavkov v rozpočtovej položke na investičné
akcie – „Kolookruh I. etapa“ o 1,3 mil. Sk a „Parkovisko na Ul. Mateja Bela“ o 1,05 mil. Sk
a tiež zvýšenie položky „Štandardná a rutinná údržba budov, priestorov, objektov“ o 2,65
mil. Sk z rezervného fondu mesta.
3. Dotácie mesta Piešťany na podporu podnikania na území mesta (uzn. MsZ č. 189/2008)
– MsZ schválilo poskytnutie finančnej dotácie pre Klub vodného póla Kúpele Piešťany na
projekt „Prevádzka kúpaliska Eva v Piešťanoch“ vo výške 1,7715 mil. Sk.
4. Bod Rôzne – Aktivity mesta za účelom výstavby mestskej plavárne – MsZ odporučilo
primátorovi MP rokovať o zámene mestských pozemkov v lokalite Kaufland za pozemky vo
vlastníctve p. Bielického na Hlbokej ul.
Mesto Piešťany v súčasnosti nemá vlastnú plaváreň. Kúpalisko Eva patrí kúpeľom, ďalšie
kúpaliská súkromným majiteľom. Mesto plánuje výstavbu plavárne na pozemkoch na Hlbokej

ul. Ďalšou úlohou bude zabezpečiť financovanie výstavby mestskej plavárne (predpokladaná
investícia je cca 200 mil. Sk), preto mesto okrem svojich prostriedkov bude hľadať zdroje
- v štátnom rozpočte, európskych fondoch alebo v partnerstve so súkromným investorom.
8. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 13. nov. 2008
- v programe zasadnutia bola kontrola uznesení, pripomienky a otázky občanov mesta
(vystúpilo 5 občanov), upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Piešťanoch (MsZ
upozorneniu vyhovelo), VZN MP (8-krát), generel zelene MP, rokovacie poriadky MsZ
a MsR, žiadosť majiteľa firmy o presťahovanie susedného útulku zvierat do inej lokality
(MsZ zamietlo žiadosť), prevádzkový poriadok pohrebísk - príloha (ceny za prenájom
hrobových miest vyjadrené v eurách), zmena rozpočtu MP na rok 2008, nájomné za pozemky
MP, prevody vlastníctva nehnuteľností, zriadenie vecného bremena, bod Rôzne, interpelácie
a otázky poslancov a pod., spolu 36 bodov programu.
1. VZN MP o dani z nehnuteľnosti (uzn. MsZ č. 203/2008 – MsZ ho schválilo s pripomienkami
poslancov.
2. VZN MP o dani za ubytovanie (uzn. MsZ č. 204/2008) – MsZ ho schválilo.
3. VZN MP o dani za predajné automaty (uzn. MsZ č. 205/2008) – MsZ ho schválilo.
4. VZN MP o dani za nevýherné hracie prístroje (uzn. MsZ č. 206/2008) – MsZ ho schválilo.
5. VZN MP o dani za psa (uzn. MsZ č. 207/2008) – MsZ ho schválilo.
6. VZN MP o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (uzn.
MsZ č. 208/2008) – MsZ ho schválilo.
7. VZN MP o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany (uzn. MsZ
č. 209/2008) – MsZ ho schválilo.
8. VZN MP o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania
na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.210/2008) – MsZ ho schválilo s pripomienkami
poslancov.
V novom VZN MP boli zavedené zmeny pravidiel v parkovaní na Teplickej a Winterovej ul.
Doteraz tam mohli parkovať vodiči iba po zakúpení parkovacieho lístka, odteraz aj vodiči
s platnou parkovacou kartou a nemusia si už zakúpiť parkovací lístok. Platnosť tohto VZN
MP je od 1.1.2009.
9. Generel zelene mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 213/2008) – MsZ ho zobralo na vedomie.
Zároveň schválilo návrh nezastavateľných plôch zelene ako podklad pre zmenu Územného
plánu mesta Piešťany a tiež schválilo dokument starostlivosti o dreviny v zmysle zákona NR
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
10. Zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2008 (uzn. MsZ č. 216/2008) – MsZ schválilo
zvýšenie príjmov v rozpočtovej položke „Daň z príjmu FO“ o sumu 6,2 mil. Sk. Zároveň
schválilo zvýšenie výdavkov - o 1 mil. Sk pre ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (t.j. celkový príspevok
mesta zo 4,5 na 5,5 mil. Sk, pričom prevádzka zimného štadióna si vyžaduje cca 11 mil. Sk
ročne), zvýšenie dotácie pre MAD v Piešťanoch o 2,7 mil. Sk (na celkovú sumu 7,7 mil.
Sk), zvýšenie
výdavkov na školstvo - originálne kompetencie o sumu 2,5 mil. Sk (na celkovú sumu
80,279 mil. Sk), na nákup odpadových nádob o 968 tis. Sk (na celkovú sumu 1 868 tis. Sk
- z regulačného fondu) a tiež menšie výdavky na nákup nerezových pracovných stolov do
Jedálne pre dôchodcov na Staničnej ul.
9. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 11. dec. 2008
- v programe zasadnutia bolo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,

pripomienky a dopyty občanov mesta, novely VZN MP, zásady pre vybavovanie sťažností
FO a PO a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Piešťany,
cenový výmer v MAD v Piešťanoch, vyhodnotenia rozpočtov MP a mestských organizácií
za 3. štvrťrok 2008, návrhy rozpočtov na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011, prevody
vlastníctva a prenájmy nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod., spolu 46
bodov programu.
1. Novely VZN MP (uzn. MsZ č. 235 až č. 246) – MsZ ich schválilo. Nové VZN MP boli
vypracované z dôvodu prechodu na európsku menu. Sú to:
- VZN MP o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a o úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti MP;
- VZN MP, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob
určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu;
- VZN MP č. 5/2005 o zeleni;
- VZN MP č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečistenie ovzdušia malým
zdrojom;
- VZN MP o dani za jadrové zariadenie;
- VZN MP č. 15/2002 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch Mesta Piešťany;
- VZN MP č. 3/2004 o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách;
- VZN MP č. 1/2007, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom v znení novely č.2/2008;
- VZN MP č. 12/2007 Trhový poriadok - Trhovisko Centrum;
- VZN MP č. 13/2007 Trhový poriadok - Trhovisko Kocka;
- VZN MP č. 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠSZČ (školskom stredisku záujmovej činnosti), CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany).
Zároveň MsZ schválilo zrušenie:
- VZN MP č. 10/1996 o zriadení úradnej tabule;
- VZN MP č. 7/1999 o ochrane služobného tajomstva;
- VZN MP č. 1/2000 o vydaní a používaní Piešťanského grajciara;
- VZN MP č. 5/2006 o miestach na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií
počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samospráv obcí v roku 2006;
- VZN MP č. 5/2001 o vydaní a používaní Piešťanského dvojgrajciara.
2. Novela VZN MP o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb č. 10/2007
(uzn. MsZ č. 242/2008) – MsZ ju schválilo.
Dňa 20. okt. 2008 bolo Mestu Piešťany doručené upozornenie prokurátora týkajúce sa VZN
MP o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. V upozornení bolo uvedené,
že Mesto Piešťany v predmetnom VZN vymedzilo duplicitne vo vzťahu k zákonnej úprave
povinnosti podnikateľských subjektov, ktoré nepatria do územnej samosprávy a v ktorých
ani nebola na obce prenesená právomoc výkonu štátnej správy.
Na 8. riadnom zasadnutí MsZ dňa 13. nov. 2008 bolo schválené vyhovenie upozorneniu
prokurátora. Na základe prijatého uznesenia bola vypracovaná táto novela predmetného
VZN MP.
3. Mestská autobusová doprava v Piešťanoch - cenový výmer (uzn. MsZ č. 248/2008) – MsZ
schválilo cenový výmer č. 1/2008, ktorým sa určuje maximálna cena cestovného v MAD

v Piešťanoch s účinnosťou od 1.1.2009.
Mesto Piešťany týmto cenovým výmerom, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným
správnym orgánom, určilo pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.,
maximálne ceny cestovného v mestskej pravidelnej doprave osôb. Cena obyčajného
cestovného lístka na jednu osobu stúpla na 15,06 Sk, t.j. na 0,5 eura (predtým bola 12,- Sk).
4. Rozpočet Mesta Piešťany na rok 2009 (uzn. MsZ č. 257/2008) – MsZ rozpočet MP na
rok 2009 schválilo. Príjmová časť rozpočtu bola naplánovaná vo výške 507 803 000,- Sk
(16 855 972 eur) a výdavková časť vo výške 507 708 000,- Sk (16 852 818 eur). Zároveň
bol schválený výhľad rozpočtu na roky 2010 a 2011.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2008
MsR MP mala v roku 2008 9 riadnych a 3 mimoriadne zasadnutia. Členmi
7-člennej
mestskej rady, ktorá pracovala ako poradný orgán primátora mesta Ing. Rema Cicutta, boli:
zástupca primátora mesta Ing. Timotej Miština, CSc. a poslanci MsZ MP Ing. Bc. Eva
Kolláriková, MUDr. Jozef Beňačka, PhD., Ing. Iveta Babičová, Ing. arch. Jana Bartošová,
Ing. Eva Wernerová a Mária Beňová (nahradila zomrelého MUDr. Branislava Čaniča).
3. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2008 - záverečný účet (vyhodnotenie
plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2008)
3.1. Príjmy rozpočtu MP v roku 2008

Skutočnosť
Plnenie
(tis. Sk)
(%)
a) výnos miestnych daní a miestnych poplatkov
137 570
116,7
b) nedaňové príjmy z činností a vlastného majetku obce 38 719
90,71
c) výnosy z prostriedkov obce
975
97,5
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny
0
0
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
0
f) podiely na daniach v správe štátu
201 559
104,14
g) dotácie zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov
83 868
110,63
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu
0
0
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC
3 794
99,84
j) prostriedky z EÚ (granty a pod.)
0
0
k) iné príjmy ustan. osobitnými predpismi
67 850
68,65
Príjmy spolu:
534 335 tis. Sk 100,31 %
Komentár k príjmom mesta k jednotlivým bodom príjmov MP:
a) Najvyššie boli príjmy z dane z nehnuteľnosti (66 389 tis. Sk), z poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (31 739 tis. Sk), z dane za ubytovanie (18 204 tis. Sk), zo
správneho poplatku (11 120 tis. Sk), atď.
b) najvyššie boli príjmy z predaja majetku mesta (15 107 tis. Sk), z nájomného (11 062 tis.
Sk), atď.

f) bola to daň z príjmu FO
g) najvyššia bola dotácia na školstvo (68 795 tis. Sk), na zariadenia opatrovateľskej služby
(2 606 tis. Sk), atď.
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC boli na ÚZ LUMEN (1 000 tis. Sk) a na ÚZ DOMUM
(2 724 tis. Sk)
k) iné príjmy boli – na úver na rekonštrukciu infraštruktúry (24 712 tis. Sk), dlhodobý úver
na pešiu zónu (4 248 tis. Sk), prostriedky prevedené z rezervného fondu (13 913 tis. Sk),
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (13 003 tis. Sk), mimorozpočtové príjmy
škôl ( 10 929 tis. Sk), atď.

3.2. Výdavky rozpočtu MP v roku 2008

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
289 856
98,41
c) výdavky na prenesený výkon štátnej správy
76 111
115,57
d) výdavky spojené so správou, s údržbou a
s rozvojom majetku mesta
87 229
76,98
e) záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými
obcami alebo VÚC
0
0
f) výdavky vyplývajúce z medzinár. zmlúv
0
0
g) splátka úverov
5 825
102,55
h) výdavky na emisiu dlhopisov
0
0
i) iné výdavky ustan. osobit. predpismi
43 223
100,01
Výdavky spolu:
502 244 tis. Sk
96,10 %
Komentár k jednotlivým bodom výdavkov MP:
c) boli to výdavky na školstvo (71 703 tis. Sk), na zariadenia opatrovateľskej služby (3 410
tis. Sk) a na matriku (998 tis. Sk)
d) najvyššie boli výdavky na rozvoj územia (65 632 tis. Sk), splátka úveru (14 489 tis. Sk),
na kapitálové potreby (4 343 tis. Sk), na údržbu majetku - MsÚ (2 440 tis. Sk) a na údržbu
majetku MP (325 tis. Sk).
3.3. Výsledok hospodárenia mesta Piešťany za rok 2008
Rozpočet (tis. Sk) Skutočnosť (tis. Sk)
Celkové príjmy
532 658
534 335
Celkové výdavky
522 601
502 244
Prebytok (+):
10 057
32 091

Plnenie (%)
100,31
96,10

Príjmy a výdavky sa delili na bežné, kapitálové a na finančné operácie:
Rozpočet (tis. Sk)
a) Bežné príjmy
421 058
Bežné výdavky
409 261
Prebytok (+):
11 797
b) Kapitálové príjmy
22 000
Kapitálové výdavky
98 854
Schodok (-):
-76 854
c) Finančné operácie - príjmy 89 600
Finančné operácie - výdavky 14 486
Prebytok (+):
75 114

Skutočnosť (tis. Sk)
458 721
411 628
47 093
18 693
76 127
-57 434
56 921
14 489
42 432

Plnenie (%)
108,94
100.58
84,97
77,01
63,53
100,02

Z uvedeného vyplýva, že bežný rozpočet bol prebytkový (47 093 tis. Sk) a kapitálový
rozpočet bol schodkový (-57 434 tis. Sk). V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy vznikol Mestu Piešťany za rok 2008 schodok vo výške -10 341 tis. Sk.
Z toho dôvodu Mesto Piešťany si v roku 2008 nevytvorilo rezervný fond.
4. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2008
Na rozvoj mesta vynaložilo Mesto Piešťany 65 632 tis Sk, z toho na prípravnú a projektovú
dokumentáciu 5 780 tis. Sk a na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie 59 852 tis.
Sk.
a) Prípravná a projektová dokumentácia: aktualizácia generelu dopravy (649 tis. Sk),
dopravné riešenie križovatky Sasinkova ul. - Ul. A. Hlinku (236 tis. Sk), PD cintorín Žilinská
cesta - rozšírenie (168 tis. Sk), PD dopravné ihrisko + skatepark (297 tis. Sk), PD pre územné
konanie - predstaničný priestor (285 tis. Sk), PD križovatka Radlinského ul. - Štúrova ul. Sasinkova ul. (0 Sk), PD rekonštr. Teplická ul. (405 tis. Sk), aktualizácie pasportu miestnych
komunikácií (594 tis. Sk), PD nové dopravné značenie (0 Sk), PD rozšírenie Komenského ul. nová zastávka (0 Sk), PD parkovacích miest Čkalovova ul. (50 tis. Sk), vypracovanie plánov
bezpečnosti pri práci (0 Sk), mestská knižnica - realizačný projekt - žiadosť o grant (417 tis.
Sk), PD revitalizácia potok Dubová - preklz z roku 2007 (350 tis. Sk), PD zmena ÚPN CMZ
- Hollého ul. - preklz z roku 2007 (0 Sk), PD pre stavebné povolenie - kompostáreň - preklz
z roku 2007 (952 tis. Sk), PD plavecké centrum - preklz z roku 2007 - fond rozv. býv. (0 Sk),
PD tribúna futbalový štadión (93 tis. Sk), PD križovatka Vodárenská ul. - Mojmírova ul. Hoštáky (0 Sk), PD rekonštr. Kolonáda (78 tis. Sk), PD Kolonádový most - k stavebnému
konaniu (0 Sk), PD cintorín na Bratislavskej ceste - sadové úpravy(38 tis. Sk), PD Sad
Andreja Kmeťa - dopracovanie (0 Sk), PD rekonštr. prírodného kina (66 tis. Sk), DDS sídl.
A. Trajan - realizačná PD (1 039 tis. Sk).
b) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie: pešia zóna - umelecké diela z úveru (4 248
tis. Sk), pešia zóna - umelecké diela z fondu rozvoja bývania (745 tis. Sk), rekonštrukcia
objektov zákl. škôl a materských škôl (1 678 tis. Sk), rekonštrukcia verejného osvetlenia (259
tis. Sk), rekonštrukcia podkrovia budovy MsÚ (6 240 tis. Sk), dofinancovanie podkrovia
budovy MsÚ - interiér (883 tis. Sk), rekonštrukcia Záborského ul. - komunikácia a chodníky
(3 914 tis. Sk), cintorín Žilinská cesta - rozšírenie (5 693 tis. Sk), úprava parkovacích plôch
-obytný dom Pentagon (767 tis. Sk), parkovisko Ul. A. Hlinku 39 (1 693 tis. Sk), dobudovanie

detského ihriska na sídlisku Juh (1 017 tis. Sk), parčík za katolíckym kostolom - chodníky
(1 007 tis. Sk), mestské jasle - rekonštrukcia strechy (590 tis. Sk), m.č. Kocurice - odvodnenie
komunikácie (309 tis. Sk), m.č. Kocurice - rekonštrukcia chodníka RDD (60 tis. Sk), rekonštr.
komunikácie - Hollého ul. (6 871 tis. Sk), parkovisko Impako (0 Sk), parkovisko Ul. Mateja
Bela (4 708 tis. Sk), spolufinancovanie grantov z Európskej únie - úver (0 Sk), revitalizácia
potoka Dubová - preklz z roku 2007 (1 767 tis. Sk), rekonštrukcia futbalového štadióna umelý trávnik - preklz z roku 2007 (823 tis. Sk), osvetlenie futbalového štadióna - dotácia
Slov. futb. zväzu (2 000 tis. Sk), osvetlenie futbalového štadióna - dofinancovanie (952
tis. Sk), realizácia plynovej prípojky - Staničná ul. (1 762 tis. Sk), rekonštrukcia kolkárne
Piešťany - z dotácie z roku 2007 (250 tis. Sk), rekonštr. kolkárne Piešťany - spoluúčasť
z roku 2007 (25 tis. Sk), multifunkčné ihriská ZŠ - ZŠ Holubyho ul., ZŠ Mojmírova ul., ZŠ
F.E. Scherera (5 538 tis. Sk), rekonštr. športových plôch a osadenie basketbalových košov
(487 tis. Sk), vybudovanie autobusových zastávok - Aupark (158 tis. Sk), vybudovanie
stanovíšť na odpadové nádoby (280 tis. Sk), kolookruh - pokračovanie 1. etapy (5 005 tis.
Sk), rekonštrukcia chodníka pri evanjelickom kostole (6 tis. Sk).
5. Dotácie Mesta Piešťany v roku 2008
V roku 2008 pridelilo Mesto Piešťany príspevky právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom v celkovej výške 2,766 mil. Sk (v roku 2007 2,344 mil. Sk).
Pre jednotlivé oblasti nasledovne: školstvo a vzdelávanie – 150 tis. Sk; telovýchova šport
– 195 tis. Sk; zdravotníctvo – 150 tis. Sk; charita, humanitárna a sociálna oblasť – 200 tis.
Sk; záujmová umelecká činnosť a kultúra – 200 tis. Sk; ekológia a environmentalistika –
100 tis. Sk; doprava, urbanizmus, architektúra – 0 Sk; bezpečnosť, ochrana zdravia – 0 Sk;
ochrana základných ľudských práv a slobôd – 0 Sk; výskum, vývoj, vedeckotechn. služ. – 0
Sk; podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti – 1 711 tis. Sk.
a) Školstvo a vzdelávanie: ZŠ Holubyho ul. (na vybudovanie detského ihriska s drevenými
preliezkami v areáli ZŠ), MŠ Staničná ul. (folklórny súbor), Spojená škola, Valová ul.
(na realizáciu netradičných aktivít: canisterapia pre deti s autizmom a pre deti s telesným
a mentálnym postihnutím), ZŠ F.E. Scherera (Daltonské prvky vo vyučovaní), MŠ 8.
mája, elokovaná trieda 8. mája 4 (projekt: Dieťa na ceste za poznaním, objavovaním,
experimentovaním a tvorením), MŠ 8. mája – elokovaná trieda F.E. Scherera (rozvíjanie
poznatkov o prírode a zvieratkách), MŠ Ružová ul. (Červená a zelená – dopravné ihrisko),
ORBIS SLOVAKIA, o.z. (Relax a tvorivosť – jarný prímestský tábor, ODYSEA MYSLE
– národné kolo, EURO FESTIVAL), Slovenský skauting (Skauti, poďme! – letný tábor
pre deti), Klub kaktusárov a pestovateľov sukulentov PN (na vybudovanie „Botanickej
záhrady“).
b) Telovýchova a šport: Veslársky klub TJ Sĺňava (28. ročník medzinárodnej veslárskej regaty
o Pohár SNP), Basketbalový klub mládeže (Piešťanská basketbalová liga 2008/2009), Klub
vodného póla Kúpele Piešťany (zabezpečenie tréningových podmienok a súťaží žiakov),
atď.
c) Zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia: Liga proti reumatizmu na Slovensku, pobočka
Piešťany (liečebné procedúry v NÚRCHu), Materské centrum Úsmev (kúpa interiérového
bazéna s loptičkami, predplatné časopisu), Klub sclerosis multiplex (rekondično-rekreačný
pobyt členov v Trenčianskych Tepliciach), Domov dôchodcov Moravany n/V. (nákup
masážneho kresla), Slovenská únia proti osteoporóze (prenájom telocvične a bazéna

v NÚRCHu), Slovenský zväz telesne postihnutých (kúpeľné procedúry v SLK Piešťany),
Charita sociálnej starostlivosti pre zrakovo postihnutých občanov (rehabilitačný kurz pre
slabozrakých a nevidiacich), Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (projekt:
Slnko, voda, vzduch a je zdravý duch).
d) Charita, humanitárna a sociálna oblasť: Slovenský zväz telesne postihnutých (zájazdy,
organizovanie spoločenských akcií), Slovenská spoločnosť celiatikov (úhrada organizačnotechn. zabezpečenia prezentačných a osvetových stretnutí, doprava na stretnutia celiatikov),
Pomoc ohrozenému dieťaťu (Nota Bene), Pomoc ohrozenému dieťaťu (nízkoprahové
zariadenie – Klub „Place 4U), Pomoc ohroz. dieťaťu (Protidrogové fórum).
e) Záujmová umelecká činnosť, kultúra: Tanečná skupina Ono Komento (na prenájom
telocvične, zakúpenie športového oblečenia a obuvi), FS Povoja (na účasť na folklórnych
festivaloch v Taliansku a Hrušove - doprava a ubytovanie), FS Striebornica (na zabezpečenie
činnosti), International Jazz Piešťany, n.o. (na prípravu a výrobu bulletinu a DVD),
Piešťanské Slniečko (na vydanie CD pri príležitosti 25. výročia vzniku hudobnej skupiny
Slniečko), Agentúra GSVK -Andrej Hlaváč (na realizáciu výstavy Okamihy pravdy alebo
Svet objektívom „piešťanského paparrazza“ Ľudovíta Lenocha), Mgr. Zora Petrášová (na
realizáciu výstavy MOSTY VI), Balneologické múzeum (na vydanie jubilejného zborníka
BM), Dom umenia (53. ročník Piešťanského festivalu), Dom umenia (10. ročník československého festivalu Piešťanské randezvous), MFF Piešťany (3. ročník medzinárodného
filmového festivalu Cinematik Piešťany 2008), Coro Laudamus (Vianočné impresie - 3.
ročník medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej piesne - Piešťany 2008), SSE
Hifiklub (16. ročník VIDEOAMA 08).
f) Ekológia a environmentalistika: OZ pri Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch
(sprístupnenie botanickej záhrady SZáŠ), Živá planéta (Zrnko pre deti a verejnosť), Sloboda
zvierat (oprava kotercov pre psov), Pro Polis, n.o., Piešťany (projekt: publikácia Vzácne
a cenné stromy Piešťan), Slovenský zväz záhradkárov ZO 16 - 26 (podpora aktivít a na
výstavu kvetov).
6. Rating mesta Piešťany v roku 2008
Slovenská ratingová agentúra, ktorá pôsobí na našom trhu od roku 2001 a je súčasťou
European Rating Agency v Londýne, stanovila mestu Piešťany nasledovné ratingové
hodnotenie (obdobie 25. aug. 2008 až 24. aug. 2009):
- dlhodobý korunový rating: BBB+ (stabilný výhľad);
- dlhodobý devízový rating: BBB (stabilný výhľad);
- krátkodobý rating: S2.
Certifikát o aktuálnom ratingovom hodnotení odovzdali zástupcovia agentúry primátorovi
mesta Piešťany 4. okt. 2008.
Oproti roku 2007 došlo k zvýšeniu ratingového hodnotenia. Podľa agentúry je silnou
stránkou mesta jeho dlhodobé strategické riadenie. Ciele hospodárskeho a sociálneho
rozvoja sú kontinuálne napĺňané a vyhodnocované. Základným zámerom je orientácia na
tradičný kúpeľný charakter mesta a podpora podnikania.
Ďalším pozitívom je, že mesto dodržiava pravidlá rozpočtového hospodárenia a každoročne
vytvára dostatočný objem rezerv, ktoré používa na svoj ďalší rozvoj. V súčasnosti je v štádiu
spracovania projekt Informatizácia mesta, ktorého súčasťou je prepojenie mestského úradu
s inými organizáciami, úradmi a inštitúciami v meste a zároveň i s občanmi mesta.

7. Mestská polícia v Piešťanoch v roku 2008
Náčelníkom MsP bol Bc. Marcel Mihalik. Celkový počet zamestnancov MsP v roku 2008
bol 44.
Pri výkone služby v 4-och pracovných smenách pracovalo 35 príslušníkov MsP. Hliadky
v roku 2008 zistili celkovo 8 603 priestupkov, z toho dopravných bolo 4 868, na porušenie
VZN MP 2 752 a iných priestupkov bolo 731. Uložených bolo 3 751 blokových pokút (z
toho 2 561 v doprave) v celkovej výške 731 350 Sk. Blokovacích zariadení na autá bolo
založených 583.
Na priestupkovom oddelení pracovali 3 zamestnanci.
Na úseku prevencie pôsobila 1 pracovníčka, ktorá mala na starosti prednáškovú činnosť
v rámci projektu „Prevenciou predchádzať represii“.
Na dohliadacom a monitorovacom stredisku pracovali 4 zamestnanci v nepretržitej
prevádzke, ktorí pomocou monitorovacej techniky kontrolovali verejné priestranstvá a tiež
priamo riadili hliadky MsP. V roku 2008 bolo k dispozícii 12 kamier, okrem centra mesta
bola jedna kamera umiestnená na sídlisku A. Trajan.
V roku 2008 bola zrušená mestská SBS COOP, z toho dôvodu začala mestská polícia
vykonávať kontrolu mestských objektov s využitím pultu centrálnej ochrany.
Mestská polícia pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracovala s obvodným
oddelením PZ, s dopravným inšpektorátom ORPZ, s okresnou kriminálnou políciou,
železničnou políciou, s ochranou kúpeľov SLK a pod.
8. Okresný súd Piešťany - obnovenie činnosti
2. januára 2008 obnovil svoju činnosť po niekoľkoročnej prestávke Okresný súd Piešťany.
Jeho sídlom sa opäť stala budova na Vážskej ul. 28.
Riadením okresného súdu bola poverená JUDr. Paulína Krajčírová. Po ukončení výberového
konania vymenoval minister spravodlivosti SR za predsedu okresného súdu Mgr. Ingrid
Šimonovú a to dňom 20. februára 2008.
Na súde začalo pôsobiť 8 sudcov. Územná pôsobnosť súdu sa rozšírila aj na okres Hlohovec,
takže do jeho pôsobnosti patrí aj Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon
väzby v Leopoldove.
9. Okresná prokuratúra Piešťany - obnovenie činnosti
2. januára 2008 obnovila svoju činnosť aj Okresná prokuratúra Piešťany. Sídli v rovnakej
budove ako okresný súd.
Za okresnú prokurátorku bola vymenovaná Mgr. Katarína Vojenčiaková.
Územný obvod okresnej prokuratúry je rovnaký ako v prípade okresného súdu.
10. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2008
Miera nezamestnanosti v okrese Piešťany bola najnižšia v apríli 2008 – 3,28 % a najvyššia
v decembri 2008 – 4,29 %. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie ku koncu roka
2008 bol 1 445, počet všetkých evidovaných uchádzačov bol 1 675.
Údaje poskytlo Oddelenie informatiky a štatistických zisťovaní Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Piešťanoch. Novým riaditeľom ÚPSVaR v Piešťanoch sa od 1. mája 2008
stal Miloš Tamajka.

2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 2008
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
(udelená 1.-krát).
Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
za rok 2007 bola dňa 14. marca 2008 udelená záhradnej architektke Ing. Soni Švecovej.
Menovaná spolupracovala na tvorbe prvého Generelu zelene mesta Piešťany v roku 1975,
podieľala sa na rekonštrukcii mestského i kúpeľného parku, bola spoluzakladateľkou
a autorkou loga celoštátnej súťaže záhradníkov a aranžérov Victoria Regia.
V roku 2007 sa podieľala na tvorbe nového Generelu zelene mesta Piešťany.
2. Generel zelene mesta Piešťany
MsZ MP na 3. riadnom zasadnutí 1.marca 2007 uzn. č.32/2007 schválilo „Návrh zadania
Generelu zelene MP“. Projektovú dokumentáciu nového Generelu zelene MP obstaralo
Mesto Piešťany u firmy EKO JET, s.r.o., Bratislava na základe výsledkov verejnej súťaže
v marci 2007. Prvý generel zelene bol vypracovaný v roku 1975.
Projektová dokumentácia Generelu zelene MP bola rozdelená do 3-och častí:
- generel zelene;
- dokument starostlivosti o dreviny;
- vyhodnotenie plošných interakčných prvkov Územného systému ekologickej stability
(ÚSES).
PD Generelu zelene MP obsahuje: prieskumy a rozbory prírodného prostredia a krajiny
mesta Piešťany, prieskumy a rozbory zelene hodnoteného územia, prieskumy a vyhodnotenie
súčasného stavu základných druhov zelene v dotknutom území (parky, malé parkové plochy,
sídlisková zeleň, záhradkárske osady, brehové porasty, lesy a pod.), návrhy generelu zelene
mesta, vyhodnotenie súčasného stavu interakčných prvkov MÚSES.
Okrem prieskumov, rozborov a syntéz má projektová dokumentácia generelu zelene
i návrhovú časť. Tá obsahuje východiská, návrh na vytvorenie nových plôch zelene
na určených resp. zdevastovaných plochách podľa ÚPD mesta Piešťany a tiež návrh na
regeneráciu plôch zelene i návrh dokumentu starostlivosti o dreviny (výsadby, asanácie,
opatrenia starostlivosti o uličné stromoradia a pod.).
Zoznam nezastavateľných plôch
a) Prvky MÚSES: 1. Malá vrbina (miestne biocentrum), 2. Mestský park (miestne
biocentrum), 3. Sihoť (miestne biocentrum), 4. Potok Dubová (miestny biokoridor), 5.
Kaluža (miestny biokoridor, nachádza sa medzi Sĺňavou, Sihoťou a Malou vrbinou), 6.
Paušiho kanál (miestny biokoridor, skanalizovaný vodný tok medzi železnicou a diaľnicou
pri potoku Dubová).
b) Prvky verejnej zelene – je ich 18, napr. zeleň na cintorínoch, Teplický park, Pažitský park,
malá parková plocha na Winterovej ul. a pod.
3. Počasie v Piešťanoch v roku 2008
Január – bol teplotne nadnormálny a suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 1,9°C (o 3,9°C viac než je januárový normál).
Maximálna denná teplota vzduchu bola najvyššia 20. januára, a to 12,2°C (bol to zároveň
najteplejší januárový deň s priemernou dennou teplotou vzduchu 10,0°C). Ráno 1. januára

bola nameraná najnižšia prízemná teplota vzduchu -12,3°C. Mesačný úhrn atmosferických
zrážok bol 21 mm (o 11 mm menej než je normál). Súvislá snehová pokrývka bola iba
prvých 11 januárových dní.
Začiatkom januára boli ešte slabé celodenné mrazy, cez deň 0° až -1°C, v noci -3° až -4°C.
Od 6. januára sa začalo postupne otepľovať, 12. jan. bolo cez deň +6°C, v noci pri oblačnosti
+1° až +2°C, pri vyjasnení ešte slabý mráz. Otepľovanie pokračovalo aj v nasledujúcich
dňoch, 18. a 19. jan. pršalo, najteplejšie bolo 20. jan., cez deň až vyše 12°C, v noci okolo
6°C. Príroda ožila, zvieratá vyliezali z brlohov.
Od 22. jan. začal prúdiť vzduch od severozápadu, čiastočne sa ochladilo, cez deň max. 5°
až 6°C, v noci pri vyjasnení slabý mráz, bez snehu. 26. jan. celý deň pršalo, popoludní bol
silný nárazový vietor, lámal haluze.
Február – bol teplý a pomerne slnečný.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 2,6°C (o 2,2°C viac než je normál). Maximálna
denná teplota vzduchu bola najvyššia 25. febr., keď dosiahla 18,7°C. Minimálna prízemná
teplota vzduchu bola najnižšia 17. febr., a to -16°C. Mesačný úhrn zrážok dosiahol 25
mm (o 8 mm menej než je normál). Súvislá snehová pokrývka sa vo februári v Piešťanoch
nevyskytla. Slnečný svit trval 110 hod. (o 36 hod. viac ako normál).
Začiatkom februára bolo pomerne teplo, fúkal juhovýchodný vietor, pri vyjasnení boli
denné teploty 7° až 8°C a v noci slabý mráz, ak bolo zamračené alebo oblačno bolo v noci
2° až 4°C. 6. a 7. februára pršalo. Potom začal prúdiť vzduch a oblačnosť od severu až
severozápadu, postupne sa ochladilo. 16. a 17. febr. bol celodenný mráz, bolo slnečno,
sucho, bez snehu, cez deň max.
-2°C, v noci až -12°C. Potom sa začalo postupne
otepľovať, vzduch prúdil od juhozápadu. 21. a 22. febr. bolo zamračené a občasný dážď.
24. a 25. febr. bolo cez deň jasno a teplo, až 18°C, v noci však teploty klesali až na -2°C, t.j.
počas dňa boli veľké teplotné rozdiely.
29. febr. bolo zamračené a celý deň pršalo.
Marec – bol teplotne normálny a vlhký.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v marci 5,1°C (o 0,6°C viac než je normál).
Maximálna denná teplota vzduchu bola najvyššia 31. marca, a to 17,5°C. Minimálna
prízemná teplota klesla najnižšie ráno 7. marca na -10,9°C.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 43 mm (o 16 mm viac než je normál). Súvislá snehová
pokrývka sa vyskytla počas 2-och dní a dosiahla 1 cm.
1. marca sa Slovenskom od západu prehnala silná víchrica. V Piešťanoch predpoludním
pršalo a popoludní bola búrka sprevádzaná silným nárazovým vetrom, ktorý dosahoval
rýchlosť až 100 km/hod. Po meste bolo veľa polámaných konárov, bolo vyvrátených 9
stromov aj s koreňmi.
Pršalo aj 2. marca, popoludní bola prehánka spojená so silným vetrom, bolo pomerne teplo,
cez deň 12° až 13°C, v noci 5° až 6°C.
V dňoch 4. až 7. marca prúdil vzduch od severu, ochladilo sa, cez deň max. 6°C, v noci pri
vyjasnení -8° až -10°C.
Od 7. marca sa začalo otepľovať, teploty vzrástli na 12°C. 12. marca pršalo s prestávkami,
13. marca prešlo od západu niekoľko krátkych prehánok sprevádzaných silným vetrom.
V ďalších dňoch bolo premenlivé počasie, občasný dážď bol 16., 17. a 19. marca a tiež
i 23. a 24. marca. V dňoch 24. a 25. marca sa ochladilo, v noci bol mráz. Od 26. marca sa
postupne oteplilo, koncom mesiaca bolo max. 16° až 17°C, v noci 3° až 5°C.

Apríl – bol teplotne normálny a pomerne suchý. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla
10,6°C (o 1,0°C viac než je normál).
Maximálna denná teplota vzduchu bola najvyššia 11.apríla, a to 22,8°C (zároveň to bol
najteplejší deň v mesiaci s priemernou dennou teplotou vzduchu 17,5°C). Minimálna
prízemná teplota vzduchu klesla najnižšie 6. apríla ráno, a to na
-5,5°C. Mesačný úhrn
zrážok dosiahol 29 mm (o 11 mm menej než je normál).
V priebehu mesiaca sa striedali niekoľkodňové oteplenia a ochladenia.
Začiatkom apríla sa ochladilo, fúkal severný vietor, cez deň max. 9° až 10°C, v noci
slabý mráz. Od 6. apríla začal fúkať južný vietor, ktorý privial aj oblačnosť. 7. apríla veľa
pršalo. Pokračovalo oteplenie, bolo pekné slnečné počasie, v dňoch 10. a 11. apríla teploty
dosahovali 21° až 22°C.
12. apríla prešiel studený front od severozápadu, ochladilo sa, bez dažďa.
Od 13. apríla sa opäť začalo otepľovať. 15. apríla bola búrka so silným lejakom a krupobitím.
16. a 17. apríla prešiel studený front od severozápadu, sprevádzaný občasným dažďom, cez
deň iba 8° až 9°C, v noci okolo 2°C.
Od 18. do 22. apríla sa oteplilo, vzduch prúdil od juhovýchodu. 19. apríla bol výdatný
polhodinový lejak. V dňoch 23. až 25. apríla opäť prešiel studený front od severozápadu.
Od 26. apríla sa opäť oteplilo, vzduch a oblačnosť prúdili od juhozápadu, teploty cez deň
boli max. 20° až 21°C, v noci okolo 10°C.
Máj – bol pomerne teplý a suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 15,7°C (o 1,2°C viac než je normál). Maximálna
denná teplota vzduchu bola najvyššia 28. mája, a to 30,7°. V máji bolo 7 letných dní (teplota
prekročila 25°C) a 1 tropický deň (s teplotou nad 30°C). Minimálna prízemná teplota
vzduchu klesla najnižšie ráno 7. mája na -2,2°C. Mesačný úhrn zrážok bol iba 44 mm (o
22 mm menej než je normál). V priebehu mesiaca skoro nepršalo, avšak počas jedného dňa
20. mája napršalo 36 mm. Až do 10. mája bolo polooblačno až oblačno, vzduch prúdil od
severozápadu, teploty cez deň boli max. 17° až 20°C. 5. mája bola popoludní búrka, ináč
bolo sucho.
Od 11. mája sa otepľovalo, Vzduch prúdil od juhu, denné teploty stúpli na 26° až 27°C,
v noci klesli na 14° až 15°C. Bolo sucho, pršalo iba 18. mája v noci.
V dňoch 19. a 20. mája sa ochladilo, vzduch a oblačnosť prúdila od severu, cez deň bolo
max. iba 18°C. 20. mája celý deň veľa pršalo.
Od 21. mája sa začalo otepľovať, bolo pekné slnečné počasie s dennými teplotami až 29° –
30°C, ale stále sucho.
Jún – bol veľmi teplý a pomerne suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 20,1°C (o 2,7°C viac než je normál). Najteplejšie
bolo v Piešťanoch 22. júna, keď teplota dosiahla 32,5° (priemerná denná teplota bola 26°C).
Počas mesiaca bolo až 22 letných dní, z nich 4 boli tropické. Minimálna prízemná teplota
vzduchu klesla 14. júna ráno, a to na 1,7°C. Mesačný úhrn zrážok bol 52 mm (o 20 mm
menej než je normál).
Začiatkom mesiaca bolo polooblačno až oblačno, cez deň max. 26° až 27°C.
7. júna počas otvorenia LKS bolo predpoludním ešte pekné počasie, popoludní sa však
zamračilo, ochladilo a okolo 15. hod. výdatne pršalo.
8. júna bol občasný dážď, popoludní silná búrka. Od 9. do 11. júna bolo opäť teplo, cez deň
až 27°C. 11. júna popoludní bola opäť búrka.

Od 12. júna sa trochu ochladilo, vietor a oblačnosť od severozápadu, cez deň bolo max. 20°
až 21°C.
Od 16. júna sa začalo postupne otepľovať, väčšinou bolo polooblačno. 20. júna bola popoludní
prehánka, 23. júna o polnoci silná búrka. Bolo veľmi teplo, denné teploty dosahovali 31° až
32°C.
25. júna bola na západnom Slovensku víchrica (najmä na Záhorí). V Piešťanoch bol o polnoci
silný vietor spojený s prudkým lejakom.
26. júna bolo počas dňa niekoľko búrok, s prestávkami hrmelo od 5-tej ráno do 22-ej večer.
Búrka bola aj predpoludním 30. júna.
Júl – bol teplotne mierne nadnormálny i keď s teplotnými výkyvmi a tiež vlhký.
Priemerná mesačná teplota vzduchu bola 20,4°C (o 1,5°C viac než je normál). Maximálna
denná teplota vzduchu bola najvyššia 12. júla, a to 32,2°C (bol to zároveň najteplejší deň
v mesiaci s priemernou dennou teplotou vzduchu 27,0°C). V júli bolo v Piešťanoch 18
letných dní, z ktorých 10 bolo tropických. Minimálna prízemná teplota vzduchu klesla
najnižšie 22. júla ráno, a to 4,8°C.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol v júli 103 mm (o 44 mm viac než je normál). V júli bolo 6
búrok.
Začiatkom júla bolo teplo, až dusno, pekné slnečné počasie. 2. a 3. júla boli búrky, vždy
okolo polnoci, tiež i v noci 6. a popoludní 7. júla.
Od 5. do 10. júla sa prechodne ochladilo, denné teploty boli max. 23° až 25°C. V dňoch 11.
až 13. júla bolo veľmi teplo, dusno, teploty dosiahli 31° až 32°C, 13. júla večer bola búrka.
Od 14. do 18.júla sa trochu ochladilo, od severu fúkal vietor a prišla i oblačnosť,
17. júla pršalo, teploty max. 22° až 23°C.
19. a 20. júla sa oteplilo, 20. júla bola búrka.
Od 21. do 24. júla sa opäť ochladilo, vzduch prúdil od severu, 22. a 23. júla pršalo. Od 26.
júla sa začalo otepľovať, bolo pekné počasie, s max. teplotami okolo 30°C.
August – bol teplotne mierne nadnormálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 19,6°C (o 1,2°C viac než je normál). Najteplejšie
bolo 4.aug., keď meteorológovia namerali 32°C. V auguste bolo 22 letných dní, z toho 4
tropické. Minimálna prízemná teplota vzduchu klesla najnižšie 31.aug., a to na 2,6°.
Mesačný úhrn zrážok bol 56 mm (o 9 mm menej než je normál).
Začiatkom augusta bolo pekné, teplé počasie s teplotami 31° až 32°C. Bolo dusno, búrky
boli 2. a 4.aug.
Od 5.aug. prúdil vzduch od severozápadu, denné teploty poklesli na 26° až 27°C. 8.aug.
bola večer búrka, pršalo aj v noci a nasledujúci deň.
Od 10.aug. bolo opäť pekné, teplé počasie, vzduch prúdil od juhu, denné teploty dosahovali
28° až 29°C. 15. a 16.aug. boli spolu 4 búrky. 15.aug. boli popoludní 2 búrky s dvojhodinovou
prestávkou. 16.aug. boli ďalšie 2 búrky. Jedna búrka bola hneď po polnoci, oblačnosť
tentokrát prišla od severozápadu a sprevádzala ju víchrica, ktorá lámala konáre a vyvrátila
alebo zlomila niekoľko stromov. Ďalšia búrka i s krupobitím bola ráno a tiež ju sprevádzal
silný nárazový vietor. Ochladilo sa na 17° až 18°C.
Od 18. do 22.aug. bolo teplé počasie. Potom až do konca mesiaca sa striedali teplejšie
a chladnejšie obdobia.
September – bol teplotne normálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 14,4°C (o 0,3°C menej než je normál).

Maximálnu dennú teplotu vzduchu 32,4°C namerali meteorológovia 6. sept. V septembri
bolo 11 letných dní, z ktorých boli 3 tropické. Jedna noc z 5. na 6, sept. bola tropická, keď
minimálna teplota klesla na 20,2°C.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 52 mm ( o 8 mm viac než je normál).
Prvý septembrový týždeň bolo pekné, veľmi teplé a suché počasie, teploty dosahovali 31°
až 32°C. 7. sept. bola v noci búrka.
Od 8. do 12. sept. bolo naďalej pekné počasie s teplotami 27° až 28°C.
Od 13. sept. došlo k prudkému ochladeniu, fúkal silný severný vietor, pršalo celý deň 14.
a predpoludním 15. sept. Denné teploty klesli na 10° až 11°C, v noci pri oblačnosť bolo
okolo 6°C. Pršalo aj v noci 20. a cez deň 21. sept.
Od 22. sept. sa postupne otepľovalo. 23. a 24. sept. pršalo, 25. sept. bola popoludní búrka.
Koncom mesiaca bolo polooblačno až oblačno, teploty boli max. 17° až 18°C. Cez noc sa
ochladilo na 2° až 4°C. Ráno 29. sept. bola nameraná minimálna prízemná teplota vzduchu
-1°C, najnižšia v septembri.
Október – bol teplotne mierne nadnormálny a suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 10,9° (o 1,2°C viac než je normál). Maximálna
denná teplota vzduchu bola najvyššia 10. a 11. sept., a to 21°C. Najnižšia minimálna teplota
vzduchu bola 26. okt., a to -1,4°C. V októbri bolo zaznamenaných 9 dní s prízemným ranným
mrazom.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 27 mm (o 13 mm menej než je normál).
Počas októbra sa striedali teplejšie a chladnejšie obdobia.
Začiatkom mesiaca prišla oblačnosť od severozápadu, pršalo 3. a 4. okt. Od
5. okt. sa
postupne otepľovalo, od 10. do 16. okt. bolo pekné počasie, akoby „babie leto“, ráno bývala
hmla, cez deň max. 18° až 19°C.
17. a 18. okt. prúdil vzduch od severozápadu, ochladilo sa.
Od 19. do 22.okt. sa oteplilo, bolo polooblačno, denné teploty max. 18° až 19°C.
23. až 25. okt. prúdil vzduch od severu, ochladilo sa na 10° až 11°C.
Od 26. okt. začal prúdiť teplejší vzduch od juhu. 28. a 29. okt. fúkal silný juhovýchodný
vietor, občasný dážď. Koncom októbra sa začalo výrazne otepľovať, teploty dosiahli vyše
20°C, čo pokračovalo i začiatkom novembra (30. okt. na 20,7°C).
November – bol teplotne nadnormálny a suchý.
Teplé počasie bolo v prvej polovici novembra, potom sa ochladilo. Veľmi teplo bolo najmä
prvý novembrový týždeň.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 7,2°C (o 2,9°C viac než je normál). Denná
teplota vzduchu bola najvyššia 3. a 6. nov., a to 20,4°C. Najteplejší bol 5. nov. s priemernou
dennou teplotou vzduchu 16,9°C. Najnižšia minimálna teplota vzduchu bola ráno 18. nov.,
a to -11,4°C. Počas mesiaca bolo zaznamenaných 12 dní s prízemným mrazom.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 27 mm (o 25 mm menej než je normál). Súvislá snehová
pokrývka sa vyskytla počas 3-och dní.
Začiatkom novembra boli v Piešťanoch namerané rekordy maximálnej dennej teploty
vzduchu. 1. nov. bolo 19,6°C (dovtedy platný rekord bol 17,4°C z 1.11.1970), 3. nov. 20,4°C
(dovtedy 18,7°C z 3.11.1970), 4. nov. 19,3°C (dovtedy 18,3°C zo 4.11.1989) a 6. nov.
bolo nameraných 20,4°C (dovtedy 19,8°C zo 6.11.1963). Počas týchto dní bolo väčšinou
polooblačno, fúkal juhovýchodný vietor, v noci bolo 12° až 14°C. 8. nov. trochu pršalo.
Aj v ďalších dňoch prúdil vzduch od juhovýchodu, bolo stále pomerne teplo, aj keď teploty

postupne klesali. 10. a 11. nov. bolo cez deň 11° až 12°C, v noci 5° až 6°C, 14. a 15. nov. cez
deň 9° až 10°C, v noci 2° až 4°C, pri vyjasnení slabý mráz. 17. a 18. nov. prúdil vzduch od
severozápadu, ochladilo sa na 4° až 5°C. Malé oteplenie bolo 19. a 20. nov., s oblačnosťou
od juhozápadu prišiel aj dážď.
21. a ž 26. nov. sa opäť ochladilo, oblačnosť prišla od severozápadu.
21. nov. padal v noci sneh, 22. nov. padal zrnitý sneh, cez deň +2°C, v noci
-2°C. 24.
nov. pršalo, v noci padal dážď so snehom. Od 27. nov. fúkal juhovýchodný vietor, oteplilo
sa na 8° až 10°C, 29. nov. pršalo.
December – bol teplotne nadnormálny.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 2,8°C (o 2,9°C viac než je normál). Najvyššia
denná teplota 10,8°C bola nameraná 1. dec. Minimálna prízemná teplota vzduchu -13,7°C
bola nameraná ráno 30. dec.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol 42 mm (o 4 mm menej než je normál). Súvislá snehová
pokrývka sa nevytvorila. Vianoce boli opäť bez snehu.
Začiatkom decembra bolo stále pomerne teplo, väčšinou fúkal juhovýchodný vietor, ktorý
privial i oblačnosť. Denné teploty boli 6° až 8°C, v noci 2° až 4°C. Občasný dážď bol 2., 3.,
5. a 6. dec. V dňoch 7. a 8. dec. bolo krátkodobé ochladenie od severozápadu, v noci slabý
mráz.
9. a 10. dec. fúkal silný juhovýchodný vietor, ktorý privial i oblačnosť, oteplilo sa na 6° až
8°C, v noci bolo 4° až 6°C. Občasný dážď bol 10., 11. a 12. dec.
Juhovýchodný vietor fúkal aj v ďalších dňoch, stále bolo teplo, 17. dec. celý deň pršalo. 19.
až 23. dec. prišla oblačnosť i s dažďom od severozápadu, stále bez mrazu. Na Štedrý deň
24. dec. popoludní padal dážď so zrnitým snehom. Vianoce boli bez snehu.
Od 25. dec. sa začalo ochladzovať, začal prúdiť vzduch od severu. Teplota postupne klesala,
do 28. dec. boli mrazy iba v noci.
30. a 31. dec. boli celodenné mrazy, cez deň okolo -5°C, v noci až -13°C. Stále bez snehu.
3. Politický a verejný život v roku 2008
1. Novoročné stretnutie prezidenta SR s primátorom mesta Piešťany
Pri príležitosti Nového roka 2008 prijal prezident SR Ivan Gašparovič v Bratislave
predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska. Poprial primátorovi Piešťan Ing. R.
Cicuttovi veľa úspechov obyvateľom mesta v jeho ďalšom rozvoji.
2. Veľtrh ITF Slovakiatour Bratislava - 14. roč.
Medzinárodná výstava cestovného ruchu ITF Slovakiatour sa konala v bratislavskom
výstavnom areáli INCHEBA v dňoch 17. - 20. jan. 2008. Zúčastnilo sa jej 880 vystavovateľov
z 32 krajín. Jedným z nich bolo Mesto Piešťany spolu so SLK Piešťany. V jeho stánku sa
návštevníci dozvedeli o živote mesta, mohli dostať propagačné materiály, ochutnať kúpeľné
oblátky a pod. Na širokouhlej televíznej obrazovke mohli vzhliadnuť strihový dokument
o živote v našom meste, pozornosť okoloidúcich upútali aj tanečníci break dance.
Veľtrh navštívili aj primátor mesta Piešťany Ing. R Cicutto a generálny riaditeľ SKJ K. Pilz.
V ich prítomnosti ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová, ktorú sprevádzali
riaditeľ Incheby Alexander Rozin a predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš,

slávnostne rozkrojila tortu ozdobenú barlolámačom.
3. Generálny tajomník OSN na návšteve v Piešťanoch
V rámci svojej cesty po Európe navštívil generálny tajomník OSN Ban Ki-moon aj
Slovensko. 27. jan. zavítal do Piešťan. Sprevádzal ho minister zahraničných vecí SR Ján
Kubiš s manželkou. V kúpeľnom hoteli Thermia Palace ho privítali primátor mesta Ing. R.
Cicutto a riaditeľ kúpeľov K. Pilz. Počas neformálneho rozhovoru ho oboznámili s históriou
a súčasnosťou Piešťan, mesta i kúpeľov. Po slávnostnom obede absolvoval niekoľko
liečebných procedúr.
Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon sa i so svojou manželkou Ban Soon-taek zapísali do
pamätných kníh mesta Piešťany a LD Thermia Palace.
Večer delegácia OSN odcestovala do Bratislavy na rokovanie s prezidentom SR, predsedom
vlády SR a predsedom NR SR.
4. Plesy v Piešťanoch
V roku 2008 sa v Piešťanoch opäť konalo viacero plesov. Boli to napr.
19. jan. – 15. Rotary ples v Kursalone;
25. jan. – Ples Slnečnice v Kursalone;
26. jan. – 17. Ples zelených v hoteli Eden;
26. jan. – 1. Ples farského spoločenstva sv. Cyrila a Metoda v Kursalone;
1. febr. – 3. Ples piešťanských stavbárov v Kursalone;
1. febr. – 23. Reprezentačný záhradnícky ples v SZáŠ;
2. febr. – 2. Farský ples v Kursalone;
8. febr. – Reprezentačný ples firmy EKOM v Kursalone;
9. febr. – Ples Oriflame v Kursalone;
9. febr. – 10. Reprezentačný ples Lions klubu Piešťany v Edene.
5. Stretnutie primátora mesta s novými investormi
Primátor mesta Piešťany Ing. R. Cicutto rokoval 13. febr. 2008 so zástupcami 3-och
významných investorov v regióne Piešťan.
Dvaja z nich informovali o svojich investičných zámeroch v susednej obci Banka, a to
výstavby wellness centra na kúpalisku Sĺňava a tiež ubytovacích zariadení na Červenej
veži. Problémom je však úzky Krajinský most, ktorý nespĺňa požiadavky modernej cestnej
dopravy a spomaľuje cestnú premávku najmä pri prejazde nákladných áut a autobusov.
Primátor mesta preto investorov požiadal o spoluprácu a iniciatívu smerujúcu k výstavbe
nového južného premostenia Váhu.
Tretím investičným zámerom bola výstavba viacfunkčného nákupného a zábavného centra
na Lodenici v rekreačnej oblasti Sĺňava I.
6. Oslavy MDŽ v Piešťanoch za účasti predsedu vlády SR
Politická strana SMER-SD pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravila kultúrnospoločenský program, ktorý sa realizoval 4. marca 2008 v Dome umenia v Piešťanoch.
Zároveň starostovia obcí a miest Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v počte
asi 150, ktorí v komunálnych voľbách kandidovali za stranu SMER-SD, prípadne mali
jej podporu ako nezávislí kandidáti, sa stretli v hoteli Máj na Sĺňave s vedením strany,

t.j. s predsedom strany a predsedom vlády SR R. Ficom, predsedom NR SR P. Paškom
a ministerkou PSVaR SR V. Tomanovou. Na stretnutí prerokovali aktuálne otázky politickej,
hospodárskej i komunálnej politiky. Po zasadnutí sa zúčastnili osláv v Dome umenia.
7. Delegácia mesta Piešťany na návšteve v Izraeli
V dňoch 6. - 12. marca 2008 sa primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto a poslanec MsZ MP
MUDr. Jozef Beňačka, PhD., zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Izraeli. Zavítali aj do
partnerského mesta Eilat (pozri kap. 12. Zahraničné styky).
8. Návšteva básnika z Taiwanu
V rámci návštevy Slovenska zavítal 5. apríla 2008 do Piešťan taiwanský spisovateľ a filozof
Yu Hsi (pozri kap. 8. Kultúra).
9. Deň narcisov v Piešťanoch
11. apríla 2008 sa v Piešťanoch pri príležitosti Dňa narcisov uskutočnila verejná zbierka,
ktorú zorganizovala piešťanská pobočka Ligy proti rakovine. Členky ligy i ďalšie aktivistky
tento rok vyzbierali 605 tis. Sk.
10. Európska konferencia Rady Európy
Konferencia Rady Európy pod názvom „Zlepšovanie správy na miestnej úrovni: nástroje
a stratégia“ sa uskutočnila v Piešťanoch v dňoch 17. a 18. apríla 2008. Delegátov konferencie
prijal na MsÚ primátor mesta Ing. R. Cicutto. Oboznámil ich s plnením úloh rozvoja miestnej
správy. Prednostka MsÚ RNDr. Denisa Bartošová previedla hostí po klientskom centre MsÚ.
Na konferencii okrem primátora Piešťan a štátnych tajomníkov ministerstva vnútra
a ministerstva zahraničných vecí vystúpili aj generálny tajomník Kongresu miestnej
a regionálnej samosprávy Rady Európy Ulrich Bohner a riaditeľ direktoriátu pre demokratické
inštitúcie Rady Európy Philip Blair.
11. Workshop Rady Európy
Workshop Rady Európy k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil v Piešťanoch
v KSC Fontána v dňoch 24. a 25. apríla 2008.
Slovensko bolo od novembra 2007 predsedníckym štátom Rady Európy. Pri tejto
príležitosti zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR spolu s Mestom Piešťany
medzinárodný workshop zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Hlavnou
témou workshopu bol „rastúci tlak na krajinu a jej ekologické využívanie“. Zúčastnili sa ho
delegáti s viacerých európskych krajín. Okrem štátneho tajomníka Ministerstva životného
prostredia SR sa podujatia zúčastnil aj riaditeľ odboru kultúry a prírodného dedičstva Rady
Európy Robert Palmer.
12. Návšteva ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny
Minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Sven Alkalaj navštívil Piešťany 29. apríla
2008. Po stretnutí s predstaviteľmi mesta sa zapísal do Knihy návštev mesta Piešťany.
13. Deň otvorených dverí Vojenského historického múzea v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 24. mája 2008. Návštevníci, medzi ktorými bolo veľa detí, mohli

vidieť rôznu vojenskú techniku - lietadlá, vrtuľníky, obrnené vozidlá, tanky, delostreleckú
techniku, rakety a pod. Tiež mohli sledovať bojové ukážky, napr. likvidáciu nepriateľskej
jednotky, streľbu z guľometu a pod.
14. Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
Mesto Piešťany a CVČ Ahoj Piešťany pripravili na 1. júna bohatý program pre deti, plný
zábavy a športu.
Pri Lodenici deti pretekali na kolieskových korčuliach, zúčastňovali sa rôznych súťaží,
maľovania na tvár, tiež vystúpili hudobné skupiny Mustang Band a Piešťanský dixieland.
15. Slávnosť konfirmácie v Piešťanoch
Podujatie evanjelickej cirkvi a.v. sa uskutočnilo 18. mája 2008 v piešťanskom evanjelickom
kostole. Akt konfirmácie mladých chlapcov a dievčat uskutočnil evanj. farár Branislav
Dolinský.
16. Slávnosť birmovania v Piešťanoch
V júni 2008 sa v Piešťanoch uskutočnili birmovky rímskokatolíckej cirkvi. Najprv
sa birmovka konala v kostole sv. Cyrila a Metoda a o dva týždne neskôr sa tento obrad
uskutočnil aj v kostole sv. Štefana kráľa, kde sviatosť prijali mladí katolíci z rúk arcibiskupa
Trnavskej diecézy Jána Sokola.
17. Ocenenie osobností Trnavského samosprávneho kraja
V roku 2008 Zastupiteľstvo TTSK a predseda TTSK po druhýkrát ocenili najvýznamnejšie
osobnosti a kolektívy Trnavského samosprávneho kraja vo všetkých oblastiach spoločenského
života. Ocenenia boli udelené v kategóriách: Čestné občianstvo TTSK (získalo ho 6
osobností, z toho 5 in memoriam), Cena TTSK, Pamätná medaila predsedu TTSK a Pamätný
list predsedu TTSK. Medzi ocenenými boli aj občania Piešťan.
Slávnostný program odovzdávania Čest. obč. TTSK a Ceny TTSK sa konal 28. mája 2008
v Divadle Jána Palárika v Trnave. Druhé najvyššie krajské vyznamenanie, t.j. Cenu TTSK
prevzal z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša športový novinár Štefan Gregorička z Piešťan.
Pamätnú medailu predsedu TTSK v oblasti kultúry získali Kornel Duffek, Jozef Dodo
Šošoka a Miloslav Hulman. V oblasti zdravotníctva boli v apríli 2008 ocenení Pamätnou
medailou predsedu TTSK Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. - riaditeľ Národného ústavu
reumatických chorôb v Piešťanoch, MUDr. Ľudovít Pravda, PhD. - primár ortopedického
oddelenia Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch a Ivan Žilinčík - zdrav. sestra. Pamätné listy
predsedu TTSK získali viacerí piešťanskí učitelia (pri príležitosti Dňa učiteľov) a sociálni
pracovníci (v októbri) – (viď. kap. 9. Obyvateľstvo, životná úroveň).
18. 895. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch. Udelenie Čestného občianstva MP
a Ceny MP
V predvečer Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa 6. júna 2008 v KSC Fontána
uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pri príležitosti 895. výročia
prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.
Moderátorkou slávnostného podujatia bola Mgr. Drahomíra Moretová, ktorá privítala
hostí, medzi ktorými boli delegácie partnerských miest z fínskej Heinoly, maďarského

Hajdúnánásu, poľskej Ustrone a českých miest Luhačovice a Poděbrady. V slávnostnom
prejave primátor Ing. R. Cicutto zhodnotil uplynulých 5 rokov. Hlavnou úlohou smerovania
mesta bolo skvalitnenie života obyvateľov Piešťan i návštevníkov Piešťan. Pokračoval
rozvoj v oblasti cestovného ruchu, pribudli nové objekty a rekonštruovali sa tiež jestvujúce
stavby, pribudli zariadenia občianskych služieb, vzrástol aj kultúrny a spoločenský život
v našom meste.
Jediným bodom programu bolo udelenie Ceny mesta Piešťany a Čestného občianstva mesta
Piešťany. Ocenenia odovzdal 5-tim laureátom primátor mesta Ing. R. Cicutto.
Čestnými občanmi MP sa stali spisovateľ Dušan Dušek a herec a šéf Činohry SND Juraj
Slezáček, ktorí mladé roky prežili v Piešťanoch.
Cenu MP prevzali občania Piešťan, významné osobnosti z oblasti zdravotníctva, kultúry
a športu: lekár MUDr. Tibor Urbánek, CSc., šéfredaktor Revue Piešťany Kornel Duffek
a športový novinár Štefan Gregorička.
19. Návšteva delegácie z fínskej Heinoly v Piešťanoch
Primátor mesta Ing. R. Cicutto prijal 5. júna 2008 na MsÚ delegáciu z partnerského mesta
Heinola, ktorú viedol prednosta tamojšieho mestského úradu Pekka Virkkunen (viď. Kap.
12. Zahraničné styky).
20. Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny Piešťany 2008 - 17. ročník
Otvorenie LKS v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 7. júna 2008. Sprievodné podujatia sa
konali aj 6. a 8. júna.
Počasie počas hlavného programu OLKS 7. júna bolo ešte dobré. Silný lejak sa spustil až
o 15-ej hod. popoludní.
Ráno sa na MsÚ stretli hostia OLKS. Odtiaľ ich autobusy previezli na Kúpeľný ostrov,
kde sa o 10-ej hod. pred kúpeľným objektom IRMA uskutočnilo požehnanie prameňov.
Pri bazéniku bolo postavené provizórne pódium so štyrmi kreslami pre primátora mesta,
gener. riaditeľa SLK, dekana J. Bohunického a evanj. farára B. Dolinského (do roku 2006
sa požehnanie prameňov konalo pri hlavnom prameni, v roku 2007 pri hudobnom pavilóne
Harmony).
Slávnostný sprievod prešiel od jazierok cez Kolonádový most, Winterovu ul. a popri budove
bývalého riaditeľstva kúpeľov prešiel k Domu umenia.
O 11.30 hod. sa na terase pred Domom umenia začal slávnostný ceremoniál OLKS 2008.
Program uvádzali moderátorky Ada Straková a Nora Beňačková, ktoré sú aj dlhoročnými
klientkami piešťanských kúpeľov. S príhovormi vystúpili primátor mesta, zástupca kancelárie
prezidenta SR (prezident I. Gašparovič bol v tom čase mimo územia Slovenska) a gener.
riaditeľ SLK. Medzi hosťami OLKS boli 6 veľvyslanci – Srbska, Holandského kráľovstva,
Izraela, Fínska, Helénskej republiky (Grécka) a Ruska a tiež i zástupcovia partnerských
miest z Heinoly, Hajdúnánásu, Ustrone, Luhačovíc a Poděbrad. Nasledovala prehliadka
účastníkov sprievodu a po nej kultúrny program na terase a schodoch pred Domom umenia.
Na záver ceremoniálu primátor mesta Ing. R. Cicutto vyhlásil LKS v Piešťanoch za otvorenú.
V čase od 12.30 do 14.00 sa konala pre pozvaných hostí slávnostná recepcia v Caffé Palace
na Kúpeľnom ostrove.
O 14-ej hod. za začal hlavný kultúrny program v Hudobnom pavilóne. Kultúrne a spoločenské
podujatia prebiehali na rôznych miestach (viď. Kap. 8. Kultúra).

21. Nová pamätná medaila mesta Piešťany
Pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch a 40. výročia úmrtia Ľ.
Wintera dalo Mesto Piešťany vyrobiť pamätnú medailu. Navrhol ju mladý sochár Roman
Hrčka, autor busty Eugena Suchoňa, umiestnenej na pešej zóne. Na averze medaily je
znázornený znak Piešťan s nápisom Pamätná medaila mesta Piešťany a na reverze dvojportrét
bratov Ľudovíta a Imricha Winterovcov s nápisom Imrich a Ľudovít Winterovci.
22. Odhalenie pamätnej tabule pri lipe T.G. Masaryka
8. júna 2008 sa uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule pri lipe T.G. Masaryka v Sade A.
Kmeťa. Lipa bola zasadená pri príležitosti návštevy prvého prezidenta Československej
republiky v Piešťanoch v roku 1921. Už vtedy bola pri nej umiestnená pamätná tabuľa, tá sa
však v období 2. svet. vojny stratila.
Podujatie zorganizoval klub Českého spolku trnavského regiónu. Zúčastnila sa ho zástupkyňa
Veľvyslanectva ČR na Slovensku i ďalší hostia.
23. Národné letecké dni Piešťany 2008 - 2. roč.
NLD v Piešťanoch sa uskutočnili s podtitulom Dni národnej hrdosti, pretože pripadli na 15.
výročie vzniku Slovenskej republiky a 90. výročie vzniku vojenského letectva na Slovensku.
NLD sa konali na letisku v Piešťanoch počas víkendu v dňoch 14. a 15. júna 2008, nad
mestom prelietali rôzne typy lietadiel.
Podujatie obsahovalo ukážky vojenskej, policajnej i civilnej pozemnej a leteckej techniky.
Záštitu nad podujatím prevzali prezident SR Ivan Gašparovič (sa ho i osobne zúčastnil),
predseda vlády SR Róbert Fico a predseda TTSK Tibor Mikuš. V sobotu takmer 20 tisíc
návštevníkov sledovalo výkony letcov krajín V4 – Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a tiež
i Španielska. Kvôli premenlivému počasiu sa nepodarilo uskutočniť iba vyhliadkové lety
balónom. Predstavila sa tiež záchranná služba, vojenská polícia, kynológovia a parašutisti.
Pre návštevníkov bol tiež pripravený bohatý sprievodný program.
24. Medzinárodné motoristické podujatie Truck country v Piešťanoch - 8. roč.
Medzinárodný festival truckov (ťahačov) sa konal v dňoch 20. - 22. júna 2008 na letisku
v Piešťanoch. Stretlo sa tam 560 ťahačov zo Slovenska a susedných krajín. Vodiči ťahačov
súťažili v rôznych disciplínach. Cca 30 tisíc návštevníkov sledovalo aj vystúpenia kaskadérov,
tiež sa konali rôzne atrakcie, súťaže a vystúpenia hudobných skupín.
25. Motoristické podujatie Carat Tuning Party III.
Podujatie sa uskutočnilo na piešťanskom letisku posledný júnový víkend za účasti 7 000
návštevníkov a 3 500 vozidiel.
Vodiči rýchlych osobných áut súťažili v rôznych disciplínach. Uskutočnili sa tiež rôzne
zábavné akcie, súťaže a vystúpenia hudobných skupín.
26. Projekt Thermae Europae v roku 2008
S realizáciou projektu sa začalo 1. okt. 2006 a má trvať do konca septembra 2009. Jeho
poslaním je propagovať kúpeľné mestá v Európe.
Na realizácii projektu sa podieľa 5 európskych kúpeľných miest – Acqui Terme (Taliansko),

Varberg (Švédsko), Velingrad (Bulharsko), Karlove Vary (ČR) a Piešťany. V našom meste
na projekte spolupracuje mestská samospráva (Mesto Piešťany), SLK Piešťany, a.s.
a Balneologické múzeum v Piešťanoch.
V máji 2008 sa stretnutie partnerov a asociovaných členov Thermae Europae uskutočnilo
v Karlových Varoch.
Ďalšie rokovanie predstaviteľov Thermae Europae sa konalo koncom júla
2008
v Piešťanoch. Oficiálne otvorenie konferencie prebehlo na vernisáži putovnej výstavy
„Európske kultúrne dedičstvo - kúpele Európy“. Výstava bola inštalovaná v priestoroch
hotela Balnea Esplanade. Na jej otvorení bol prítomný koordinátor projektu EÚ Cultura 2000
Alberto D’Allesandro z talianskeho ministerstva kultúry. Svoj krátky pobyt v Piešťanoch
využil aj na prezentáciu svojej knihy „Europae Thermal Itineraries“ (Putovanie kúpeľmi
Európy). V knihe je zmapovaná história a súčasnosť významných európskych kúpeľov,
medzi ktorými sú uvedené aj kúpele v Piešťanoch.
27. Americký investor na návšteve Piešťan
Potomok zakladateľa celosvetovej siete reštaurácií s ponukou rýchleho a lacného
občerstvenia Ronald L. Mc Donald sa na svojej poslednej návšteve Slovenska zastavil
v Piešťanoch. 18. augusta 2008 rokoval s primátorom mesta Ing. R. Cicuttom a zástupcami
letiska o možnostiach investovania na Slovensku.
Jeho záujem sa tentokrát netýkal stravovacích služieb, ale leteckej dopravy. V budúcnosti by
chcel investovať do vybudovania infraštruktúry letiska, tiež i do založenia nového leteckého
priemyslu orientovaného na výrobu ľahkých strojov. V súčasnosti prebiehala na letisku
rekonštrukcia terminálu.
28. Hody v Piešťanoch
Piešťanské hody sa konali pri kostole sv. Štefana kráľa v Starých Piešťanoch. Piešťanské
hody sa vždy slávia v polovici augusta, farský kostol bol dokončený v roku 1832 a zasvätený
prvému uhorskému kráľovi Štefanovi (16. august).
Hodový program v parčíku pri kostole pripravilo Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch
v spolupráci s tunajším farským úradom.
V nedeľu 17. augusta dekan Jozef Bohunický odslúžil v kostole sv. omšu, ktorej slávnostný
charakter zdôraznilo vystúpenie speváckeho zboru Coro Laudamus.
Popoludní sa k hodovníkom prihovoril viceprimátor Ing. Timotej Miština, CSc. a riaditeľka
MsKS v Piešťanoch Marta Jurčová. Potom nasledoval zábavný program.
29. 64. výročie Slovenského národného povstania
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a členovia Združenia letcov, bojovníkov
v SNP a v zahraničí si 19. aug. 2008 uctili pamiatku padlých v bojoch počas SNP
a v protifašistickom odboji. Položili vence a kvety k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na
Nám. SNP a k Pamätníku letcov piešťanskej posádky v mestskom parku.
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP sa uskutočnil
28. aug. o 14-ej hod. Osláv sa zúčastnili predstavitelia mesta Piešťany.
30. Vedecká pracovníčka z Izraela na návšteve v Piešťanoch
V lete 2008 vedecká pracovníčka, profesorka Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a riaditeľka

génovej banky v Izraeli prof. Shela Gorinstein zavítala do Piešťan. Nositeľku viacerých
medzinárodných ocenení za výskum v rastlinnej oblasti spolu s manželom prijal na MsÚ
viceprimátor mesta Ing. T. Miština, CSc. v sprievode riaditeľa VÚRV v Piešťanoch RNDr.
Jána Kraica, PhD. Profesorka navštevuje VÚRV v Piešťanoch už takmer dve desaťročia
a spolupracuje s piešťanskými rastlinármi.
31. Summit prezidentov štátov Višegrádskej štvorky v Piešťanoch
Jedno z pravidelných stretnutí prezidentov štátov V4 – Poľska, Maďarska, Českej republiky
a Slovenskej republiky sa uskutočnilo v dňoch 12. a 13. sept. 2008 v Piešťanoch. Do nášho
mesta zavítali poľský prezident Lech Kaczynski s manželkou Mariou, český prezident Václav
Klaus s manželkou Líviou, maďarský prezident László Sólyom a slovenský prezident Ivan
Gašparovič s manželkou Silviou. Podujatie organizačne pripravili Mesto Piešťany, SLK
Piešťany, a.s. spoločne s Kanceláriou prezidenta SR.
Miestom rokovania bol hotel Thermia Palace, kde sa aj uskutočnil slávnostný uvítací
ceremoniál. Diskusnými témami stretnutia bol jednak súčasný stav a perspektíva ďalšej
spolupráce štátov V4 a tiež bezpečnostné a sociálne problémy a istoty občana v integrujúcej
sa Európe.
Prezidenti spolu s manželkami vykonali prehliadku kúpeľov a absolvovali vybrané procedúry.
Kúpele a mesto Piešťany sa im veľmi páčili.
Trvalou spomienkou sa tento summit zostala fontána pred liečebným domom IRMA, ktorá
bola premenovaná na Prezidentskú fontánu. Spoločne ju spustili všetci štyria prezidenti.
Pozornosť verejnosti pútali aj manželky prezidentov. Po Piešťanoch ich sprevádzala
manželka primátora mesta MUDr. Alena Cicuttová. Prvé dámy Slovenska, Čiech a Poľska
zasadili pred Irmou ružový ker.
Počas summitu sa v priestoroch Piešťanského informačného centra uskutočnila výstava prác
karikaturistov zo štátov V4 pod názvom „Liečivé pramene Piešťany 2008“.
Mesto Piešťany pri príležitosti summitu darovalo štátom V4 pamätnú sochu. Znázorňuje
barlolámača so štyrmi zlomenými barlami – symbol odstraňovania bariér a hraníc medzi
štátmi v strednej Európe. Socha bola odliata z cínového bronzu na granitovom podstavci
o rozmeroch 40x16x16 cm. Na podstavci je text „SUMMIT OF V4 PREZIDENTS, Piešťany,
Slovakia, 2008“. 4 kusy boli darované zúčastneným štátom a 1 kus si ponechalo mesto
Piešťany. Autorom umeleckého diela bol Mgr. art. Roman Hrčka, ktorý vytvoril tiež bustu
Eugena Suchoňa, umiestnenú na Suchoňovej ul. v Piešťanoch.
Výrobňa oblátok Laguna centrum dala pri tejto príležitosti vyrobiť tisíc kusov oblátok
s logom piešťanských kúpeľov, z toho polovicu odkúpilo Mesto Piešťany. Špeciálne balenia
oblátok s etiketou summitu potom odovzdali členom delegácií i všetkým novinárom.
32. Victoria Regia - 15. ročník – národná súťaž
Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia Piešťany 2008 sa uskutočnila
v dňoch 18. - 21. sept. 2008, tradične na záver letnej kúpeľnej sezóny. Podujatie
s medzinárodnou účasťou sa konalo v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch. Hlavným
organizátorom a odborným garantom súťaže bola Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch.
Súťažilo sa v 3-och kategóriách. V kat. ZŠ obsadila 1. miesto Terézia Režná (ZŠ Brezová
ul., Piešťany), v kat. stredných škôl bola najlepšia Irena Smutná (SZáŠ Litomyšl) a víťazom
kategórie profesionálov sa stal Ivan Bednárik (Kvetinárstvo Bednárik Bratislava).

V sobotu 20. sept. sa konalo kvetinové korzo. Kvetinový sprievod prešiel od Spoločenského
centra SLK po Hudobný pavilón v mestskom parku. V kat. alegorických vozov vyhral voz
Drakobijca študentov 4.C triedy SZáŠ v Piešťanoch. Medzi jednotlivými alegóriami 1. cenu
získala 3.B trieda SZáŠ v Piešťanoch za alegóriu Karneval v Benátkach.
33. Beh priateľstva World Harmony Run
Európska trasa priateľstva WHR viedla aj cez Piešťany. Medzinárodný tím bežcov niesol
horiacu pochodeň počas 7-ich mesiacov cez všetky krajiny Európy. Cez Slovensko to trvalo
6 dní.
Do Piešťan štafeta dorazila 28. sept. 2008, na druhý deň odštartovala od MsÚ na ďalšiu
trasu. Štafetu na chvíľu i s pochodňou v ruke vyprevádzal aj viceprimátor Piešťan.
34. Návšteva z nemeckého mesta Weinheim
V septembri 2008 navštívila Piešťany delegácia z nemeckého Weinheimu, ktorú viedol
primátor Heiner Bernhard. Predmetom návštevy bola výmena skúseností v oblasti prevencie
kriminality, práce mestských polícií a spolupráce s bezpečnostnými zložkami na území
mesta. Počas prijatia delegácie na MsÚ primátor Piešťan odovzdal primátorovi Weinheimu
pamätnú medailu.
35. Medzinárodná konferencia vysokoškolákov v Piešťanoch
3. okt. 2008 sa v Piešťanoch začala medzinárodná konferencia Euro Co prezidentov lokálnych
pobočiek študentskej organizácie AIESEC. Zúčastnilo sa jej viac než 200 vysokoškolákov
zo 40 krajín sveta.
Cieľom konferencie bolo stretnutie vedúcich centier a oboznámenie sa s novými informáciami.
Účastníci získali nové vodcovské a manažérske znalosti, nadviazali nové kontakty a aj sa
oboznámili s našou krajinou.
36. Svetové kúpeľné fórum – prezentácia mesta Piešťany v Taliansku
V rámci projektuj Thermae Europae sa začiatkom jesene v talianskom meste Salsomaggiore
konalo Thermal World Forum (Svetové kúpeľné fórum). Prezentovalo sa na ňom aj
mesto Piešťany, a to nielen kúpeľmi ale aj ako miesto rôznych kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí. Na fóre vystúpil viceprimátor Piešťan Ing. T. Miština, CSc.
37. Deň zdravia v Piešťanoch
Zdravotné podujatie sa uskutočnilo 4. okt. 2008. Hlavným organizátorom podujatia boli
Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch, spolupracovali Slovenský Červený kríž, miestny
spolok Piešťany, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina, odštepný závod Piešťany,
Kardiologická ambulancia MUDr. J. Beňačku a viaceré občianske združenia.
Sponzormi podujatia boli SLK Piešťany, a.s., Nemocnica A. Wintera, n.o. Piešťany, NÚRCH
Piešťany, SZáŠ Piešťany, TTSK v zastúpení Školským majetkom Piešťany, Slovenské
centrum poľnohospodárskeho výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany,
Simea Piešťany, s.r.o., Lekáreň PRI LIPE, ARCADIA, MEDICA, s.r.o., MASSAGE VITAL
CENTRUM, spoločnosť AVENIDA EUROPA, Slovenský zväz záhradkárov, ZO SZZ 16 26 mesta Piešťany, Tiens Slovakia, s.r.o., Prírodná lekáreň Piešťany, Okresné riaditeľstvo
hasičského zboru Piešťany.

Podujatie Deň zdravia sa začalo v KSC Fontána. Na tému zdravia sa diskutovalo v kinosále.
Pohárom mlieka si pripili primátor mesta Ing. Remo Cicutto, lekársky riaditeľ SLK MUDr.
Marián Markech, riaditeľ NÚRCHu Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., námestníčka
riaditeľa Nemocnice AW Ing. Zita Bruncková a riaditeľka MsKS Mgr. Marta Jurčová.
Účastníci podujatia sa mohli oboznámiť s rôznymi produktami, zdravotníckymi pomôckami
a využiť rôzne zdravotnícke služby (pozri Kap. 10. Zdravotníctvo).
38. Podujatie Deň ozbrojených zložiek s deťmi
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Piešťany 5. sept. 2008 v priestoroch
Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Organizačne ho pripravila Mestská polícia
v Piešťanoch v spolupráci s Vojenským historickým múzeom v Piešťanoch.
Podujatia sa zúčastnili deti zo základných a materských škôl z Piešťan a širokého okolia.
Mohli sledovať ukážky práce polície, vojska, požiarnych a záchranných zborov.
39. Ocenenie CE.ZA.AR. po druhýkrát do Piešťan
Cenu za architektúru v celoštátnej súťaži CE.ZA.AR. a ktorú udeľuje Slovenská komora
architektov, získali v kategórii exteriér piešťanskí architekti Eva Wernerová, Igor Bučenec
a Peter Pospiech a to za projekt „Revitalizácia potoka Dubová“.
Výsledky súťaže boli vyhlásené 8. okt. 2008 počas slávnostného večera v historickej budove
Slovenského národného divadla v Bratislave. Cenu prevzali Ing. arch. Eva Wernerová, ktorá
je zároveň poslankyňou MsZ spolu s primátorom Ing. R. Cicuttom.
Prvýkrát ocenenie CE.ZA.AR. pre mesto Piešťany získal kolektív piešťanských architektov
na čele s Bohuslavom Perneckým za projekt „Rekonštrukcia Pešej zóny v Piešťanoch - II.
etapa“.
40. Stretnutie jubilantov mesta Piešťany - 16. roč.
Podujatie sa uskutočnilo 8. okt. 2008 v Dome umenia, zorganizoval ho Referát sociálnych
vecí a rodiny MsÚ v Piešťanoch. Na stretnutie dostali pozvanie všetci jubilanti, ktorí v roku
2008 oslávili 75, 80, 85 a viac rokov. Pozvanie prijalo asi 400 dôchodcov.
Krátkym príhovorom ich privítal primátor mesta Ing. R. Cicutto. Nasledoval kultúrny
program, po ktorom si jubilanti mohli posedieť pri malom občerstvení a vzájomne sa
porozprávať.
41. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch - 50. výročie založenia
Pri príležitosti 50. výr. vzniku MsKS v Piešťanoch sa 22. okt. 2008 v kinosále KSC Fontána
uskutočnila slávnostná akadémia. Riaditeľka MsKS Mgr. Marta Jurčová vo svojom prejave
hovorila o minulosti a súčasnosti strediska. Zároveň ocenila desiatky osobností, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj kultúry v meste. K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Ing. R.
Cicutto.
Podujatia sa zúčastnili aj bývalí riaditelia MsKS Kornel Duffek a Anna Galovičová.
42. Medzinárodný klub SR - 15. výr. založenia
V roku 2008 si Medzinárodný klub SR pripomenul 15. výr. svojho vzniku. Bol založený
v roku 1993, krátko po vzniku Slovenskej republiky. Sídlom klubu je mesto Piešťany.

Zakladateľom a predsedom tento neziskovej organizácie je Ing. Rudolf Hromádka. Členmi
klubu sú podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, ako napr. Slovenský plynárenský
priemysel, Slovak Telekom, Fond národného majetku SR, Slovenská akadémia vied, Mesto
Banská Bystrica, Mesto Zvolen a tiež aj Mesto Piešťany, SLK Piešťany, a.s., atď.
Na pravidelných zasadnutiach MK sa získavajú zaujímavé informácie a poznatky, nadväzujú
sa významné osobné kontakty, ale tiež sa i relaxuje po náročnej práci. Témy sa väčšinou
týkajú vzťahov so zahraničím ako je napr. zahraničná politika, európska integrácia,
zahraničný obchod a investície, využívanie európskych fondov, cestovný ruch, globalizácia
pod. Na zasadnutiach klubu vystúpili aj predstavitelia EÚ, NATO, MMF a pod., ako aj
viacerí zahraniční experti.
43. Vianočné obdobie a záver roka 2008 v Piešťanoch - verejné podujatia
a) Adventné obdobie v Piešťanoch. V sobotu 29. nov. 2008 viceprimátor mesta Ing.
T. Miština, CSc. rozsvietil vianočný stromček na Pešej zóne na Winterovej ul. Zároveň
prebiehal kultúrny program.
Nad fontánou na Nám. slobody opäť vyrástlo pódium. Tiež tu bolo umiestnených 7 stánkov,
v ktorých bolo možné kúpiť vianočný punč, medovinu, včelie produkty, čaj, cukrovinky,
grilovanú klobásu, cigánsku, tiež darčeky, hračky, vianočné ozdoby, bižutériu a pod. Neskôr
bola nainštalovaná aj ľadová plocha na Pešej zóne na Winterovej ul., kde sa od polovice
decembra začalo korčuľovať.
Na 1. adventnú nedeľu 30. nov. zapálil na Nám. slobody primátor mesta Ing. R. Cicutto prvú
sviecu na adventnom venci. K prítomným sa prihovorili aj zástupcovia cirkvi, dekan Jozef
Bohunický a evanj. farár Branislav Dolinský. Ďalšie adventné sviece boli zapálené 7. dec.,
14. dec. a posledná 21. dec. Po zapálení poslednej, 4. adventnej sviece odzneli príhovory
zástupcov mesta a cirkví a skauti odovzdali betlehemské svetlo primátorovi mesta. Zároveň
prebiehali vianočné kultúrne programy.
V piatok 5. dec. sa popoludní na Nám. slobody uskutočnilo podujatie „Prichádza Mikuláš“.
b) Vianočný čaj a punč primátora mesta – 14. dec. po zapálení 3. adventnej sviece primátor
mesta Ing. R. Cicutto spolu s prednostkou MsÚ RNDr. D. Bartošovou podávali prítomným
čaj, punč a slivkové lokše.
c) Vianočný punč Lions klubu v Piešťanoch – členovia klubu čaj varili a podávali pred
hotelom Eden cez víkendy 13. - 14. a 20. - 21. dec. Výťažok venovali Charite sociálnej
starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov v Piešťanoch a Rodinnému
detskému domovu v m.č. Kocurice.
d) Oslava židovského sviatku Chanuka v Piešťanoch – tradícia nového sviatku bola
v Piešťanoch založená koncom roka 2008. Podujatie pripravila židovská náboženská obec.
V centre Piešťan sa koncom roka 2008 za účasti rabína Zeva Steifela rozsvietila trojmetrová
svieca menora, ochutnávali sa tradičné chanukové jedlá latkes (zemiakové placky)
a sufganiyot (šišky s džemom) a nechýbala ani pravá židovská hudba, spev a tanec.
Židovský sviatok Chanuka (sviatok svetiel) pripomína oslobodenie jeruzalemského chrámu
a symbolizuje víťazstvo svetla nad temnotou.
e) Záver roka 2008 v Piešťanoch – na Silvestra vystúpili hudobné skupiny. Posledné sekundy
starého roka pred sochou Barlolámača pri Kolonádovom moste odrátal primátor mesta Ing.
R. Cicutto spolu s Petrom Remišom, vedúcim kapely Slniečko.

4. Poľnohospodárstvo v roku 2008
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2008
Predsedom družstva bol Ing. Miroslav Haring, podpredsedníčkou a agronómkou Ing. Daria
Keblovská.
Od roku 2004 PD v Piešťanoch dostáva príspevky z fondov EÚ prostredníctvom slovenskej
poľnohospodárskej platobnej agentúry (časť je z EÚ a časť od štátu). V roku 2008 bolo na
podporu pestovania vybraných plodín na ornej pôde poskytnutých cca 40 tis. eur (55,64 eur/
ha, na cca 726 ha) a na jednotnú platbu na plochu cca 84 tis. eur (96,63 eur/ha, na cca 873
ha), t.j. celkove 124 tis. eur, t.j. 3,73 mil. Sk, čo je však menej než 10 % z celkových príjmov
družstva.
V roku 2008 PD zakúpilo sejačku na hustosiate obilniny typu Kverneland-Accord za 1,4
mil. Sk a veľkoobjemový zberací voz typu Clas na zber krmovín a slamy.
a) Rastlinná výroba – v roku 2008 bola veľmi dobrá úroda, z tohto pohľadu jeden
z najúspešnejších rokov. Úrody jednotlivých plodín:
- obilniny: pšenica bola zasiata na 164 ha (výnos 6,5 t/ha), jačmeň jarný na 216 ha (5,85 t/
ha), jačmeň ozimný na 21 ha (6,83 t/ha), kukurica na zrno na 90,7 ha (10,05 t/ha), kukurica
silážna na 63,5 ha (27,8 t/ha);
- strukoviny: 0 ha;
- olejniny: slnečnica na 30 ha (3 t/ha), repka ozimná na 80,4 ha (3,69 t/ha);
- okopaniny: cukrová repa na 101 ha (69,83 t/ha);
- krmoviny: lucerna na 42 ha (9,42 t/ha).
b) Živočíšna výroba
- chov ošípaných sa obmedzil cca o 35 % a to vzhľadom na nepriaznivé cenové relácie
(nízke výkupné ceny). Počet ošípaných klesol z cca 1 100 ks na 700 ks.;
- chov hovädzieho dobytka – stav sa podstatne nezmenil. Počet dobytka bol cca 240 ks,
z toho počet kráv (dojníc) cca 120 ks.
c) Výroba mlieka – výnos všetkých dojníc 2 650 l/deň (na jednu 22 l/deň), t.j. celkove
943 000 l mlieka za rok. Mlieko sa odpredávalo do Senickej mliekárne. Problémom boli
nízke výkupné ceny, cca 5,- Sk za liter mlieka.

5. Priemysel, obchod a služby v roku 2008
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2008
a) Akcionári SLKP, a.s. (stav k 31.12.2008)
Počet vydaných akcií:
1 509 518
Menovitá hodnota jednej akcie: 1 000,- Sk

Akcionár
1. DANUBIUS HOTEL
OPERATION AND
SERVICES PRIVATE
COMPANY LIMITED
BY SHARE
2. Léčebné lázně
Mariánské Lázně, a.s.
3. Danubius Hotels, Nyrt.

Adresa
Szent István tér 11
1051 Budapešť

Počet akcií

718 393

Podiel (%)

47,59

Masarykova 22,
35329 Mariánské Lázně
362 284
24,00
Szent István tér 11,
1051 Budapešť
277 738
18,40
4. Mesto Piešťany
Nám. SNP č. 3,
921 01 Piešťany
151 102
10,01
5. Obec Smrdáky
906 03 Smrdáky
1
0.00
Spolu: 1 509 518
100,00
Zloženie orgánov spoločnosti:
- predstavenstvo: Ing. Lev Novobilský – predseda, Klaus Pilz – podpredseda (zároveň
generálny riaditeľ SLKP, a.s.), Andreas Schuster, Ing. Emanuel Paulech, John Ernest Smith,
Ing. Jurina Halmayová (od 8. júla 2008);
- dozorná rada: Sándor Betégh, Dr. Imre Deák, František Nortík, MUDr. Pavol Zatkalík,
Ing. Pavel Říha, János Tóbiás.
b) Vedúci kúpeľných hotelov a kúpeľných stredísk v Piešťanoch a Smrdákoch
- KH Thermia Palace – Ing. Peter Mičuda, poverený vedením;
- KH Jalta – Ing. Peter Mičuda, poverený vedením(zastupovala Jana Muraňská);
- KH Balnea Grand Splendid – Ing. František Macháč;
- KH Balnea Esplanade Palace – Mgr. Marek Harbuľák (do februára 2008),
Oliver Braun (do novembra 2008);
- KH Pro Patria – Ing. Alexandra Lisá;
- Kúpeľná poliklinika (Balneoterapie) – MUDr. Marián Markech;
- Spoločenské centrum SLK – Ing. Mária Godálová;
- Prírodné liečebné kúpele Smrdáky – Ing. Marcel Moravčík.
c) Počet kúpeľných klientov – v roku 2008 mali kúpele 59 254 klientov, z toho bolo 25 075
domácich a 34 179 zahraničných.
Na domácom trhu prevládali samoplatci (19 207 osôb, t.j. 76,59 % na domácom trhu), potom
klienti zdravotných poisťovní kat. A (3 808 osôb) a zdravot. poisťovní kat. B (2 062 osôb).
Odbyt služieb zo zahraničia zabezpečovali kúpele v spolupráci so svojimi obchodnými
partnermi na základe zmluvných vzťahov. V roku 2008 mali SLK klientov z 83 krajín
sveta: Nemecko (29,26 %), Česká republika (28,01 %), Izrael (10,32 %), Rakúsko (6,34 %),
Poľsko (5,09 %), Kuwait (2,35 %), Maďarsko (1,95 %), Rusko (1,91 %), Taliansko (1,78
%), USA (1,37 %), Veľká Británia (1,32 %), Cyprus (1,24 %), Libanon (0,67 %), Lýbia
(0,65 %), Kanada (0,57 %), Holandsko (0,56 %), Francúzsko (0,53 %), Saudská Arábia
(0,48 %), Švajčiarsko (0,47 %), Dánsko (0,46 %), ostatných 63 štátov malo podiel 4,66 %,
napr. Jordánsko (123 klientov), SAE (107), Austrália (103), Belgicko (100), Švédsko (98),
Španielsko (80), Nórsko (75), Chorvátsko (72), Ukrajina (69), Čína (63), Rumunsko (59),
Egypt (50), atď.
d) Priemerný počet pracovníkov SLK v roku 2008: 1 296

e) Hospodárenie SLK
Celkové výkony (výnosy) – v roku 2008 boli vo výške 1 202 417 tis. Sk. Z toho tržby od
cudzincov boli vo výške 658 397 tis. Sk.
Celkové náklady – v roku 2008 boli vo výške 1 172 188 tis. Sk. Z toho výrobná spotreba
bola 415 711 tis. Sk, osobné náklady 412 607 tis. Sk, finančné náklady 47 283 tis. Sk, ostatné
náklady 284 226 tis. Sk, daň z príjmov z bežnej a mimoriadnej činnosti 12 361 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia – zisk spoločnosti v roku 2008 bol po zdanení 30 229 tis. Sk
f) Investičná činnosť kúpeľov – v roku 2008 vynaložili SLK na investičnú činnosť 185 140
tis. Sk. Najviac a to cca 110 000 tis. Sk investovala spoločnosť na rozsiahlu rekonštrukciu
energetických zariadení – na vybudovanie 3-och kotolní (jedna v Balneoterapii 2 a dve
v Hospodárskej časti kúpeľov na Banke). S tým súvisela aj výmena vzduchotechniky v KH
Balnea Grand Splendid s úpravami v kuchyni.
g) Prenájom kúpeľnej práčovne
Okrem golfového ihriska dali kúpele do prenájmu aj svoju práčovňu.
V januári 2008 podpísali SLK Piešťany, a.s. zmluvu o prenájme kúpeľnej práčovne (nachádza
sa na území Banky) s rakúskou spoločnosťou Salesianer Miettex (rakúski saleziáni). Zmluva
bola uzavretá na 10 rokov.
Firma už obhospodaruje niekoľko práčovní v Rakúsku, Chorvátsku a Slovinsku, neskôr
i v ďalších štátoch. Zaviazala sa prevziať všetkých súčasných zamestnancov kúpeľov
pracujúcich v práčovni, práčovňu modernizovať a rozšíriť. Má prať nielen pre kúpele, ale aj
pre hotely, nemocnice a iné zariadenia v Piešťanoch a okolí.
h) Ocenenie KH Thermia Palace – vo februári 2008 sa v Poprade uskutočnila výročná
konferencia HoReCa manažment 2008 (Hotely, Reštaurácie, Café kaviarne). Podujatie
zorganizoval týždenník TREND, ktorý tam udelil ocenenia TREND TOP - hotely a reštaurácie
2008.
V konkurencii 161 TOP (najlepších) hotelov na Slovensku sa na 1. mieste umiestnil hotel
International z Veľkej Lomnice (získal 176 bodov z celkového počtu 200), na 2. a 3. mieste
KH Thermia Palace z Piešťan a hotel Crowne Plaza v Bratislave (získali o bod menej).
i) Deň otvorených dverí SLK – v nedeľu 8. júna 2008 sa uskutočnil 2. ročník podujatia „deň
otvorených dverí v kúpeľoch“.
Pri tejto príležitosti pripravili kúpele prehliadku svojich priestorov spojenú s odborným
výkladom. Návštevníci mali aj možnosť okúpať sa v termálnej vode zrkadliska, najviac ich
zaujali priestory KH Thermia Palace a kúpeľov Irma.
j) Bývalý hotel Slovan - súčasná situácia – kúpeľný hotel je už dlhé obdobie opustený
a chátra. Záujem odkúpiť tento bývalý liečebný dom od SLK prejavila americká spoločnosť
HK Hotels so sídlom v New Yorku. Zároveň by spoločnosť bola ochotná na mieste tiež
zdevastovaného prírodného amfiteátra (nachádza sa v blízkosti KH Slovan) postaviť
kongresovú halu. Zámer oznámila v polovici mája 2008.
Vedenie kúpeľov prejavilo ochotu o predaji rokovať. Následne však koncom mája 2008
rakúska spoločnosť Bex Baugesellschaft podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa
z prostredia SLK, pretože hotel Slovan mala reštaurovať ona, na základe zmluvy o diele
z roku 1993. Zdôvodnila to tým, že SLKP zatiaľ od tejto zmluvy neodstúpila. Kúpele však
požiadavku firmy Bex Baugesellschaft voči sebe považovali za premlčanú.
k) Významní klienti kúpeľov – herečky Božidara Turzonovová, Katarína Hasprová a Soňa
Valentová, moderátorka Iveta Malachovská, operný spevák Peter Dvorský, tenisti Dominik

Hrbatý a Magdaléna Rybáriková, lyžiarka Veronika Zuzulová i ďalší. Zo zahraničia
sa v kúpeľoch liečil Miroslav Ondříček - kameraman známeho českého režiséra Miloša
Formana. V januári 2008 absolvoval liečebný pobyt v Piešťanoch bývalý český premiér
a predseda najsilnejšej opozičnej politickej strany - českej Sociálnodemokratickej strany
Jiří Paroubek i s manželkou Petrou. Ubytovaní boli v hoteli Thermia Palace. J. Paroubek
bol na liečebnom pobyte v piešťanských kúpeľoch po druhýkrát, predtým v roku 2005 bol
ubytovaný v Balnea Esplanade.
2. Výrobný podnik Avent Slovakia Piešťany – ukončenie výroby
Začiatkom roka 2008 americká spoločnosť Kimberly-Clark, do ktorej patrí aj piešťanský
výrobný závod Avent Slovakia, oznámila uzavretie závodu do konca roka 2008. Závod bol
uzavretý 30. okt. 2008. K prepúšťaniu zamestnancov dochádzalo postupne v priebehu roka
2008. O prácu tak prišlo 8 zamestnancov, v októbri posledných 589.
Závod vyrábal sterilné zdravotné pomôcky pre zdravotníctvo. Riaditeľom závodu bol
Vladimír Zelenay.
Po Avente zostala prázdna hala, naďalej v prenájme spoločnosti Kimberly-Clark. Prípadných
záujemcov o halu však zrejme v tomto období odradí rozbiehajúca sa svetová finančná kríza.
3. Výrobný podnik ON Semiconductor Slovakia Piešťany
Ukončenie výroby v Piešťanoch oznámila aj ďalšia americká spoločnosť ON Semiconductor.
Ide o dva piešťanské závody podniku ON Semiconductor, ktoré sa nachádzajú v priestoroch
bývalej Tesly a vyrábajú sa v nich elektronické čipy. V máji 2008 firma oznámila zámer na
zrušenie výroby v Piešťanoch.
Postupné prepúšťanie zamestnancov sa začne už začiatkom budúceho roka. Piešťanský
podnik ON Semiconductor mal byť pôvodne v prevádzke až do konca roka 2009, svetová
finančná kríza však urýchli jeho uzatvorenie. O prácu príde cca 400 ľudí. V Piešťanoch má
zostať 200 zamestnancov firmy pôsobiacich v centrách globálnej podpory.
4. Nákupné stredisko Family centre v Piešťanoch
S výstavbou moderného obchodného centra na sídlisku N. Teslu v mestskej časti Kanada sa
začalo v apríli 2008. Koncom novembra 2008 bolo oproti supermarketu TESCO otvorené
nákupné stredisko FAMILY CENTRE s dvoma budovami a kolonádou. Nachádza sa v ňom
7 predajní – značkové odevy, obuv, drogéria, hračky, textil, elektronika, nábytok.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2008
1. Výstavba polyfunkčného komplexu AUPARK v Piešťanoch
Začiatok výstavby objektu AUPARK bol plánovaný na rok 2007, avšak problémy
s dodávaním projektovej dokumentácie a zdĺhavé majetkovo-právne vysporiadanie časti
pozemkov spôsobilo meškanie.
Spoločnosť AUPARK zakúpila pozemky za 31 mil. Sk. Zároveň sa zaviazala za ďalších 30
mil. Sk investovať do rekonštrukcie priľahlých ulíc a chodníkov.
Začiatkom roka 2008 prebiehalo stavebné konanie. Stavať sa mohlo začať po vydaní
stavebného povolenia, ktoré vydal MsÚ v Piešťanoch začiatkom marca 2008 a nadobudnutí

jeho právoplatnosti v máji 2008.
Stavebníkom je AUPARK, s.r.o., Bratislava, generálnym dodávateľom developerská
spoločnosť HB Reavis Group, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá plánuje postaviť celý komplex
za 19 mesiacov.
Výstavba polyfunkčného komplexu AUPARK Piešťany sa začala 6. júna 2008 položením
základného kameňa spojeného so slávnostným výkopom, ktorý vykonal primátor mesta Ing.
R. Cicutto.
Nový areál prinesie do centra mesta ďalšie služby, obchody, zábavné zariadenia, wellness,
parkovacie miesta pre cca 400 vozidiel, hotel pre 150 hostí. Tiež vznikne 200 nových
pracovných miest.
Výkopové práce spôsobili asi mesačný sklz, narazilo sa totiž na základy starších budov. Vo
výkopových jamách sa nenašli žiadne archeologické nálezy. S výstavbou hrubej stavby sa
začalo 29. sept.
Na 7. riadnom zasadnutí MsZ dňa 9. okt. 2008 vystúpil konateľ spoločnosti Aupark Zsolt
Ollé, ktorý poslancov informoval o priebehu prác na stavenisku. Zároveň oznámil, že
na najvyššom poschodí nebudú pôvodne plánované bytové priestory, ale nahradí ich 42
parkovacích miest pre autá.
2. Rekonštrukčné práce na mestských komunikáciách
V auguste 2008 boli ukončené rekonštrukčné práce na Hollého ulici, okrem novej vozovky
boli zrekonštruované aj chodníky, použila sa zámková dlažba. Od júna do septembra
prebiehala rekonštrukcia Záborskej ulice spolu s priľahlými chodníkmi.
V roku 2007 Mesto Piešťany realizovalo úpravu chodníkov na Vajanského ul. po Hollého
ul. V roku 2008 nasledovala oprava chodníkov na Štefánikovej ul. a ul. Pod Párovcami.
Plánuje sa aj rekonštrukcia najfrekventovanejšej ulice v meste - Teplickej ul., ktorá má
vyjsť až na 60 mil. Sk (2 mil. eur). Mesto sa v prípade Teplickej ul. uchádza o granty z EÚ,
rekonštrukcia ulice je naplánovaná na rok 2010.
Rekonštrukciu by potrebovali aj ďalšie ulice, dlhodobým používaním sa stali hrboľatými
a pokrytými asfaltovými fľakmi, ako napr. Vodárenská ul. i ďalšie.
V meste je celková dĺžka miestnych komunikácií 86 km (okrem štátnych ciest 1. triedy).
Tiež pribudli nové ulice na sídlisku v Bodone na severe mesta a na sídlisku Heinola na
juhu mesta. Viaceré ulice boli tiež rozkopané z dôvodu rekonštrukcie kanalizačnej siete
v Piešťanoch.
Mesto musí posúdiť, ktoré miestne komunikácie si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu
a ktoré iba menšie opravy.
3. Investičné zámery súkromných spoločností v regióne Piešťan
13. febr. 2008 primátor mesta Ing. R. Cicutto rokoval so zástupcami 3-och veľkých investorov,
ktorí ho oboznámili so svojimi zámermi v regióne Piešťan.
Dva z nich sa majú realizovať na území susednej obce Banka (wellness centrum na
kúpalisku Sĺňava a ubytovacie zariadenia na Červenej veži - časť pre cestovný ruch a časť
na individuálnu bytovú výstavbu); tretí a najväčší zámer na území Piešťan na Lodenici
(viacfunkčné nákupné a zábavné centrum, spojené s rezortom určených na ubytovanie
a rekreáciu). V týchto lokalitách by malo pôsobiť cca 1 000 ľudí.
Pri tejto príležitosti primátor mesta upozornil zástupcov investorov na problém dopravy cez

Váh, ktorú komplikuje úzky Krajinský most. Zdržiavané sú aj autá prichádzajúce na most od
Ratnoviec, pretože musia dať prednosť autám prichádzajúcich z Banky. Tento problém má
doriešiť južný komunikačný obchvat mesta s novým mostom cez Váh. V súčasnosti sa pracuje
na územno-plánovacej dokumentácii južného obchvatu, pričom Trnavský samosprávny kraj
sa obrátil na štát, aby túto cestu i s novým mostom zobral do svojej správy. Ide totiž o dôležitú
komunikáciu spájajúcu západoslovenský a stredoslovenský región. Primátor Piešťan preto
investorov požiadal, aby aj oni vyvinuli iniciatívu na urýchlenie výstavby južného obchvatu
a uviedli nutnosť jeho výstavby vo svojich zámeroch, lebo ho budú tiež používať.
4. Názvy nových ulíc v sídlisku Sever - Bodona
Na 6. riadnom zasadnutí MsZ dňa 3. sept. 2008 boli schválené názvy nových ulíc v lokalite
Bodona 2: Súľovská ul., Strečnianska ul., Lednická ul., Vršatecká ul., Likavská ul.,
Starohradská ul., Hričovská ul.
5. Rekonštrukcia a modernizácia železničnej trate a železničnej stanice v Piešťanoch
V minulom roku boli na piešťanskej stanici zmodernizované železničné koľaje spolu
s trakčným vedením a tiež oznamovacia a zabezpečovacia technika. Vybudovali sa
nástupištia, ktoré zodpovedajú európskym štandardom.
V roku 2008 sa dobudovali podchody pre cestujúcich a batožinový tranzit. Do podchodov boli
zabudované výťahy s presklenou šachtou, upravilo sa zastrešenie 1. nástupišťa a nakoniec
sa upravil terén v okolí perónov.
Modernizáciu železničnej trate realizovali Železnice Slovenskej republiky, najmä
z finančných prostriedkov EÚ.
Pre budúce obdobie sa plánuje aj rekonštrukcia hlavnej budovy piešťanskej železničnej
stanice a s ňou súvisiacich objektov. Tieto práce budú Železnice SR realizovať už iba
z vlastných prostriedkov.
6. Železničný podchod do miestnej časti Kanada
Železničný podchod pre peších a cyklistov bol dobudovaný na jar 2008. Občania však s jeho
prevedením nie sú spokojní. Cyklisti síce jazdia v jednom pruhu a chodci chodia druhým
pruhom, podchod však nie je bezpečný. Cyklistov čaká ostrá a nepriehľadná zákruta, je tam
zlý sklon a pomerne prudký spád.
V zimnom období je tam klzko a došlo tam už k niekoľkým úrazom, spôsobených zrážkou
alebo pádom.
7. Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete v Piešťanoch
V roku 2008 pokračovala spoločnosť TAVOS, a.s., Piešťany v rekonštrukcii kanalizačnej
stoky na území mesta Piešťany.
Rekonštrukčné práce pokračovali na uliciach Hollého, Sládkovičova, Meštianska
a Radlinského. V dôsledku rozsiahlych výkopových prác bola na niektorých úsekoch
obmedzená doprava.
V roku 2007 sa začali a v roku 2008 sa ukončili rekonštrukčné práce na kanalizačnej sieti
aj v mestskej časti Kocurice. Urobili sa rozkopávky na miestnych komunikáciách – na Ul.
družby a na Dudvážskej ul. a osadili sa prečerpávacie stanice a pokládky kanalizačnej stoky

na oboch uliciach.
Kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu v m.č. Kocurice však nebolo vydané, pretože
pracovníci MsÚ v Piešťanoch pri obhliadke v júli 2008 zistili niekoľko nedostatkov, o čom
bol oboznámený investor stavby TAVOS, a.s., Piešťany a tiež i dodávateľ stavebných prác.
Jednou zo závad bolo zúženie ulíc spôsobené stavbou kanalizačnej stoky, ktoré potom
musel dodávateľ stavebných prác na svoje náklady upraviť do pôvodnej šírky vozovky.
Komunikácia, vedúca k m.č. Kocurice, odbočujúca od cesty II/499 (smer Vrbové) je vo
vlastníctve VÚC Trnava.
8. Rekonštrukcia prírodného kina - projektová dokumentácia
MsZ MP na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 3. júla 2008 schválilo finančné prostriedky
v sume 1,3 mil. Sk na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na obnovenie
prírodného kina v areáli KSC Fontána. V septembri výberová komisia vybrala v rámci
výberového konania na vypracovanie projektovej dokumentácie kolektív architektov
z Bratislavy - Oľgy Janákovej, Miroslava Vránu a Jana Krížika.
V súčasnom stave prírodné kino nemožno prevádzkovať, javisko a hľadisko (960 miest) sú
zdevastované, chýba premietacia kabína s technikou, osvetlenie a ozvučenie priestoru, tiež
aj sociálne zariadenia sú nefunkčné.
V roku 2001 bolo spracované zadanie stavby „Reprofilácia mestského kina v Piešťanoch“.
Nasledovala rekonštrukcia kina - 1. etapa, v rámci ktorej sa rekonštruovala vnútorná kinosála,
galéria a ich obslužné priestory.
Teraz má nasledovať 2. etapa rekonštrukcie bývalého kina Moskva - rekonštrukcia prírodného
kina.
9. Kúpalisko Eva – rekonštrukčné práce
V roku 2008 prebiehali rekonštrukčné práce na kúpalisku Eva a to z dôvodu nevyhovujúceho
stavu budovy, v ktorej sa nachádza vnútorný bazén. Kúpalisko bolo preto od 1. januára 2008
uzavreté pre športové kluby i pre verejnosť.
Vlastníkom kúpaliska sú SLK Piešťany, a.s., ktoré ho dali od júna 2008 do prenájmu Klubu
vodného póla Kúpele Piešťany. Mesto prispelo KVP KP vykrytím časti nákladov za prenájom
vo výške 1,75 mil. Sk. V letnom období jún - september 2008 bolo kúpalisko Eva čiastočne
sprístupnené aj verejnosti. Kúpať sa dalo vo vonkajšom a malom bazéne, vnútorný bazén
zostal zatvorený.
10. Južný cestný obchvat s premostením cez Váh - vypracovanie štúdie
V roku 2008 sa pristúpilo k vypracovaniu štúdie južného cestného obchvatu mesta
a premostenia cez rieku Váh. K samotnej realizácii sa prikročí až po vypracovaní projektovej
dokumentácie a zabezpečení finančných prostriedkov.
V roku 2004 bola na MsÚ podaná petícia, v ktorej občania žiadali, aby cestné napojenie
viedlo inou cestou, než tesne okolo sídliska Adam Trajan.
Obchvat preto povedie od kruhového objazdu pri supermarkete TESCO cez polia, popri
Lodenici, ponad Váh a napojí sa na existujúcu cestu 2. triedy na Banke. Náklady na výstavbu
však budú veľmi vysoké, približne až 3 - 4 miliardy korún, čo presahuje možnosti Trnavského
samosprávneho kraja a preto financovanie bude treba zabezpečiť prostredníctvom štátu –
ministerstva dopravy.

11. Dočasné parkovisko na Nitrianskej ul. - zrušenie
Z dôvodu výstavby polyfunkčného komplexu AUPARK zrušilo Mesto Piešťany dočasné
parkovisko na Nitrianskej ul. dňa 15. febr. 2008.
Parkovanie v centre mesta sa potom stalo problematickým a pritom áut neustále pribúda.
V súčasnosti využívajú vodiči najviac parkovisko na Nálepkovej ul. V roku 2007 bolo
na tomto parkovisku zrušené parkovanie autobusov (v súčasnosti parkujú pri futbalovom
štadióne), čím sa jeho kapacita zvýšila o 100 miest.
Problémy s parkovaním sú aj mimo centra mesta, najmä na sídlisku A. Trajan, tiež i na
niektorých mestských uliciach, ako napr. na Vážskej ul. pri Okresnom súde.
12. Detské ihrisko na sídlisku Juh
V roku 2008 pribudlo v Piešťanoch nové multifunkčné detské ihrisko na sídlisku Juh. Po
jeho zmodernizovaní získali deti priestor na hranie, doplnený rozmanitými atrakciami, ktoré
vyhovujú najnovším bezpečnostným predpisom.
Bola postavená trojvežová herná zostava (i s lávkou a povrazovým mostom), šmykľavky,
lanový kolotoč, dvojhojdačka, lavičky a pod., neskôr pribudla aj lanová dráha. Na hraciu
plochu bola uložená mulčovacia kôra (drvená kôra z ihličnanov, zabraňujúca vysúšaniu
pôdy a priestor bol doplnený trávnikom.
13. Rekonštrukcia futbalového štadióna v Piešťanoch
V rokoch 2007 a 2008 realizovalo Mesto Piešťany rekonštrukčné práce na futbalovom
štadióne. Uskutočnila sa rekonštrukcia kotolne (700 tis. Sk), na ihrisku sa vybudoval umelý
trávnik (8,2 mil. Sk) a osvetlenie (3 mil. Sk, z toho bola dotácia 2 mil. Sk Slovenského
futbalového zväzu).
14. Rekonštrukcia ihrísk pri základných školách v Piešťanoch
V rokoch 2007 a 2008 boli zrekonštruované multifunkčné školské ihriská pri ZŠ Holubyho
ul., ZŠ F.E. Scherera a ZŠ Mojmírova ul. Majú vybudované aj futbalové ihriská.
15. Kolonádový most v Piešťanoch - príprava na jeho obnovu
Kolonádový most v Piešťanoch, ktorý je národnou pamiatkou, sa bude v budúcom období
rekonštruovať. Ide najmä o odstránenie statických porúch, ktoré spôsobuje tečúca voda
Váhu.
V septembri 2008 sa uskutočnilo výberové konanie na autora projektovej dokumentácie
obnovy mosta. Výberová komisia, vymenovaná primátorom mesta, rozhodla, že projektovú
dokumentáciu vypracuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Súčasťou vynoveného
mosta bude aj pitný pavilón za chrbtom Barlolámača.
16. Verejné WC v Piešťanoch - súčasný stav
Návštevníkom nášho mesta znepríjemňuje pobyt nedostatok verejných WC, najmä v centre
mesta.
Najznámejšie a najpoužívanejšie verejné WC bolo na Nám. slobody, objekt však mesto
predalo. V prevádzke zostalo iba verejné WC na Winterovej ul. vedľa KSC Fontána. Za
použitie verejného WC na Winterovej ul. je poplatok (za kabínku 10,- Sk, za pisoár 5,- Sk).
Verejné WC bolo zriadené aj v unimobunke na mestskom trhovisku, avšak v prevádzke je

iba do 15-ej hod. Ďalšie verejné WC je pri železničnej stanici na Staničnej ul.
Návštevníci mesta preto využívajú súkromné reštauračné zariadenia, kde si však musia
niečo objednať, napr. kávu.
V roku 2006 MsZ MP uložilo Službám mesta Piešťany, ktoré prevádzkujú verejné WC,
vypracovať koncepčné riešenie záležitosti verejných WC v Piešťanoch. V roku 2008
k rekonštrukcii, resp. k zvýšeniu počtu týchto zariadení však nedošlo.
17. Verejné fontány v Piešťanoch
V Piešťanoch je desať verejných fontán, ktoré sú v prevádzke od 15. mája do konca septembra
alebo do polovice októbra. Starajú sa o ne pracovníci Strediska správy a údržby budov
Služieb mesta Piešťany. Pred sezónou sa fontány kontrolujú, opravia a ponatierajú, dvakrát
do roka sa robí ich údržba. Napojené sú buď na vlastnú studňu alebo na mestský vodovod.
Voda v nich väčšinou cirkuluje a dopúšťa sa iba odparená voda, takže tieto náklady nie sú
veľké.
Najznámejšie sú dve nové fontány v centre mesta. Fontána „Príbeh prameňov“ v Sade A.
Kmeťa vedľa budovy bývalého riaditeľstva kúpeľov, nazývanú aj „skákajúca“, využívajú
deti na hranie a tiež sa čľupkajú v bazéniku fontány. Keďže piešťanská voda sa vyznačuje
vysokým obsahom vodného kameňa, preto sa vo fontáne chemicky zmäkčuje a preto nie je
pitná ani vhodná na kúpanie. Ďalšia nová fontána sa nachádza na Nám. slobody.
V meste sú aj ďalšie fontány, a to na Staničnej ul., v mestskom parku, na Floreáte, pri
Kursalone a pod. Niektoré z nich sú nefunkčné. Problémy robia aj bezdomovci, ktorí sa vo
fontánach umývajú a občas perú oblečenie, tiež vandali (napr. poškodili sošku chlapca na
fontáne pri Kursalone) a tiež i niektorí ľudia, ktorí do nich všeličo hádžu.
Kino Fontána bolo pomenované podľa fontány, ktorá sa pri ňom nachádza. Táto fontána
však už nie je v prevádzke a pôsobí ako umelecké dielo.
18. Nový geotermálny vrt v Piešťanoch
Firma Promabyt Slovakia z Nového Mesta n/V. uskutočnila v roku 2008 na svojich pozemkoch
za piešťanskou poliklinikou geotermálny vrt a bude mať vlastný zdroj horúcej podzemnej
vody. Pri vypracovaní štúdie vrtu spolupracoval aj piešťanský znalec z odboru hydrogeológie
Augustín Rebro. Podľa neho tento prameň nemá spojitosť s termálnymi liečivými prameňmi
na Kúpeľnom ostrove. Nemala by byť preto ohrozená výdatnosť centrálnych kúpeľných
prameňov. Kúpeľné termálne pramene sú sústredené pod celým Kúpeľným ostrovom
a možno i ďalej, celý kúpeľný zdroj má výdatnosť asi 150 l za sekundu.
Tento nový vrt za poliklinikou narazil zrejme na iný prameň, rovnako ako dva vrty vo
Vojenskom kúpeľnom ústave. Nemal by preto ohroziť výdatnosť centrálnych kúpeľných
prameňov. Vrt je hlboký až 1 280 m (doteraz zo všetkých najhlbší), nevie sa zatiaľ, odkiaľ
táto voda pramení.
19. Nové cyklotrasy v Piešťanoch
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v nedeľu 1. júna 2008 uskutočnilo slávnostné
otvorenie ďalších úsekov cyklotrás v Piešťanoch. Pri tejto príležitosti Mesto Piešťany spolu
s CVČ Ahoj pripravilo pestrý program pre deti i dospelých.
a) Cyklotrasa pri potoku Dubová – v rámci revitalizácie okolia potoka Dubová - 1. etapa
bola na úseku od kruhového objazdu na Krajinskej ceste až po Veternú ul. otvorená nová

cyklotrasa. Na hrádzi vedľa potoka boli vybudované dva oddelené chodníky pre peších a pre
cyklistov. Zároveň bolo vybudované nové verejné osvetlenie a lavičky so stolmi určenými
na piknik. Tiež bol obnovený mostík cez potok a pribudlo nové brodisko. Výsadbou zelene
vznikol parkový priestor s rozlohou približne 1 ha.
V nedeľu 1. júna primátor mesta Ing. R. Cicutto spolu s poslankyňou MsZ a hlavnou
architektkou projektu revitalizácie potoka Dubová Ing. Evou Wernerovou odovzdali
obyvateľom mesta do užívania uvedený úsek cyklotrasy. Spoločne prestrihli „dušu z bicykla“,
aby symbolicky odohnali všetky nehody, ktoré by na tejto cyklotrase mohli vzniknúť.
Úsek od Krajinskej cesty po Veternú ul. je 1. etapou revitalizácie potoka Dubová, ktorá bude
pokračovať po ďalšom toku potoka. V budúcom období príde pri Lodenici k prepojeniu
s Kolookruhom Sĺňava.
b) Cyklotrasa okolo Sĺňavy – v ten istý deň o hodinu neskôr primátor mesta oficiálne otvoril
aj piešťanský úsek cyklotrasy okolo Sĺňavy od Lodenice po drahovskú hať a ktorý je časťou
Kolookruhu Sĺňava. Keďže aj priechod cez hať pri Drahovciach bol sprístupnený verejnosti
od mája do septembra, tak cyklisti, in-line korčuliari i chodci mohli absolvovať celý okruh
okolo Sĺňavy.
Po slávnostnom otvorení Viliam Vavro z OZ Pro Polis odštartoval prestrihnutím pásky program
korčuliarskych a cyklistických súťaží. V 5-tich kategóriách pretekali po zrekonštruovanej
cyklotrase rekreační športovci všetkých vekových kategórií od škôlkárov až po dospelých.
Pre ostatných boli pripravené vstúpenia Piešťanského dixielandu a Mustang Bandu, tiež
občerstvenie a testy cyklistickej zručnosti pre najmenších.
Na tomto úseku cyklotrasy, ktorý sa začína pri Lodenici, je na korune hrádze zrekonštruovaný
chodník rozdelený len na dva jazdné pruhy – jeden pre peších a druhý pre korčuliarov (na 3
pruhy už bol chodník priúzky). Pre cyklistov preto určili cestu, ktorá vedie pod hrádzou vedľa
potoka Dubová, odkiaľ však Sĺňavu nevidieť. Cyklisti sa preto cítia byť voči korčuliarom
diskriminovaní a jazdia po korune hrádze určenom pre korčuliarov. Podľa nich cyklisti na
kolookruhu jazdia bezpečnejšie než korčuliari (tí pohybom rúk zaberajú viac miesta a tiež
im dlhšie trvá brzdenie) a menej ohrozujú peších - dospelých a deti. V súčasnosti totiž
s korčuliarmi predpisy o pozemných komunikáciách zvlášť neuvažujú a považujú ich za
peších.
Koncom roka 2008 bol dobudovaný ďalší úsek Kolookruhu Sĺňava a to od Krajinského
mosta po Lodenicu. Na tomto úseku bol chodník na korune hrádze opäť rozdelený na dva
pruhy – pre peších a pre in-line korčuliarov. Cestička pre cyklistov bola vybudovaná zvlášť
pod valom popri Váhu. Pri futbalovom ihrisku Makabea prechádza cyklistická cestička cez
val a napája sa na príjazdovú cestu k Lodenici.
20. Nové mestské pohrebné auto
Služby mesta Piešťany, p.o. vykonávajú so súhlasom Mesta Piešťany podnikateľskú činnosť
v oblasti pohrebných služieb. Pre tieto účely používali doteraz iba jedno pohrebné auto
Renault Trafic, zakúpené v roku 2003. Odvtedy toto vozidlo najazdilo 111 tis. km a vykonalo
1 175 prevozov zomrelých a to i do krematórií v Bratislave a v Nitre. Často dochádzalo
k situácii, že nebolo možné previezť zosnulého do chladiaceho zariadenia, pretože pohrebné
vozidlo nebolo práve k dispozícii.
MsZ MP na svojom zasadnutí 3. júla 2008 schválilo nákup ďalšieho pohrebného vozidla
z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p.o.

7. Školstvo v roku 2008
1. Ocenenie pedagogických pracovníkov Mestom Piešťany
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Mesto Piešťany prácu pedagogických pracovníkov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Slávnostné odovzdávanie
ocenení za prítomnosti primátora mesta Ing. R.Cicutta a predsedníčky komisie školstva,
športu a mládeže MsZ Ing. I. Babičovej sa uskutočnilo 31. marca v Kursalone. Ocenenia
získali učitelia:
Dlhoročná osobná angažovanosť: Anna Repíková – ZŠ, Elena Slovíková – ZŠ, Ladislav
Bačík – ZŠ, Mgr. Milan Janek – ZŠ, Juraj Románek – ZUŠ, Július Matulčík – ZŠ.
Organizovanie netradičných aktivít: Mgr. Helena Planková – ZŠ, Mgr. Marcela Šicková –
ZŠ.
Kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi: Oľga Fulierová – MŠ, Mgr. Gabriela
Kocianová – ZŠ, Ľubica Majerčíková – MŠ, Anna Váryová – ZŠ, Ján Benka – ZUŠ, Mária
Matulčíková – ZŠ.
Dlhoročné úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese: Viera Grežďová – ZŠ, Anna
Kovárová – ZŠ, Michal Šintál – ZUŠ.
Vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom: Mgr. Ľubica Gažová – MŠ, Mgr. Ľubica
Gregoričková – ZŠ, Lenka Julinyová – MŠ, Iveta Ščasná – MŠ.
2. Ocenenie najlepších študentov Trnavského samosprávneho kraja
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva už po druhýkrát ocenil Trnavský samosprávny
kraj študentov stredných škôl v rámci kraja. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 19. nov.
2008 v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.
V kategórii „Olympiády, súťaže a projekty“ bolo ocenených 12 študentov. Medzi nimi
i študent Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch Lukáš Konečný – 3. miesto na medzinár.
chemickej olympiáde.
V kategórii „Individuálne športy“ bolo ocenených 33 študentov. Z toho bolo 8 študentov
Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch – Simona Šamková – majsterka SR v kanoistike
na krátkych a dlhých tratiach, Lenka Kršňáková – 3. miesto na majstrovstvách SR
v krasokorčuľovaní, Zuzana Luknárová – 2. miesto na ME družstiev v tenise, Matej Vido –
3. miesto z MS v tenise, Jerguš Jacko – majster SR v kanoistike, Natália Juríková – 2. miesto
na majstrovstvách SR v krasokorčuľovaní, Richard Vančo – majster SR v skife, Katarína
Hollá – majsterka SR v plávaní.
Jedna študentka bola zo SPŠE v Piešťanoch - Veronika Kolníková – majsterka SR v plávaní
a dvaja študenti zo Strednej odbornej školy v Rakoviciach – Daniel Kučavík a Filip Tekula
– úspešní reprezentanti v hokeji.
3. Ocenenie Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch
Cenu prof. Vladimíra Černušáka za šírenie olympijských myšlienok a vynikajúce úspechy
v športe získalo na prelome rokov 2007-2008 Gymnázium P. de Coubertina v Piešťanoch.
V hodnotení úspechov vo vedomostných a športových súťažiach získalo gymnázium 1.
miesto na Slovensku so ziskom 71 bodov. Každý bod ocenilo ministerstvo školstva sumou 5
tisíc korún, takže gymnázium získalo celkove 355 tis. Sk. Tieto peniaze sa použili na nákup
učebných pomôcok.

4. Mladý sommelier 2008 - 9. ročník súťaže
Súťaž mladých znalcov vína sa uskutočnila v dňoch 10. - 11. marca 2008 v priestoroch
Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch. Súťaže Mladý sommelier sa zúčastnilo 13
škôl zo Slovenska a 1 z Čiech. Z 25-tich súťažiacich vyhrala Barbora Levická z Hotelovej
akadémie Otta Brucknera z Kežmarku, na 2. mieste sa umiestnil Matej Chorváth z HA Ľ.
Wintera v Piešťanoch a na
3. mieste Lenka Šunová zo Združenej hotelovej a obchodnej
školy Liptovský Mikuláš.
5. Medzinárodná súťaž žiakov Európa v škole
V šk. roku 2007/2008 sa uskutočnil 55. ročník medzinárodnej súťaže Európa v škole, ktorá
je určená pre deti a mládež vo veku od 6 do 19 rokov. Od roku 1992 sa jej zúčastňujú aj
súťažiaci zo Slovenska.
Celoslovenská porota vyhodnotila spolu 1 843 literárnych a výtvarných prác, ktoré postúpili
z okresných a krajských kôl. Víťazi jednotlivých kategórií boli vyhlásení a ocenení na
slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa Európy v škole v priestoroch Domu EÚ v Bratislave
12. mája 2008.
Medzi víťazmi v kategórii 6 až 9-ročných detí boli aj dvaja žiaci ZŠ F.E. Scherera v Piešťanoch
– Terezka Súcka (doplňovačky) a Renko Sochor (báseň Slovenské Vianoce).
6. Vyhodnotenie súťaže Škola roka v Piešťanoch
Vyhlasovateľom súťaže Škola roka v Piešťanoch, ktorej sa zúčastňujú žiaci ZŠ v Piešťanoch,
je primátor mesta. Hodnotiace kritériá vypracoval Referát školstva MsÚ v Piešťanoch.
Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 25. júna 2008 v KSC
Fontána.
Školou roka v Piešťanoch v šk. roku 2007/2008 sa stala ZŠ Brezová ul.
Najlepšou školou v prepočte za získané body na žiaka bola ZŠ F.E. Scherera a najaktívnejšou
v oblasti mimoškolskej činnosti žiakov, krúžkov a netradičných aktivít bola ZŠ M.R.
Štefánika, Vajanského ul. V súťaži o najkrajší školský časopis vyhrala cirkevná ZŠ sv. Márie
Goretti. Najlepší výtvarný návrh loga predviedla Alexandra Vičanová zo ZŠ Brezová ul.
Najúspešnejšou školou v športe bola v kateg. do 300 žiakov ZŠ sv. Márie Goretti a nad 300
žiakov ZŠ Brezová ul.
7. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch - 40. výr. založenia
Oslavy 40. výr. vzniku SPŠE v Piešťanoch sa začali 23. okt. 2008 slávnostnou akadémiou
v Dome umenia. Zúčastnili sa ich súčasní i bývalí učitelia a zamestnanci školy, študenti
a viacerí hostia.
V programe boli príhovory striedané kultúrnymi vystúpeniami. K prítomným sa prihovorila
riaditeľka školy Ing. Mária Kováčová, podpredseda TTSK Ing. Augustín Pulmann, prednosta
Krajského školského úradu v Trnave Mgr. Ľudovít Vanek a primátor mesta Piešťany
Ing. Remo Cicutto, ktorý zároveň riaditeľke odovzdal Pamätnú medailu mesta Piešťany.
Prítomných pozdravili aj riaditelia družobných škôl – Mgr. Miroslav Trefil zo SŠIEaR
v Rožnove pod Radhoštěm, Dr. Leo Čuda z Obchodnej akadémie v Břeclavi a Pietro Del
Ben zo Scuola Centrale Formazione v Pordenone v Taliansku. Ďalej sa prihovoril aj bývalý
študent a súčasný námestník generálneho riaditeľa pre sekciu Európskeho sociálneho
fondu na Ústredí práce v Bratislave Ing. Marián Valentovič a bývalý učiteľ školy a riaditeľ

Školského výpočtového strediska v Piešťanoch Ing. Jozef Jančík.
V kultúrnom programe vystúpili študenti školy pôsobiaci v rôznych súboroch a skupinách –
folklórny súbor Slnečnica, hudobná skupina UNO a tanečná skupina break dance.
Oslavy pokračovali popoludní stretnutím súčasných a bývalých zamestnancov školy
v reštaurácii Semafor. Pri príležitosti 40. výr. založenia SPŠE v Piešťanoch vydala škola
svoju pamätnicu formou DVD.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 2008
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2007
Na základe odporučenia komisie MsZ udelil primátor mesta Ing. R. Cicutto
14. marca
2008 v galérii KSC Fontána ceny za aktivity v oblasti kultúry za rok 2008.
V kategórii „kultúrna osobnosť roka“ cenu primátora mesta Piešťany získal fotograf „Yaro“
Kupčo (Jaroslav), ktorý už 25 rokov žije a tvorí v Piešťanoch. Napriek telesnému handicapu,
ktorý ho pred štvrťstoročím pripútal na invalidný vozík, sa vypracoval na významného
slovenského fotografa.
Fotografuje najmä krajinu a hory. V roku 2007 mal niekoľko samostatných výstav –
v Piešťanoch, Vrbovom, Bratislave a Kežmarku.
V kategórii „kultúrny počin roka“ cenu primátora mesta Piešťany získal mestský kultúrnospoločenský štvrťročník Revue Piešťany. Cenu prevzal šéfredaktor časopisu Kornel Duffek.
Časopis už 44 rokov šíri dobré meno mesta Piešťany doma i v zahraničí. Vychádza
v 3-jazyčnom prevedení a slúži najmä na reprezentačné účely na rôznych medzinárodných
podujatiach.
Časopis Revue Piešťany bol ocenený na celoslovenských súťažiach, jeho grafická a textová
úprava bola ocenená v súťažiach Podnikové médium 2005 a Miestne noviny 2007.
2. Dvojalbum Jozefa Doda Šošoku
1. febr. 2008 sa v Art Jazz Gallery konal „krst“ dvojalbumu slovenského jazzového hudobníka,
perkusionistu J. D. Šošoku. Nahral ho v Piešťanoch so svojou džezovou skupinou Slovak
Jazz Trio (Šošoka - bicie, Krajňák - piano, Bartoš - double bass).
3. Ocenenie časopisu Revue Piešťany
Mestský kultúrno-spoločenský štvrťročník Revue Piešťany v 2. ročníku celoslovenskej
súťaže Miestne noviny 2007 v kategórii kultúrno-informačné noviny získal 3. miesto
v konkurencii 141 slovenských periodík. Je to už druhé ocenenie časopisu. Cenu prevzal
31. januára 2008 v bratislavskom Dome novinárov poverený šéfredaktor časopisu Kornel
Duffek.
4. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
Tradičná národná slávnosť, rozlúčka s fašiangami pod názvom „pochovávanie basy“ sa
v Piešťanoch konala v utorok 5. februára 2008, deň pred popolcovou stredou, ktorou sa
začína cirkevný pôst. O program veselice sa postaral FS Podhoranka z Kočína-Lančára.
Podujatie sa začalo pred budovou MsÚ. Primátor mesta napichol hlavnému šabľovníkovi
na ražeň zopár kusov slaniny. Potom sprievod masiek vedený dychovou hudbou prešiel

Kukučínovou a Rázusovou ul. na Nám. slobody, kde sa konal „smútočný obrad“. Po
„pohrebe“ veselica pokračovala, pilo sa, jedlo a tancovalo.
5. Výstava fotografií Ernesta Koppona
17. febr. 2008 sa vo frapperii Kursalonu uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Ernesta
Koppona z Vrbového pod názvom Príbehy. Kurátorom výstavy bol Marián Dubovský. E.
Koppon je členom Piešťanského fotoklubu.
6. Výstava „Piešťany a poštové známky“
Otvorenie výstavy „Piešťany a poštové známky“ sa uskutočnila 20. febr. 2008. Pripravilo ju
MsKS v spolupráci s Klubom filatelistov v Piešťanoch a Slovenskou poštou.
Uskutočnila sa pri príležitosti 3-och výročí: pred 170 rokmi - v roku 1838 bol v Piešťanoch
otvorený prvý poštový úrad, v roku 1928 boli v rámci „Jubilejných obrazových dopisníc
1918 - 1928“ vydaný korešpondenčný lístok s pohľadom na KH Thermia a kúpeľný dom
Irma z Bananského vŕšku a v roku 1938 bol v Piešťanoch založený Klub československých
filatelistov. Samotná výstava obsahovala rôzne druhy poštovej grafiky – poštové známky,
pohľadnice (fotopohľadnice s natlačenou známkou), korešpondenčné lístky a pod.
7. Výstava karikatúr Boba Perneckého
Vernisáž výstavy „Komunikáty bez slov a iné bublinky“ sa uskutočnila 21. febr. 2008 pri
príležitosti otvorenia novej výstavnej siene Piešťanského informačného centra na Pribinovej
ul. Podujatia sa zúčastnili prezident Slovenskej únie karikaturistov Kazo Kanala, primátor
Piešťan i ďalší hostia.
Popredný slovenský karikaturista, 60-ročný Ing. arch. Bohuslav Pernecký, žije v Piešťanoch
už vyše 50 rokov. Na výstave sa predstavil výberom zo svojho diela – kresleným humorom
a knižnými ilustráciami. Ako karikaturista publikoval vo viacerých minulých i súčasných
slovenských časopisoch (Roháč, Kultúrny život a pod.) a získal niekoľko ocenení.
B. Pernecký je povolaním architekt, ktorý výstavnú sieň v PIC aj naprojektoval. Je
spoluzakladateľom Architektonického ateliéru BP, v ktorom okrem iného bola vypracovaná
súčasná podoba piešťanskej Pešej zóny (cena za architektúru 2006).
8. Výstava obrazov Milana Šteska
V galérii KSC Fontána sa 28. febr. 2008 uskutočnila výstava obrazov Banskobystričana
Milana Šteska. Organizátorom podujatia bolo Mesto Piešťany, MsKS v Piešťanoch a S.
Mustagrudič z Cafe Art Gallery. Maliar M. Štesko sa vo svojej tvorbe inšpiroval valaským
životom a osobitou ľudovou kultúrou horských pastierov, bačov, muzikantov a pod.
9. Kniha Antona Gajdoša „Osobnosti slovenského športu 1896 - 2006“
Prezentácia knihy spojená s besedou sa uskutočnila 3. marca 2008 v priestoroch Bowling
centra Victoria na Hlbokej ul. Podujatie pripravila Mestská knižnica v Piešťanoch. Okrem
autora zavítali do Piešťan viacerí významní slovenskí bývalí i súčasní športovci, napr.
i legendárny hokejista Jozef Golonka.
10. Ocenenie nástenného kalendára Piešťan
12. marca 2008 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo odovzdávanie cien v rámci súťaže

Najkrajší kalendár Slovenska 2008. V kategórii „mestské nástenné kalendáre“ získalo 1.
miesto mesto Šaľa, 2. miesto mesto Piešťany a na 3. mieste sa umiestnilo mesto Košice.
Významné ocenenie získali Piešťany už po 3-tí raz (1. miesto v rokoch 2006 a 2007).
Tohtoročný kalendár Impresie Piešťany 2008 vychádzal z obrazových motívov piešťanských
mostov, ulíc a iných pozoruhodností, doplnených o rôzne prírodné prvky. Autorkou
grafického návrhu bola akad. maliarka Mara Molčanová.
11. Výstava bratislavských poslucháčov VŠVU
14. marca 2008 sa v galérii Domu umenia v Piešťanoch uskutočnilo otvorenie výstavy
bratislavských vysokoškolákov VŠVU. Svoje práce tu vystavovali sochári, grafici, dizajnéri,
fotografi a tvorcovia videofilmov.
12. Návšteva básnika z Taiwanu
Začiatkom apríla 2008 navštívil Slovensko popredný taiwanský básnik, spisovateľ
a budhistický mysliteľ Yu Hsi, ktorý je zakladateľom básnického fóra Crane Summit. 3.
apríla prevzal v Bratislave Cenu Jána Smreka a zároveň oznámil, že laureátom Ceny Crane
Summit za poéziu je slovenský básnik Milan Rúfus.
5. apríla zavítal do Piešťan Yu Hsi so svojimi spolupracovníkmi a budhistickými mníškami,
sprevádzali ho generálny tajomník Svetovej akadémie umenia a kultúry, básnik Maurus
Young a riaditeľ Festivalu Jána Smreka Milan Richter. V priestoroch hotela Thermia Palace
hostí privítali primátor mesta Ing. R. Cicutto a finančný riaditeľ kúpeľov Ing. Emanuel
Paulech. Na záver svojej návštevy pozvali zástupcov mesta a kúpeľov na Taiwan.
13. Galakoncert speváčky Lucie Bílej
Populárna česká speváčka Lucie Bíla, držiteľka desiatich Zlatých slávikov a mnohých
ďalších ocenení, sprevádzaná kapelou Petra Maláska a vokalistkami, vystúpila 5. apríla
2008 v Dome umenia v Piešťanoch. Následne v Art Jazz Gallery oslávila svoje narodeniny,
ktoré mala o dva dni neskôr.
14. Výstava „Piešťanský park, to nie sú len stromy“
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 9. apríla 2008 v priestoroch BM v Piešťanoch vo Vile dr.
Lisku. Vystavené boli grafiky z 2. polovice 19. stor. s vyobrazením parku, starého divadla,
dreveného mosta cez Váh a kaplnky pri vstupe do parku, tiež fotografie a pohľadnice
(kúpeľné kino, kúpeľné divadlo, starý hudobný pavilón, hotel Royal - Slovan, amfiteáter
a pod.).
Piešťanský park má cca 200 rokov.
15. Knižky žiakov ZŠ F.E. Scherera v Piešťanoch
Približne 12 žiakov Krúžku priateľov detskej knihy pri ZŠ F.E. Scherera v Piešťanoch pod
vedením učiteľky Mgr. Anny Jánoškovej a riaditeľky školy Mgr. Gizely Talačovej vydalo
v roku 2007 svoju druhú knižku. Po „Tajuplných príbehoch z nášho mesta - 1. diel“ napísali
ďalšiu knižku „Piešťanská abeceda“, ktorá vyšla v roku 2007 (ku každému písmenu abecedy
našli zaujímavý príbeh).
Začiatkom apríla 2008 sa v prítomnosti viceprimátora mesta Ing. T. Mištinu, CSc. uskutočnil
„krst“ ich tretej knižky „Tajuplné príbehy z nášho mesta - 2. diel“.

16. Spevácka skupina Rozmarínky
Okrem Povojy pôsobí v Piešťanoch aj ďalšia ženská spevácka skupina Rozmarínky. Vedúcou
12-člennej skupiny je Vlasta Zelezníková.
V roku 2008 vydala Rozmarínka svoje prvé CD.
17. Festival International Jazz Piešťany 2008 - 4. ročník
Zásluhou Jozefa Doda Šošoku sa Piešťany stali festivalovým mestom džezovej hudby.
V roku 2008 sa konal 4. ročník festivalu. Okrem J.D. Šošoku sa na realizácii džezového
festivalu podieľali Mesto Piešťany, Ministerstvo kultúry SR, International Visegrad Fund,
tiež i súkromné osoby, firmy i banka.
V období apríl - december 2008 sa uskutočnilo takmer 40 koncertov. Úvodný koncert sa
konal 25. apríla 2008 v Art Jazz Gallery, vystúpila rakúska formácia Gradischnig-Strasser
Quartet. Na festivale vystúpili hudobníci newyorskej džezovej scény, Sam Bardfield
Quartet, Talmor-Swallow-Nussbaum, Scorch Trio, Roy Nathason’s Sotto Voce, za vrchol
sa považovalo vystúpenie americkej skupiny Amina Claudine Myers Trio. Ďalej účinkovala
talianska skupina Tempo Permettendo, venezuelská skupina Michael Rodriguez Quartet,
brazílska speváčka v skupine Jacqueline Patricio Quartet, rakúska skupina Jazz Trio Vienna,
nemecká skupina Jan Jankeje Quartet i ďalšie.
Počas Otvorenia LKS 2008 v Piešťanoch vystúpili na pešej zóne Sereďský Dixieland Band
a Lučenecký Jazz Band. Zo slovenských skupín na festivale tiež vystúpili Hanka Gregušová
and Band, Dodo Šošoka Slovak Jazz Trio feat a Miloš Suchomel Quartet. Na záver festivalu
sa pred Vianocami uskutočnilo niekoľko koncertov pod názvom Jazzové Vianoce 2008.
Celkove na festivale vystúpilo 27 džezových formácií.
Tohtoročný džezový festival bol poznačený smrťou jeho zakladateľa, J.D. Šošoku, zomrel
po ťažkej chorobe 21. nov. 2008.
18. Výstava obrazov juhoslovanského maliara Mária Mikuliča
Výstava obrazov, v súčasnosti už nebohého Mária Mikuliča, sa pod názvom „Vôňa Dalmácie
zo Sarajeva“ začala vernisážou 29. apríla 2008 v Piešťanoch v galérii Fontána. Kurátorom
výstavy bol Srečko Mustagrudič.
Mário Mikulič bol maliarom v bývalej Juhoslávii a zomrel v roku 1991, krátko pred jej
rozpadom. Známe sú i jeho obrazy prezidenta J.B. Tita, umelcov, ale i obyčajných ľudí. Bol
jedným z najlepších portrétistov v Bosne a Hercegovine a v bývalej Juhoslávii.
Vernisáže sa zúčastnil minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Sven Alkajaj,
veľvyslanec Chorvátska v SR i ďalší hostia.
19. Výstava „Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách“
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 5. mája 2008 v priestoroch Piešťanského informačného
centra. Podujatie pripravili Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Slovenská národná knižnica,
Piešťanské informačné centrum a Mestská knižnica v Piešťanoch.
20. Koncert Hany Hegerovej
8. mája 2008 vystúpila v Dome umenia v Piešťanoch populárna česká šansoniérka Hana
Hegerová s orchestrom Petra Maláska. Speváčka, vlastným menom Carmen Farkašová,
pochádza zo Slovenska.

21. Európsky festival umeleckých škôl - 3. ročník
Koncerty študentov umeleckých škôl a konzervatórií sa konali v Piešťanoch v dňoch 8. - 9.
mája 2008. Účastníci vystúpili v KSC Fontána, v Spoločenskom centre SLK a v Hudobnom
pavilóne v parku. Mesto Piešťany reprezentovali žiaci Zákl. umelec. školy.
22. Oslavy Dňa matiek v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 11. mája 2008 v Hudobnom pavilóne v parku. V kultúrnom
programe vystúpil detský FS Hájenka z Bratislavy.
23. Výstava obrazov Stanislava Harangozóa
Maliar Stanislav Harangozó žije v Bratislave, v kongresovej hale hotela Magnólia
v Piešťanoch má svoju stálu expozíciu obrazov, do ktorej pribudli ďalšie obrazy z prostredia
mesta Soul. 16. mája 2008 sa v hoteli Magnólia uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom
„Krásy Soulu“, zúčastnil sa jej kórejský veľvyslanec v SR.
24. Festival rozhlasových rozprávok „Zázračný oriešok 2008“ - 5. ročník
V dňoch 21. - 24. mája 2008 sa po dvoch rokoch v Piešťanoch opäť uskutočnil festival
rozhlasových rozprávok „Zázračný oriešok - Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe“, po prvýkrát
ako medzinárodný, pretože zazneli aj české rozprávky.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Mesto Piešťany, Slovenský rozhlas a Mestská
knižnica mesta Piešťany. Festival sa tiež po prvýkrát konal pod záštitou ministra kultúry SR
a veľvyslanca ČR na Slovensku.
Festivalové poroty (odborná i detská) si vypočuli odposluchy 12-tich súťažných titulov
v 2-och kategóriách (monologické rozprávky a rozprávkové hry). Zároveň sa uskutočnilo
množstvo sprievodných podujatí.
Festival sa začal karnevalovým sprievodom detí, ktorý sa kvôli nepriaznivému počasiu
musel z pešej zóny presunúť do KSC Fontána. Slávnostný otvárací večer sa uskutočnil
v Kursalone, kde sa stretli všetci tvorcovia a priaznivci rozprávok. V priebehu festivalu sa
konali tiež divadelné predstavenia, stretnutia detí s tvorcami rozprávok, besedovalo sa, čítali
sa rozprávky, uskutočnilo sa niekoľko výstav (v Piešťanskom informačnom centre, Dome
umenia, mestskej knižnici, hoteli Magnólia a v Kursalone), ďalej vystúpenia hudobných
skupín, „krsty“ kníh, stretnutia so slovenskými i českými hercami a herečkami a pod. Na
záverečnom festivalovom večere sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie
cien Mesta Piešťany. Ceny odovzdával primátor mesta Piešťany a diplomy programový
riaditeľ Slovenského rozhlasu Ľuboš Machaj. Riaditeľom festivalu bol spisovateľ detskej
literatúry Ján Uličiansky, festivalu sa zúčastnila i zástupkyňa UNICEFu. V rámci festivalu
sa uskutočnilo aj jedno špeciálne podujatie pre handicapované deti.
Ocenení boli autori rozprávok resp. autori rozhlasových úprav rozprávok, dramaturgovia,
majstri zvuku, autori scénickej hudby, režiséri, interpreti a knižné vydavateľstvá.
Odborná porota v kateg. monologických rozprávok udelila hlavnú cenu rozprávke „Stromy
Vincka Zelienku“ z cyklu „Rozprávky z palety“ (autor Peter Palik, interpret herec Marián
Geišberg) a v kateg. rozprávkových hier hlavnú cenu získala rozhlasová interpretácia
rozprávky „Neobyčajný deň“ z knihy „Rozprávky zo skrine“ (autorka rozhlasovej úpravy
Libuša Friedová, ocenený bol i herec Marián Slovák).
Detská porota udelila hlavnú cenu v kateg. monol. rozprávok autorke rozhlasovej úpravy

Eve Chovancovej za adaptáciu rozprávky Astrid Lindgrenovej „Emil z Lönnebergy“ a v
kateg. rozpr. hier cenu získala rozhlasová realizácia rozprávky Christine Nöstlingerovej
„Conrad - chlapec z továrne“ (herečka Zuzana Kronerová).
25. Vystúpenie FS Povoja v Taliansku
V máji 2008 piešťanská ženská spevácka folklórna skupina Povoja zavítala do talianskeho
mestečka Spilimbergo, kde sa zúčastnila medzinárodného podujatia s názvom „Chute
Európy“. Členky súboru vystupovali v pestrofarebných krojoch, sprevádzal ich harmonikár.
Pre návštevníkov boli pripravené jedlá a nápoje rôznych krajín Európy. Pripravený bol
i stánok Trnavského samosprávneho kraja so slovenskými jedlami a tiež slovenský stánok,
ktorý pripravili slovenskí študenti študujúci v Centro formazione v Pordenone.
26. Festival mládežníckych folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí - 2. roč.
Festival sa uskutočnil v Piešťanoch v dňoch 30.5. až 1.6.2008. Účastníci vystúpili
v Hudobnom pavilóne v parku.
27. Výstava Mosty VI. Slovensko - Grécko
Výstavu slovenských a gréckych výtvarníkov zorganizovali Agentúra
3 COM
Art - Zora Petrášová, Mesto Piešťany a Ministerstvo zahraničných vecí SR. Záštitu nad
podujatím prevzali primátor Piešťan Ing. R. Cicutto a Veľvyslanectvo Helénskej republiky
v SR.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v predvečer otvorenia LKS 6. júna 2008. Kurátorkou výstavy
bola Mgr. Zora Petrášová. Vernisáže sa zúčastnili viacerí hostia, prvý tajomník a konzul
Helénskej republiky na Slovensku Antonios Haziroglou, predseda Slovensko-helénskej
spoločnosti Titos Papadopulos, generálny honorárny konzul Švédskeho kráľovstva na
Slovensku Ruben Keméni (prišiel na výstavu, lebo o 2 roky budú Mosty s touto krajinou),
zástupkyňa Kancelárie prezidenta SR, delegácie partnerských miest Heinola, Hajdúnánás,
Ustroň, Poděbrady, Luhačovice i ďalší hostia.
Svoje diela vystavovali grécki výtvarníci Nicholas Bliatkas (maľba), Christiana Iliopoulou
(grafika), Vasilis Avramidis (maľba), Christos Santamouris (grafika) a slovenskí výtvarníci
Andrej Augustín (art protis, maľba), Igor Cvacho (maľba, grafika), Martin Ševčovič (grafika).
V kultúrnom programe vystúpili grécke speváčky Martha a Tena Elefteriadu, ktoré žijú
v ČR.
28. Otvorenie LKS v Piešťanoch - 17. roč. – kultúrne podujatia
OLKS Piešťany 2008 sa konalo v dňoch 6. - 8. júna 2008. Jeho súčasťou bolo množstvo
kultúrnych podujatí, ako napr. vystúpenia účinkujúcich pred Domom umenia spojené
s prezentáciou účastníkov sprievodu, kultúrny program v Hudobnom pavilóne a pod. a tiež
i viacero sprievodných podujatí ako napr. prehliadka historických vozidiel Piešťanské
zlaté stuhy (Concours d’elegance), vernisáž výstavy Mosty VI., výstava kvetov a kaktusov
v Malej scéne MsKS, „krst“ knihy „50 rokov organizovaného záhradkárstva v Piešťanoch“,
džezové koncerty v Art Jazz Gallery, národný zraz karavanistov SR, hasičská súťaž družstiev
o Pohár generálneho riaditeľa SLK Piešťany, a.s., Deň otvorených dverí SLK Piešťany, a.s.
a pod. Organizačné zabezpečenie slávnostného sprievodu a kultúrnych programov vykonalo
MsKS v Piešťanoch.

Počas hlavného dňa OLKS, v sobotu 7. júna, už od rána vyhrával na Kolonádovom moste
Piešťanský dixieland.
O 10.30 hod. sa od jazierok na Kúpeľnom ostrove pohol slávnostný sprievod. Na jeho čele
išli historické vozidlá, mažoretky a dychová hudby z Novej Dubnice, krojovaný pár so
znakom mesta, krojovaní vlajkonosiči s vlajkami mesta, predstavitelia mesta a hostia. Za
nimi nasledovala hlavná časť sprievodu, kde sa zastupovali jednotlivé organizácie a obce
– najprv išla skupina, účinkujúca následne pred Domom umenia, oblečená v historických
odevoch a predstavujúca hostí kúpeľov z 19. a začiatku 20. stor. (napr. arcivojvodu Fridricha
a s manželkou Izabelou, ktorí navštívili kúpele v roku 1898, infanteristický vozík a pod.),
nasledovala DH Drahovčanka, cirkevná ZŠ, SOU elektr. a stroj. s alegorickým vozom,
DH Chtelničanka, ZŠ Holubyho ul., skateri, SZáŠ s alegorickým vozom, ZŠ Brezová ul.,
streetbalisti, hasiči z Luhačovíc s historickou striekačkou, cirkevné gymnázium, hotelová
akadémia, FS Lusk Krakovany, ZSŠOaS, SPŠE, spevácka skupina Povoja, skauti a Caravan
klub. Sprievod prišiel pred Dom umenia, kde bol kultúrny program žiakov a študentov
umeleckých škôl a predstavili sa tiež účastníci sprievodu.
Popoludní prebiehali rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. O 14. hod. sa začal hlavný
kultúrny program v Hudobnom pavilóne v mestskom parku, ktorý trval až do večerných
hodín. Vystúpili – spevokoly Bradlan z Trnavy a Tervakosken Mieskuoro z Fínska, skupina
historického šermu Wagus z Trenčína, speváci orchestra Pressburg Ambasador Orchester
z Bratislavy, folklórno-tanečný súbor Poleno z Bratislavy a viaceré ďalšie slovenské
i zahraničné súbory, speváci a zabávači.
29. Podujatia pri príležitosti 100.výr. narodenia hud. skladateľa Eugena Suchoňa
Hudobný skladateľ, nár. umelec prof. Eugen Suchoň mal k mestu Piešťany blízky vzťah.
V 40-tych rokoch 20. stor. V našom meste aj niekoľko rokov býval vo svojom dome pri
železničnej trati v m.č. Kanada. Neskôr sa presťahoval do Bratislavy, ale do Piešťan sa často
vracal. V Piešťanoch aj skladal operu Krútňava, prvú povojnovú slovenskú operu, ktorá
mala premiéru v SND v Bratislave koncom roka 1949.
Eugen Suchoň sa dlhé obdobie podieľal na kultúrnom rozvoji mesta, zaslúžil sa o vznik
Piešťanského festivalu a bol predsedom festivalového výboru. Festivalové koncerty sa
spočiatku konali v LD Slovan, neskôr v Dome umenia, o výstavbu ktorého sa sám veľkou
mierou ako poslanec SNR osobne pričinil.
Pri príležitosti 60-tich narodenín bol v roku 1968 ocenený titulom Čestný občan mesta
Piešťany.
2. júna 2006 bol v Piešťanoch E. Suchoňovi odhalený pamätník na ulici, ktorá nesie jeho
meno (ústí do Nám. slobody).
V roku 2008 pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia sa v Piešťanoch uskutočnilo niekoľko
podujatí, niektoré s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. V rámci otvorenia 53.
ročníka Piešťanského festivalu sa 12. júna uskutočnila pri jeho pamätníku spomienková
slávnosť, na ktorej primátor Piešťan hovoril o prínose umelca pre kultúrny život Piešťan.
Odzneli tiež úryvky zo skladateľovej tvorby v podaní speváckeho zboru Coro Laudamus
pod vedením Jána Procházku. Následne bola vo výstavnej sieni Domu umenia otvorená
historicko-dokumentačná výstava o živote prof. Eugena Suchoňa. Vernisáže výstavy sa
zúčastnili aj jeho syn Ing. Marián Suchoň s manželkou a jeho dcéra Danica Štilichová. 9.
júla 2008 sa v galérii Domu umenia uskutočnila vernisáž ďalšej výstavy pod názvom „Po

stopách Eugena Suchoňa“, ktorá predstavila hudobného skladateľa aj z inej stránky – ako
maliara. Súčasťou vernisáž bol koncert z jeho piesňovej tvorby. Výstavu pripravila jeho
dcéra Danica Štilichová spolu s Michaelou Mojžišovou.
Skladby Eugena Suchoňa odzneli aj na podujatiach tohtoročného Piešťanského festivalu
v podaní Slovenskej filharmónie, Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala
a Suchoňovho kvinteta. V októbri zaznela v Dome umenia opera Krútňava.
100. výročie narodenia autora prvej slovenskej národnej opery Krútňava bolo zaradené do
Zoznamu výročí UNESCO na roky 2008 - 2009.
30. Kniha Ľubomíra Mrňu „Architekt Pavel Weisz, piešťanský rodák“
„Krst“ knihy sa uskutočnil 10. júna 2008 v priestoroch Galérie Fontána.
Autor Ing. arch. Ľubomír Mrňa mal aj prednášku spojenú s premietaním obrazových
materiálov, ktorou prítomných oboznámil so životom a dielom piešťanského architekta
Pavla Weisza, ktorý okrem iného projektoval hotely Eden a Excelsior (dnešná Jalta).
31. Piešťanský festival - 53. ročník
V roku 2008 sa Piešťanský festival niesol v znamení 100. výročia narodenia významného
slovenského hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj
tohto podujatia. Celkove odznelo 12 koncertov, z toho 7 v Dome umenia, 1 v kostole sv.
Cyrila a Metoda, 2 v Kongresovej hale SLK a 2 v kúpeľnom hudobnom pavilóne Harmony,
festival trval od 12. júna do 18. júla 2008. V rámci festivalu sa v Dome umenia uskutočnili
aj 2 výstavy venované E. Suchoňovi.
a) Podujatia v Dome umenia
12. jún – Slávnostné fanfáry na terase DU. Následne sa uskutočnil otvárací koncert festivalu,
v ktorom vystúpila Slovenská filharmónia s dirigentom Leošom Svárovským. Program: H.
Berlioz, E. Suchoň, R. Schumann, A.Dvořák;
16. jún – Večer pantomímy „Krížová cesta“, vystúpil známy mím Milan Sládek (najväčší na
Slovensku);
25. jún – Balet Slovenského národného divadla Bratislava;
30. jún – Večer operných árií, vystúpil komorný orchester Czech virtuosi so sólistami - spev;
2. júl – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala. Program: J.S. Bach, W.A. Mozart,
E. Suchoň, B. Bártók;
4. júl – Organový koncert, vystúpil Martin Bako;
10. júl – Jiří Stivín a Zlaté husle, všestranný hudobník a hudobná skupina vystúpili
s programom „Dobrá muzika“.
b) Podujatie v kostole sv. Cyrila a Metoda
5. júl – Umelecké združenie Harmonia seraphica s programom „Slavimo slavno Slaveni“,
vystúpil Martin Bako - organ a sólisti - spev.
c) Kongresová hala SLK
8. júl – Suchoňovo kvinteto - súbor Štátneho komorného orchestra Žilina. Program: E.
Suchoň, W.A. Mozart, L. van Beethoven, J. Francaix, F. Poulenc;
8. - 17. júl – Medzinárodné majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského 2008.
d) Hudobný pavilón Harmony
9. - 16. júl – Večerné koncerty účastníkov kurzu Petra Dvorského;
18. júl – galavečer majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského. Záverečný koncert
53. Piešťanského festivalu.

32. Výstava Socha piešťanských parkov - 26. ročník
Po 2-ročnej prestávke sa tradičná prehliadka umeleckých diel vrátila do Piešťan.
20. júna 2008 sa pred KSC Fontána uskutočnila slávnostná vernisáž 26. ročníka výstavy
Socha piešťanských parkov, ktorá vyvrcholila záhradnou slávnosťou.
Výstavu otvorili riaditeľka MsKS v Piešťanoch Marta Jurčová, bývalý riaditeľ MsKS Kornel
Duffek a kurátor výstavy Martin Valo. Prítomní boli aj niektorí vystavujúci autori ako napr.
keramikár Ľubomír Jakubčík, drevorezbár Pavol Schultz i ďalší. V kultúrnom programe
zaznela ľudová hudba bratov Anyalaiovcov.
Hlavným organizátorom výstavy bolo MsKS v Piešťanoch. Prípravné práce koordinoval
vedúci galerijného oddelenia Fontány Martin Valo, ktorý bol zároveň kurátorom výstavy.
Výstavné diela boli rozmiestnené v galérii a okolí KSC Fontána. Výstava trvala do 21. sept.
2008.
Na 26. ročníku sa prezentovalo 12 autorov 30-timi dielami. Boli to výtvarník Ján Kubiak
z Poľska, českí tvorcovia Vladimír Preclík a Vladimír Kudlík a slovenskí sochári Ján Borko,
Miroslav Rudavský, Pali Bratranec z Piešťan, Andrej Chotváč z Piešťan, Pavol Schultz,
Martin Dzurek, Ľubomír Jakubčík, František Bohunický a Róbert Jančovič so svojím synom.
Súčasťou podujatia bola aj výstava 25-ročnej histórie tejto prehliadky výtvarných diel. Pri
tejto príležitosti vydalo MsKS v Piešťanoch bulletin „Socha piešťanských parkov 19672008“, ktorý zostavili Vladimír Krupa a Martin Valo.
33. Celoslovenská zberateľská burza
Burza sa konala 21. júna a 16. aug. 2008 v Piešťanoch v priestoroch Spoločenského centra
SLK. Stretli sa tu vyznávači filatelie, numizmatiky a filokartie.
34. Putovná výstava o básnikovi Jaroslavovi Seifertovi
Vernisáž putovnej výstavy, ktorá bola venovaná českému básnikovi a spisovateľovi,
nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru Jaroslavovi Seifertovi, sa konala 24. júna 2008
v priestoroch Piešťanského informačného centra na Pribinovej ul.
Výstavu pod názvom „Všechny krásy světa“ pripravil Český spolok na Slovensku - pobočka
Piešťany v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch.
35. Balneologické múzeum v Piešťanoch - 80. výročie vzniku
Pri príležitosti 80. výr. otvorenia prvej expozície Piešťanského múzea (21. júna 1928), ktoré
bolo predchodcom Balneologického múzea, sa 25. júna 2008 v KH Balnea Grand Splendid
uskutočnila spomienková slávnosť.
Slávnostný príhovor predniesol zástupca Trnavského samosprávneho kraja (zriaďovateľ
BM). Zároveň sa uskutočnil koncert, na ktorom vystúpil perkusionista J.D. Šošoka so
svojimi priateľmi.
36. Prezentácia vlastivedného zborníka „Balneologický spravodajca 2003-2007“
Prezentácia zborníka sa uskutočnila 25. júna 2008 počas spomienkovej slávnosti z príležitosti
80. výr. vzniku BM v Piešťanoch. Publikáciu „pokrstila“ termálnou vodou vnučka zakladateľa
Piešťanského múzea Imricha Wintera.
37. Festival Hodokvas
Multimediálny hudobný festival mladej generácie Hodokvas sa konal v dňoch 4. a 5. júla

2008 na Letisku v Piešťanoch.
V stanovom mestečku na letisku sa utáborilo 16-tisíc vyznávačov modernej populárnej
hudby. Vystúpili hudobné skupiny ako sú Čechomor, Paradise Lost, Cypress Hill, I Am X,
Persiana Jones, The Cars, Kontrafakt a viacero ďalších, ktoré hrali hudbu metal, punk, hiphop a pod. Uskutočnili sa tiež zábavné podujatia, vystúpenia kaskadérov a pod.
38. Benátska noc v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 12. júla 2008 v areáli vodného lyžovania v Ratnovskej
zátoke.
V predchádzajúcom období sa Benátska noc konala tradične na kúpalisku Eva. V roku 2007
však podujatie predčasne po polnoci ukončila kúpeľná polícia, pretože hluk rušil kúpeľných
klientov.
Na podujatí vystúpila piešťanská hudobná skupina Kontrafakt, FS Máj i ďalšie kapely. Hral
sa plážový volejbal, vystúpila hip-hopová skupina, návštevníci si mohli zdarma vyskúšať
i vodnolyžiarsky vlek. Podujatie tentokrát narušilo počasie, pretože prišla búrka so silným
vetrom. Plavba gondoliéra na benátskej loďke, ktorú ohlásil krátky ohňostroj, musela byť
preto zrušená, rovnako ako vystúpenie hudobných skupín Slniečko a Hex.
Klub vodného póla Kúpele Piešťany zorganizoval aj ďalšiu Benátsku noc, ktorá sa uskutočnila
16. aug. 2008 večer na kúpalisku Eva.
39. Výstava Výtvarný salón na Kolonádovom moste
Výstavu pod názvom „Umenie na moste“ pripravilo MsKS v Piešťanoch 12. júla 2008. 17
maliarov, nielen z piešťanského regiónu sa prezentovalo na Kolonádovom moste cca 50timi obrazmi. O hudbu sa postaralo gitarové Silent Duo z Bratislavy.
40. Letný hudobný festival mladých umelcov Piešťany 2008 - 3. ročník
Podujatie pripravilo Mesto Piešťany v spolupráci s agentúrou Toccata art a konalo sa v dňoch
13. - 20. júla 2008 v priestoroch Kursalonu a Hud. pavilónu v parku.
Festival bol súťažnou prehliadkou mladých umelcov a interpretačné výkony i autorské
premiéry mladých skladateľov hodnotila porota, zložená z umelcov a kultúrnych pracovníkov
mesta. Ceny za najlepšiu interpretáciu a za najlepšiu autorskú skladbu odovzdal primátor
Piešťan.
41. Výstava mexických karikaturistov
Spolupráca Piešťanského informačného centra a Slovenskej únie karikaturistov vyústila
do ďalšej výstavy kresleného humoru. 30 najlepších mexických karikaturistov vzdalo hold
svetoznámej výtvarníčke mexického pôvodu a svoje práce poslali na Slovensko. Výber
z tvorby našich najlepších karikaturistov bol zas poslaný do Mexika.
Výstavu pod názvom „Frida: Viva la vida“ („Frida: Nech žije život“) otvorili 14. júla v PIC
karikaturista Kazo Kanala a veľvyslanec SR v Mexiku.
Na vernisáži vystúpil tanečný súbor Magisterial a jeho hudobná zložka El Caminante
v mexických krojoch.

42. Folklórny súbor Máj na festivale v Španielsku
V 2. polovici júla 2008 s FS Máj, pôsobiaci pri Gymnáziu P. de Coubertina v Piešťanoch,
zúčastnil 34. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Nazio Arteko v meste Portugalete
v baskickom Španielsku. Na festivale sa predstavilo 8 súborov celého sveta.
43. Knižná prezentácia fotografistov K. Belasa a E. Čupku
V poslednom zväzku Malej fotografickej edície MEET PHOTO sa prezentovali aj dvaja
piešťanskí fotografi Karol Belas - víťaz Foto Kursalonu a Eduard Čupka - víťaz Park Foto.
Publikáciu „pokrstil“ primátor mesta Ing. R. Cicutto za prítomnosti predstaviteľov
Piešťanského fotoklubu Martina Ondka a Mariána Dubovského.
44. Výstava karikatúr Vojta Haringa „Euro nie je neuro“
Vernisáž výstavy piešťanského karikaturistu Vojta Haringa „Euro nie je neuro“ sa uskutočnila
25. júla 2008 vo foyeri Galérie Fontána. Autor dokázal humorným spôsobom vyjadriť
súčasnú aktuálnu tému. K výstave bol vydaný bulletin s ukážkami karikatúr a predslovom
primátora Piešťan Ing. R. Cicutta.
45. Organové dni v Piešťanoch - 9.ročník medzinárodného organového festivalu
Organové koncerty sa konali v období od 5. aug. do 5. sept. 2008 v kostole sv. Cyrila a Metoda
a v Dome umenia v Piešťanoch. Podujatie pripravilo Mesto Piešťany (na koncerty v kostole
sv. Cyrila a Metoda aj finančne prispelo), spoluorganizátorom bola Bachova spoločnosť na
Slovensku. Celkove sa uskutočnilo 7 koncertov. Na každom koncerte odzneli, okrem iných
skladateľov, vždy aj skladby J.S. Bacha.
a) Koncerty v kostole sv. Cyrila a Metoda
5. august – Jaroslav Pehal - bas (SR Bratislava), Marietta Demeterová - organ (SR Bratislava);
12. august – Magdaléna Tomlanová - organ (ČR). Ladislav Ondrejčin - organ (SR Bratislava).
b) Koncerty v Dome umenia
19. august – David di Fiore - organ (USA);
22. august – Zuzana Janáčková – organ, Giovanni Clavora Braulin - organ (Taliansko);
26. august – Christian Iwan - organ (Rakúsko), v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom
v Bratislave;
2. september – Greg Abrahams - organ (Veľká Británia);
5. september – Zuzana Zahradníková - organ (SR), Rastislav Adamko - husle (SR
Ružomberok).
46. Folklórny súbor Striebornica na festivale v Bulharsku
V prvej polovici augusta 2008 sa piešťanský FS Striebornica spolu so svojím detským
súborom Striebornička zúčastnil festivalu Balkanfolkfest v Bulharsku. Festival balkánskeho
folklóru prebieha každoročne od júna do septembra. Tohto roku sa ho zúčastnilo 127 súborov
z celého sveta.
Vedúcou FS Striebornica je Jana Obadalová.
47. Stretnutie výtvarníkov v maďarskom meste Hajdúnánás
V partnerskom meste Hajdúnánás sa v auguste 2008 uskutočnilo stretnutie výtvarníkov zo

Slovenska, Rumunska, Poľska a Maďarska. Naše mesto reprezentovali Alena Hudáková
a Pali Bratranec.
48. Festival Lodenica - 10. ročník
Medzinárodný festival Lodenica 2008 folkovej a country hudby, ale i ďalších hudobných
žánrov, sa konal v priestoroch kempingu Lodenica a v jeho okolí, kde vyrástol stanový tábor.
Predstavilo sa viacero skupín a jednotlivcov - hudobníci, speváci a tanečníci zo Slovenska
i zo zahraničia. Vystupovalo sa na niekoľkých miestach, vyrástla tu Komorná scéna, Viva
aréna a pod.
V priebehu troch dní tu vystúpili – moravská kapela Bokomara, prešovská kapela Hrdza,
piešťanské Slniečko, skupina Kamelot, česká kapela Čechomor, Allan Mikušek s kapelou,
českí hudobníci Věra Martinová s Jamiem Marshallom, moravský pesničkár Vlasta Redl,
keltské tance predviedli dievčatá z Írska, africké tance súbor Inkululeko Ybatsha zo Zimbabwe
i ďalší účinkujúci, na záver vystúpili populárni bratia Jan a František Nedvědovci z ČR.
K dispozícii boli rôzne stánky na občerstvenie. Zabávali sa aj deti, k dispozícii mali
trampolíny, šmykľavky, nafukovacie hrady, jazdili na džípoch alebo koňoch a pod.
49. Súťažná prehliadka amatérskej videotvorby VIDEOAMA 2008 - 16. ročník
Medzinárodná prehliadka snímok neprofesionálnych videotvorcov sa uskutočnila v dňoch
5. a 6. sept. 2008 v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch. Podujatie
zorganizoval Hifiklub SSE v Piešťanoch, zúčastnili sa ho videoamatéri a záujemci
o počítačovú multimediálnu tvorbu.
50. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany - 3. roč.
MFF Cinematik sa konal v Piešťanoch v dňoch 10. až 15. sept. 2008. Premietalo sa v Dome
umenia, v kine Fontána, v kinosále Malej scény MsKS (kino dostalo názov kino Klub),
pojazdný Kinematograf premietal na Kúpeľnom ostrove v pavilóne Harmony.
Hlavným organizátorom festivalu bol MFF Piešťany, o.z., spoluorganizátormi Mesto
Piešťany, SLK Piešťany, a.s., MsKS a Dom umenia. Hlavným partnerom bola Slovenská
pošta, partnermi boli piešťanský hotel Satelit, Kursalon i ďalší. Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou ministra kultúry SR.
Celkove bolo premietnutých viac ako 100 filmov, v jednej súťažnej a 9-tich nesúťažných
sekciách a vzhliadlo ich cca 10 tisíc divákov.
Festival Cinematik otvorili primátor Piešťan Ing. R. Cicutto a gener. riaditeľ SLK Piešťany
K. Pilz. Čestnou riaditeľkou festivalu bola herečka Božidara Turzonovová, výkonným
riaditeľom Tomáš Klenovský a umeleckým riaditeľom Vladimír Štric. Medzi hosťami
festivalu boli aj významné osobnosti svetovej kinematografie – katalánsky filmový režisér
Ventura Pons, španielsky producent Luis Miňarro, rumunská herečka Maria Dinulescu (hrala
vo víťaznom filme festivalu) i ďalší. Porota v súťažnej kategórii udelila ceny nasledovným
filmom:
Cena Meeting Point Europe (FIPRESCI): film „4 mesiace, 3 týždne, 2 dni“ (Rumunsko);
Cena Rešpekt: filmový režisér Ventura Pons (Španielsko);
Cena primátora mesta Piešťany: film „California Dreamin“ (Bez konca) (Rumunsko);
Cena divákov: film „Skafander a motýľ“ (Francúzsko/USA).

51. Výstava karikaturistov krajín V4
Počas stretnutia prezidentov Višegrádskej štvorky v Piešťanoch sa 12.sept. 2008
v Piešťanskom informačnom centre uskutočnila vernisáž výstavy karikatúr pod názvom
„Liečivé pramene Piešťany 2008“. Takmer päťdesiat popredných českých, maďarských,
poľských a slovenských karikaturistov krajín V4 sa prezentovalo takmer sto prácami.
52. Prehliadka „Rockový úlet“ - 4. roč.
Prehliadka neprofesionálnych hudobných rockových skupín sa konala v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku 13. sept. 2008.
53. Výstava v plenéri PARK FOTO Piešťany 2008 - 3. ročník
Súťažná prehliadka kreatívnej fotografie PARK FOTO sa konala 20. sept. 2008 v mestskom
parku. 37 vystavujúcich fotografistov z regiónu juhozápadného Slovenska rozvešalo svoje
fotografie na siete zavesené na starých stromoch. Každý návštevník dostal jeden drevený
štipec na označenie fotografie, ktorá ho zaujala. V obehu bolo 1 200 štipcov.
Od divákov síce dostala najviac štipcov fotografia Miloša Ottingera z Piešťan, konečným
víťazom sa však po hlasovaní aj prítomných fotografistov stal Peter Kaclík z Piešťan.
54. Prehliadka speváckych súborov seniorov
Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov sa uskutočnila 24. sept. 2008
v Dome umenia v Piešťanoch.
Podujatie pripravilo Ústredie Jednoty dôchodcov Slovenska, Krajská organizácia JDS
a Okresná organizácia JDS.
55. Festival Piešťanské randezvous
Česko-slovenský festival Piešťanské randezvous sa konal v dňoch 9. až 30. okt. 2008
v Dome umenia v Piešťanoch. Uskutočnili sa divadelné predstavenia, filmové predstavenia,
vystúpenia hudobníkov a spevákov i výstava výtvarného umenia. Na festivale opäť vystúpili
populárny moravský herec - komik Bolek Polívka a slovenský herec - komik Milan Lasica.
7. okt. – Kreatívne centrum mladých – divadlo Ludus Bratislava s hrou „Objav roka alebo
cena za úspech“ (pre študentov stredných škôl);
7. okt. – vernisáž výstavy Martiny Minárikovej „Vlákno“;
9. okt. – Divadlo Bolka Polívky z Brna a Divadelní spolok Frída z Brna s hrou „Kosa“;
10. okt. – Radošinské naivné divadlo s hrou Stanislava Štepku „Lastovičie rozprávky“
(podujatie pre deti);
14. okt. – koncert slovenskej vokálnej skupiny FRAGILE (spevácka skupina bez hudobných
nástrojov);
17. okt. – Divadlo Bolka Polívku z Brna a Štúdium L+S z Bratislavy s hrou „Mínus dva“
(vystúpili B. Polívka a M. Lasica);
21. okt. – česká speváčka Lenka Filipová s programom „Recitál“;
28. okt. – český film „U mně dobrý“;
30. okt. – Divadlo Aréna Bratislava s hrou „Rodinná slávnosť“.
56. Súťažná prehliadka Piešťanský fotomaratón - 2. roč.
2. Piešťanský fotomaratón sa začal 30. aug. 2008. Snímky boli vystavené v mestskom parku.

Výstava ocenených fotografií sa uskutočnila vo foyeri KSC Fontána v dňoch 1. - 14. okt.
2008. Podujatie zorganizovala Agentúra NEXON, s.r.o. v spolupráci s FOTOKLUBOM
Piešťany.
57. Slávnosti fotografie Piešťany 2008 - 3. roč.
V období november - december 2008 sa na rôznych miestach v Piešťanoch uskutočnilo
12 výstav slovenských i zahraničných fotografov. Organizátorom podujatia bol vedúci
Galerijného oddelenia KSC Fontána Martin Valo.
58. Podujatie „Dni Slovákov žijúcich v zahraničí“
12. okt. 2008 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnilo podujatie „Dni Slovákov žijúcich
v zahraničí“. Vystúpilo Ochotnícke divadlo Janka Čermana zo srbskej Pivnice. Návštevníci
si zároveň mohli pozrieť výstavu dokumentárnych fotografií z histórie ochotníckych divadiel
Slovákov žijúcich na Dolnej zemi – v Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku a Rumunsku.
59. ASTROFILM Piešťany 2008 -2. roč.
Podujatie sa konalo v dňoch 16. -18. okt. 2008 v kine Fontána, premietlo sa 15 filmov väčšinou
s astronomickou tematikou. Záštitu nad podujatím prevzal prvý slovenský kozmonaut Ivan
Bella.
Cenu primátora mesta Piešťany získala Krajská hvezdáreň v Žiari nad Hronom za film
„Planéta Zem v rieke času“, cenu divákov získal krátky film José F. Salgada „Astronomické
obrázky“. Boli premietnuté aj filmy s mimohviezdnou tematikou – o Antarktíde, o negatívnom
ovplyvňovaní planéty Zem človekom a pod.
60. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany - 50. výr. vzniku
MsKS mesta Piešťany vzniklo 15. nov. 1958.
Slávnostná akadémia k 50. výr. vzniku MsKS v Piešťanoch sa uskutočnila
29. okt.
2008 v Dome umenia. Pri tejto príležitosti riaditeľka MsKS Mgr. Marta Jurčová ocenila
desiatky osobností, medzi prítomnými nechýbali ani predchádzajúci riaditelia MsKS Anna
Galovičová a Kornel Duffek. Jubilujúce zariadenie pozdravil aj primátor Piešťan Ing. R.
Cicutto i ďalší hostia.
V kultúrnom programe vystúpil Pressburg Ambassador Orchester so svojimi sólistami.
61. Celoslovenská premiéra rockovej opery „Matúš Čák Trenčiansky“
Premiéra prvej slovenskej rockovej opery „Matúš Čák Trenčiansky“ sa uskutočnila 21. nov.
2008 v Piešťanoch. V muzikáli vystúpila aj známa speváčka Sisa Sklovská.
62. Film Dušana Trančíka „Optimista“
Slávnostná premiéra filmového dokumentu o Ľudovítovi Winterovi sa konala v Piešťanoch 25.
okt. 2008 v kine Fontána. Uskutočnila sa pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Ing. Tibora Mikuša a primátora Piešťan Ing. Rema Cicutta. Partnerom filmu a premiéry
boli SLK Piešťany, a.s. Na premiére bol prítomný režisér filmu Dušan Trančík spolu s ďalšími
spolutvorcami. Režisér D. Trančík svoju mladosť prežil v Piešťanoch.
Film „Optimista“ zachytáva celý život a prácu Ľudovíta Wintera, čo všetko vykonal pre
rozvoj kúpeľov i celých Piešťan. O film bol veľký divácky záujem a jeho tvorcovia zožali

zaslúžený aplauz. Celoslovenskú premiéru mal film Optimista následne 19. nov. 2008
v Slovenskej televízii.
63. Kalendár Piešťany 2009
V roku 2008 vydalo Mesto Piešťany po 4-týkrát reprezentačný kalendár Piešťany,
tentokrát s podtitulom ...keď fotografia bola vzácnosťou. Kalendár obsahuje prvé fotografie
Piešťan z konca 19. a začiatku 20. stor., ktoré pochádzajú zo zbierok Balneologického
múzea v Piešťanoch. Slávnostná prezentácia kalendára sa uskutočnila 30. okt. 2008
v Balneologickom múzeu.
Kalendár vyšiel aj vo forme malého stolového kalendára.
64. Adventné a vianočné obdobie v Piešťanoch v roku 2008 - kultúrne podujatia
Adventné a vianočné programy v centre mesta pripravilo MsKS v Piešťanoch.
Začali sa už 29. nov. 2008 rozsvietením vianočného stromčeka na Winterovej ul. V programe
vystúpili žiaci ZUŠ Piešťany. Kultúrne programy počas štyroch adventných nedieľ sa
uskutočňovali sa uskutočňovali na Nám. slobody.
V prvú adventnú nedeľu 30. nov. sa predstavili spevácka skupina Povoja a mládežnícka
skupina Halango Palango. Po zapálení 1. adventnej sviece odzneli príhovory zástupcov mesta
a cirkví. Na záver programu zazneli koledy v podaní Ľudovej hudby Miroslava Dudíka.
Druhu adventnú nedeľu 7. dec. vystúpili spevácke zbory z Fínska, Talianska, Poľska
a piešťanský spevácky zbor Coro Laudamus (spevokol z ČR pre chrípkové ochorenie
nevystúpil), ktoré deň predtým vystúpili v KSC Fontána na festivale Vianočné impresie.
Na úvod tretej adventnej nedele 14. dec. sa predstavila kapela Borovienka. Po nej vystúpil
FS Poleno z Bratislavy.
Počas štvrtej adventnej nedele 21. dec. odzneli koledy v podaní ženskej speváckej skupiny
Ratnovské spievanky a potom vystúpila mládežnícka skupina Dona Bosca. Po zapálení 4.
adventnej sviece odzneli príhovory zástupcov mesta a cirkví a skauti odovzdali betlehemské
svetlo primátorovi mesta Piešťany.
Na záver vystúpili členovia Opery SND Bratislava
Karin Varkondová a
Peter Šubert.
Počas Vianoc a adventu sa uskutočnilo tiež viacero sprievodných podujatí, napr. pre deti
MsKS pripravilo každý víkend v kine Fontána detské filmové predstavenia. 10. dec. vystúpil
Happy Band s programom v KSC Fontána „Večer melódií J. Šlitra a J. Suchého“, 17. dec.
sa v KSC Fontána uskutočnil benefičný koncert pre charitu speváčky Marcely Laiferovej,
ktorý pripravilo MsKS v spolupráci s Lions klubom.
V tomto období sa kultúrne podujatia konali aj v SLK. 23.dec. sa v Kongresovej hale SLK
uskutočnil vianočný koncert súboru Ambassador Orchester Pressburg. Na Štedrý deň 24.
dec. hralo klavírne trio v KH Balnea Esplanade Palace a husľové duo v Balnea Grand
Splendid. 27. dec. vystúpil v Spoločenskom centre SLK Sereďský dixieland a 28. dec.
v Balnea Esplanade Palace FS Krakovienka. FS Slnečnica vystúpil s vianočným programom
12. dec. 2008 v Dome umenia. Hosťom súboru bol Ján Ambróz.
Večer pred Vianocami vystúpila v Indian’s pube na Teplickej ul. hudobná skupina Slniečko.
Na Silvestra 31. dec. vyhrával v KH Balnea Grand Splendid Komárňanský dixieland a na
Nám. slobody skupina The Downhill z Trnavy a po nej Slniečko.

65. Festival „Vianočné impresie Piešťany“ - 3. roč.
Medzinárodný festival adventných a vianočných piesní sa uskutočnil 6. dec. v KSC Fontána.
Vystúpili spevácke zbory: Jyranko Kuoro (Fínsko), Chor Cantori del Mattino (Taliansko),
Chór Sonanntes (z poľskej Poznane), Sbor sv. Cecílie (z českých Poděbrad) a piešťanský
Coro Laudamus. Nasledujúci deň vystúpili i na Nám. slobody.
66. Výstava fotografií Ľudovíta Lenocha
Piešťanský profesionálny fotograf Ľudovít Lenoch sa v roku 2008 dožil 55-ich rokov.
Výstava z jeho celoživotného diela sa pod názvom „Okamihy pravdy alebo svet objektívom“
uskutočnila v Dome umenia v Piešťanoch, otvorená bola 14. nov. 2008.
Ľ. Lenoch dlhé obdobie prispieval svojimi snímkami aj do Piešťanského týždňa a časopisu
Revue Piešťany.
67. Filmová prehliadka Eurotour Piešťany 2008 - 4. roč.
Prehliadka hraných a dokumentárnych filmov o cestovaní, krajine a človeku Eurotour sa
konala v Piešťanoch v kine Fontána v dňoch 20. - 23. nov. 2008.
Cenu primátora Piešťan získal film „Keď vo Zvolene panovala para“ autora Ivana Chlebničana
z Kriváňa. Cenu divákov získal Pavol Babulík z Piešťan za dielo „Krásy piešťanských
parkov“.
68. Slovenská učebnica ultrasonografie
V roku 2008 vyšla prvá kompletná slovenská učebnica ultrasonografie, autormi ktorej sú J.
Beňačka a E. Tvrdík. Koncom roka 2008 túto publikáciu prezentoval v KSC Fontána jeden
z jej autorov – MUDr. Jozef Beňačka, PhD. z Piešťan.
Ultrasonografia je moderná diagnostická metóda používaná aj v lekárstve. V roku 1994
vznikla Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne. Jej spoluzakladateľom a prvým jej
predsedom sa stal MUDr. Jozef Beňačka, PhD. V súčasnosti spoločnosť združuje cca tisíc
lekárov všetkých odborností, ktorí sa každé 2 roky stretávajú na medzinárodnom kongrese
„Slovenská sonografia“ v Piešťanoch. V Piešťanoch mala svoj zrod aj prvá ultrazvuková
učebnica na CD nosiči, ktorú zostavil MUDr. J. Beňačka, PhD. v roku 1999.
69. Publikácia Imunologický slovník
Ojedinelým encyklopedickým dielom v európskom merítku je Imunologický slovník,
autorom ktorého je riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch Prof.
MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. s kolektívom (spoluautori M. Ferenčík a V. Maťha).
Publikácia prehľadnou formou informuje o základných pojmoch z imunológie, ale
aj z genetiky, molekulovej biológie a onkológie. Po vydaniach slovenských, českých
a anglických bola koncom roka 2008 vydaná aj v portugalčine pre brazílske vysokoškolské
pracoviská.
70. Hudobná skupina Slniečko - 25. výr. vzniku
Obľúbená piešťanská neprofesionálna skupina Slniečko si v roku 2008 pripomenula 25. výr.
svojho vzniku. Svoj prvý koncert mala 23. dec. 1983.
Vedúcim kapely je Peter Remiš (gitara, spev). On a Michal Urban (harmonika) boli jej
zakladateľmi, spolu s nimi hrajú stále Róbert Gajdošík, Ladislav Svitek a Michal Mišík.

Nahrali 2 LP platne, vydali 4 CD nosiče, viackrát sa prezentovali v televízii vlastnými
videoklipmi. Vystupujú pod názvom Slniečko, ale i pod názvom Punto a rybacé hlavy.
71. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany v roku 2008
V roku 2008 si MsKS v Piešťanoch pripomenulo 50. výr. svojho vzniku. Riaditeľkou MsKS
v roku 2008 bola Mgr. Marta Jurčová. Vedúcou ekon. odd. sa stala Andrea Vrtíková (zároveň
zástupkyňa riaditeľky).
a) Podujatia v exteriéri
5. február – „Pochovávanie basy“ (Nám. slobody);
16. február – „Karneval na ľade“ (Winterova ul.);
1. máj – Stavanie „mája“, účinkoval FS Podhoranka (Nám. slobody);
máj - september – Promenádne koncerty (Hudobný pavilón v parku);
8. a 9. máj – koncert účastníkov Európskeho festivalu umeleckých škôl
(HP v parku);
16. máj – Deň matiek, účinkoval detský FS Hájenka z Bratislavy (HP v parku);
31. máj – Festival folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí
(HP v parku);
1. jún – Medzinárodný deň detí, účinkovalo Divadlo bábok T. Szabovej
(HP v parku);
8. jún – Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch (HP v parku);
14. jún – Festival vojenských hudieb (HP v parku);
30. jún - 3. júl – Letný kinematograf s Bažantom – premietali sa 4 filmy
(HP v parku);
13. - 20. júl – Letný hudobný festival mladých umelcov (HP v parku);
17. august – Hody v Piešťanoch (pri kostole sv. Štefana kráľa v Starých Piešťanoch);
13. septembra – Prehliadka hudobných skupín „Rockový úlet“ (HP v parku);
19. nov. - 21. dec. – Vianočné programy (Pešia zóna, Nám. slobody);
5. dec. – „Prichádza Mikuláš“, program pre deti (Nám. slobody);
31. dec. – Vystúpenie hudobných skupín (Nám. slobody).
b) Promenádne koncerty – konali sa v Hudobnom pavilóne v parku v období máj - september
každý štvrtok a nedeľu.
Vystúpilo viacero dychových hudieb (DH Lieskované z Moravského Lieskového, DH
Tatrachemka z Trnavy, DH Veselanka z Veselého, DH Javorinka zo Strání v ČR, DH
Chtelničanka, DH Vrbovčanka, DH Bošáčanka, DH Borovienka, DH Križovianka, DH
Rovina z Veľkých Kostolian, DH Drahovčanka, DH Bučkovanka z Nového Mesta n/V., DH
Bodovanka z Krivosúdu-Bodovky, DH Opatovanka z Trenčína, DH Trenčianska dvanástka,
DH Špačinčanka, DH Drietomanka z Drietomy, dychový súbor Kew Wind Orchestra
z Londýna), folklórne súbory (detské folklórne súbory pri ZUŠ v Piešťanoch – Striebornička
a Kolovrátok, FS Krakovienka z Krakovian, FS Lusk, FS Máj, spevácka skupina Ratnovské
spievanky, FS Jasenka z moravského Vsetína, národopisný súbor Klobučan z Valašských
Klobouk v spolupráci s Českým spolkom v Piešťanoch), hudobné skupiny (country kapela
Wanted z Piešťan, country kapela Mustang band, vystúpenia hudobných odborov ZUŠ
Piešťany, Súkromná ZUŠ v Piešťanoch - hudobný a tanečný odbor, ZUŠ Partizánske, Kaktus
band z Kočína-Lančára, country kapela Neznámi zo Šterús, Old Boys Jazz Band z Trnavy,
Sereďský dixieland) a tanečný súbor španielskych tancov Andalucia z Bratislavy.

c) Podujatia v interiéri
- KSC Fontána – ukážky tancov žiakov ZUŠ, program pre deti Playback show, program
„Bavíme sa navzájom“ (pri príležitosti 1. apríla - Svetového dňa humoru), Majáles, Deň
otvorených dverí čínskej medicíny (v spolupráci s Tiens Slovakia, s.r.o.), Deň zdravia,
hudobno-zábavný program REPETE, program pre hendikepované deti „Aj my sa vieme
zabaviť“, Katarínska zábava, Mikulášska slávnosť.
- Malá scéna MsKS – Karneval pre deti MŠ, Výstava ovocia a zeleniny, Vianočná besiedka
pre deti MŠ, Vianočný program pre deti (v spolupráci s Metodistickou cirkvou).
d) Divadelné predstavenia
– uskutočnilo sa 8 predstavení (7 na MS MsKS a 1 v KSC Fontána).
e) Prednášky
- KSC Fontána – „Čínska medicína“ (v spolupráci s TIENS SLOVAKIA s.r.o., Nina
Sokolovská-French „Madagaskar 2“.
- MsKS – Klub kaktusárov „Za kaktusmi do Mexika“.
f) Koncerty
- MsKS – benefičný koncert „Skauti pre dobrú vec“.
- KSC Fontána – koncert pre ženy, koncerty ZUŠ (jarný, absolventské, záverečný), koncert
pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ (október), koncert k 50. výročiu vzniku MsKS,
„Vianočné impresie“, vianočný koncert Hot Serenades, koncert skupiny Happy Band,
benefičný koncert Marcely Laiferovej (v spolupráci s Lions klubom).
g) Filmové predstavenia
- vedúcim oddelenia prevádzky kina Fontána bol Jozef Valachovič. Okrem pravidelných
filmových predstavení sa konali filmové prehliadky - Cinematik, Astrofilm, Eurotour a pod.
Pri MsKS naďalej pôsobil Filmový klub.
h) Výstavy
- Galéria KSC Fontána – v roku 2008 sa uskutočnilo 20 výstav: 1. Slovenský humor
„Novomestský osteň“; 2. Základná umelecká škola Piešťany; 3.„Piešťany a poštové
známky“; 4. Milan Štesko (Banská Bystrica) – výstava obrazov; 5. Róbert Viktor Nemeček
a Rastislav Trizma – „Obrazy a plastiky; 6. Alexandra Berková, Martin Berka a Igor Supuka –
fotografie; 7. Mário Mikulič (Sarajevo) – obrazy „Vôňa Dalmácie zo Sarajeva“; 8. Umelecké
školy; 9. Jan a Radim Černý – obrazy a grafika; 10. Mosty VI. (Slovensko, Grécko) – Zora
Petrášová; 11. Socha piešťanských parkov - 26.roč.; 12. Eva Štepánová (Piešťany) – obrazy
„Spomienka“; 13. Pavol Mihalko (Nové Mesto n/V). – obrazy; 14. Slovenská a česká
moderna, Peter Kalmus (Košice) – obrazy a plastiky, 15. Eugenia Lehotská (Bratislava)
– obrazy a grafiky; 16. Yoshiko Tsubouchi (Japonsko) – obrazy „Nostalgia“; 17. Stanislav
Grežďo a Tom Besson ((USA) – obrazy; 18. Slávnosti fotografie - 3. roč., Štefan Kardoš
„Africké slnko, rock, pop, jazz“ a Vojto Hank „Jazz zblízka“; 19. Pavol Blažek, Roman
Hrčka a Ján Mikulčík – obrazy a sochy; 20. Jozef Dusík – grafiky.
- Foyer KSC Fontána – v roku 2008 sa uskutočnilo 15 výstav: 1. výstava fotografií „Z činnosti
MsKS v roku 2007“; 2. Patchwork a kreativita; 3. Vojtech Benko – historické novoročné
pohľadnice; 4. Filip Jánoš – výstava fotografií „Od Alaha k Budhovi“; 5. Piešťany a poštové
známky; 6. Výskumný ústav rastlinnej výroby; 7. Socha piešťanských parkov - 26. roč.;
8. Vojto Haring – karikatúry „Euro nie je neuro“; 9. Projekt Thermae Europae – výstava
fotografií „Vzácne návštevy v Karlových Varoch“; 10. Piešťanský FOTOMARATÓN 2. roč. – výstava ocenených fotografií; 11. Balneologické múzeum „Zo života Ľudovíta

Wintera“; 12. Miroslav Cheben – výstava fotografií „Sny o Zemi a vesmíre“; 13. Výstava
fotografií pri príležitosti 50. výr. MsKS; 14. Slovenská výstava fotografií „DIGI REVUE“;
15. Slávnosti fotografie - 3. roč., Miro Gasidlo „Street art Paríž“ a František Halás „Mojimi
očami“.
- Foyer Malej scény MsKS – v roku 2008 sa uskutočnili výstavy: 1. výstava fotografií
„Z činnosti MsKS v roku 2007“; 2. výstava „Flóra Piešťany“; 3. Balneologické múzeum
„Historické pohľadnice Piešťan“; 4. Výstava ovocia a zeleniny v spolupráci so SZZ; 5.
Výstava z činnosti MsKS pri príležitosti
50. výr. jeho vzniku.
i) Jazykové kurzy – v šk. roku 2008/2009 6 lektoriek vyučovalo jazyky – anglický, nemecký,
španielsky a taliansky.
j) Záujmová činnsť – pri MsKS pracovali 2 záujmové kluby – Klub patchworku a Klub
kreativity. Klub patchworku pôsobil pri MsKS v rokoch 2005-2008. Jeho členky sa stretávali
raz mesačne v spoločenskej sále Malej scény MsKS. Od roku 2009 klub pôsobí pri Hotelovej
akadémii ĽW. Klub patchworku založili Mgr. Otília Jurgová a Daniela Stanková.
k) Prenájmy – MsKS v roku 2008 poskytovalo svoje priestory formou prenájmov i iným
subjektom, ktoré tu organizovali rôzne podujatia. Raz za mesiac sa pravidelne stretávali
členovia Ligy proti rakovine, Klubu kaktusárov, Slovenskej únie proti osteoporóze. Priestory
MsKS si tiež prenajímali rôzne firmy, školy, občianske združenia a pod.
72. Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2008
Riaditeľkou Mestskej knižnice na Školskej ul. a Piešťanského informačného centra na
Pribinovej ul. bola Ing. Margita Galová. PIC na Pribinovej ul. je súčasťou MsK a v roku
2008 sa tam uskutočnilo tiež viacero kultúrnych podujatí.
a) Štatistické údaje o knižnici za rok 2008
- knižničný fond: 91 358
- výpožičky a služby: 193 015
- registrovaní čitatelia (používatelia): 4 319
- celkových počet kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí: 242
- informačné technológie (počet počítačov pre verejnosť): 13
- počet zamestnancov knižnice: 20
b) Kultúrno-spoločenské podujatia – medzi najvýznamnejšie podujatia patrili:
Január: - 4. roč. celoslovenskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!“
Marec: - Dni s vydavateľstvom Matice slovenskej (prezentácie kníh a stretnutia s ich autormi;
- Týždeň slovenských knižníc - 9. roč. (stretnutia s poprednými osobnosťami literárneho
života, stretnutia so spisovateľmi, tvorivé dielne, výstavy). Zároveň sa konal bezplatný
zápis nových čitateľov;
- Stretnutie s herečkou a poslankyňou NR SR Magdou Vášáryovou.
Apríl: - týždeň pre ekológiu (cyklus environmentálnych aktivít pri príležitosti Dňa Zeme).
Máj: - 5. ročník festivalu rozhlasových rozprávok „Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase rozhlas v knihe“ (odposluchy súťažných titulov, výstavy, besedy s tvorcami rozprávok,
divadelné predstavenia a pod.).
Jún: - projekt „Piešťanské vychádzky“ (organizované skupinové výlety po Piešťanoch
a okolí);
- „Bezbariérové korzo alebo Vitajte v našom meste“ (malý festival tvorivosti handicapovaných
detí).

Júl - august: - 3. roč. Detskej univerzity Trnavského kraja „Academica Istropolitana“ (cyklus
zaujímavých prednášok pre deti);
- projekt „Piešťanské vychádzky“;
- projekt „Piešťanské korzo (vždy iné)“, napr. „Rozprávkové korzo alebo Túlavá knižnica“.
September - október: - malý festival ľudovej kultúry a umenia „Krojované korzo alebo Na
piešťanskom jarmoku“;
- celodenné podujatie v mestskom parku „Piešťany v pohybe: viac ako jeden deň pre
Piešťany“ (pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu - 27. sept.);
- prezentačný deň spriatelenej Knihovny Jiřího Mahena z Brna „Knihovna v knižnici“.
Október: - fotografické workshopy pre deti k fotografickej súťaži „Moje mesto, ako ho
vidím ja“.
December: - výtvarná súťaž „O najkrajší betlehem“.
c) Stretnutia a besedy s autormi a prezentácie ich kníh – v roku 2008 sa uskutočnilo niekoľko
desiatok týchto stretnutí (napr. s Pavlom Dvořákom o jeho knihe Stopy dávnej minulosti,
s Petrom Holkom o knihe Modrý anjel a pod.).
d) Výstavy – v roku 2008 sa ich uskutočnilo niekoľko desiatok (napr. výstava žiakov
Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch, 8. roč. prehliadky výtvarných prác detí s mentálnym
postihnutím, výstava ocenených kníh v súťaži „Najkrajšie knihy Slovenska 2007“, výstava
fotografií R. Tibenského „Motýle Slovenska“, výstava súťažných prác detí“ Najkrajší
betlehem“ a pod.
73. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2008
V roku 2008 si múzeum pripomenulo 80. výr. otvorenia prvej expozície piešťanského
(dnešného Balneologického) múzea v Piešťanoch v roku 1928.
Zriaďovateľom BM v Piešťanoch je Trnavský samosprávny kraj (na rozdiel od miestnej
samosprávy je to vyšší stupeň samosprávy)ˇ. Pod TTSK bolo múzeum delimitované
z Krajského úradu v Trnave (čo bola štátna správa) v roku 2002.
a) Personálna skladba múzea: riaditeľ (aj archeológ) PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. Peter
Labanc do 31.8.2008 a Mgr. Martin Kostelník od 1.10.2008 (historik kúpeľov), Mgr. Andrej
Bolerázsky (historik), Marián Klčo (dokumentátor, odborný archivár múzea), Mgr. Jarmila
Hluchová (etnologička a knihovníčka), Eva Drobná (fotografka a fotoarchivárka), Vít Pavlík
(správca budov, výstavný technik), Ján Slaninka do 30.3.2008 a Mgr. Ján Bartek od 1.5.2008
(lektor v hlavnej časti múzea - Kursalone), Júlia Blštáková (lektorka v Pamätnej izbe Ivana
Krasku), Viera Oršinová (ekonómka), Viera Zámečníková (hospodárka a sekretárka).
b) Stále expozície múzea:
- hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvory (Kursalonu) – obsahuje:
1. Archeológia regiónu Piešťan, 2. História Piešťan a kúpeľov Piešťany, 3. Expozícia
venovaná osobnosti gen. M.R. Štefánika, 4. Národopis regiónu Piešťan.
- Vila Dr. Lisku, Štefánikova ul. 1: 1. Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, 2.
Sakrálne umenie zo zbierok BM.
- Pamätná izba básnika Ivana Krasku – expozícia sa nachádza v dome kde básnik žil, na
Nábr. I. Krasku.
- Národná kultúrna pamiatka Ducové - Kostolec – archeologická expozícia (pamiatka na
sídlo veľmoža z dôb Veľkej Moravy).
c) Vedecko-výskumná a zberateľská činnosť

Archeológia: 1. spracovanie materiálov z archeologických výskumov v Chtelnici
a v Krakovanoch, 2. spracovanie výsledkov archeologického výskumu „Starý kláštor“
v Starých Piešťanoch (ruiny gotického kostola a stredovekého cintorína), 3. vypracovanie
monografie „Hroby z doby sťahovania národov z Krakovian-Stráží“.
História (boli spracúvané vedecko-výskumné úlohy): 1. spracovanie súboru historických
máp zo zbierok múzea, 2. FACET (bývalá výrobňa liečív v Piešťanoch), 3. kňaz a maliar
Alexander Buzna, 4. Karel Domin – botanik a jeho herbár.
Etnológia: 1. Ľudový odev v obciach regiónu Piešťan, 2. Dokumentácia ovčiarstva.
Národopisná bibliografia regiónu Piešťan: 1. Národopisná činnosť múzea (od založenia
po súčasnosť).
História múzea: 1. Život a dielo zakladateľa piešťanského múzea Imricha Wintera, 2.
Spracovanie literárnej pozostalosti Ing. J. Šípoša (história kúpeľov).
Ďalšie aktivity múzea: 1. vydanie zborníka BM, 2. publikácia „Socha piešťanských parkov
- 26 ročníkov“, 3. spolupráca pri tvorbe publikácie TTSK „Rodný môj kraj“, 4. spolupráca
na vydaní periodika „Thermae Europae 2008“, 5. spolupráca na tvorbe dokumentárneho
filmu režiséra D. Trančíka o Ľ. Winterovi s názvom „Optimista“ a pod.
d) Výstavy
- výstavy vo vlastných priestoroch: 1. „Nie je plagát ako plagát“ (z historickej zbierky
múzea), 2. „Park to nie sú len stromy“ (pri príležitosti 200. výročia založenia mestského
parku), na vernisáži bol prezentovaný krátky prírodopisno-umelecký film Antona Páldyho
„Mysterium svetla“, 3. „Vojenský historický plagát - Letecké motívy na slovenských
známkach“ (pri príležitosti Národného leteckého dňa v Piešťanoch), 4. Milan Stano „Chvála
krajiny - chvála humoru“, 5. Karel Domin – botanik a jeho herbár, 6. „Obrázky z Piešťan –
historické fotografie z obdobia 1. ČSR“ (pri príležitosti 90. výr. vzniku 1. ČSR);
- výstavy v iných priestoroch: 1. BM v Piešťanoch zapožičalo zbierkové predmety na
výstavy iným múzeám (Múzeu Ľ. Štúra v Modre – výstava o Ľ. Štúrovi, Podunajskému múzeu
v Komárne – výstava o Turkoch na Slovensku, Ponitrianskemu múzeu v Nitre – výstava
historických máp Uhorska), 2. výstava v priestoroch SLK Piešťany („Historické plagáty
piešťanských kúpeľov“ – pri príležitosti konferencie Thermae Europae v Piešťanoch), 3.
účasť na výstave Agrokomplex 2008 Nitra (s témou „Bulharskí zeleninári v Piešťanoch
a okolí“), 4. archeologická výstavka v Chtelnici (pri príležitosti 800. výr. prvej písomnej
zmienky o obci Chtelnica), 5. výstavka v kine Fontána (pri príležitosti premiéry filmu
„Optimista“ i ďalšie menšie výstavky.
e) Edičná a publikačná činnosť – v roku 2008 vydalo múzeum 11 štúdií, uverejnilo 11
článkov v odbornej tlači, 27 popularizačných článkov a 4 recenzie a posudky.
BM vydalo monografiu „Hroby z obdobia sťahovania národov z Krakovian-Stráží“ a zborník
BM „Balneologický spravodajca 2003-2007“, spolupracovalo s Mestom Piešťany na
príprave a vydaní kalendára na rok 2009 „Piešťany - keď fotografia bola vzácnosťou“ a tiež
pri vydávaní štvrťročníka Revue Piešťany.
f) Prednášky – aj v roku 2008 mali pracovníci múzea viacero rôznych prednášok – pre
základné a stredné školy, pre poslucháčov Univerzity 3. veku ako aj pre kúpeľných hostí –
návštevníkov múzea. Niekoľko prednášok predniesli aj na konferenciách.
g) Medzinárodná spolupráca – BM už tretí rok spolupracovalo s Centrálnym germánskorímskym múzeom v Mainzi (pri spracovaní archeol. nálezov z doby rímskej v KrakovanochStrážach).

74. Spoločenské centrum SLK Piešťany, a.s. v roku 2008
Hlavným kultúrno-spoločenským zariadením kúpeľov je Spoločenské centrum SLK. V roku
2008 sa v tomto centre, podobne ako v MsKS a MsK, uskutočnilo viacero kultúrnych
podujatí.
a) Koncerty a ďalšie hudobné podujatia – konali sa v Kongresovej hale Spoločenského
centra SLK. Boli to napr. koncert francúzskych piesní, koncert študentov a profesorov
bratislavského Konzervatória, koncert súboru Pressburg Ambassador Orchester, program
„Večer šlágrov“, SĽUK - Slovenský ľudový umelecký kolektív, jarný koncert, koncert
rodiny Alexandra Jablokova, tanečný súbor ANDALUCIA s tancami v štýle flamenco, FS
Slnečnica, FS Striebornica, 3. európsky festival umeleckého školstva, benefičný koncert
SLK a Rotary klubu Piešťany, vianočné koncerty a pod.
b) Hudobné popoludnia – konali sa vo vstupnej dvorane Spoločenského centra. Vystúpili
napr. piešťanské country skupiny Váh River Band, Wanted, Mustang band, piešťanská
ženská spevácka skupina Povoja, Old boys jazz band z Trnavy a pod.
c) Hudobný pavilón Harmony – promenádne koncerty sa konali v stredu a v sobotu v období
máj - september.
d) Výstavy – konali sa vo foyeri Spoločenského centra SLK. Boli to napr. výstava Klubu
filatelistov Piešťany „Dni piešťanskej filatelie“, výstava obrazov Výtvarného klubu Piešťany,
výstava o histórii Sochy piešťanských parkov, výstava Alojza Majerníka a pod.
e) Vychádzky – boli spojené s odborným výkladom lektora, zraz bol pred KH Balnea
Esplanade. Napr. na témy – „Kultúrno-sakrálne pamiatky Piešťan“ (Ing. arch. Kristína
Urbánková) , „Príroda Kúpeľného ostrova“ (Ing. František Bača), „Niečo pre svoje zdravie“
(Anna Vlachynská), „Piešťanské kúpele v zrkadle storočí“ (Milana Chebeňová) a pod.
75. Dom umenia v Piešťanoch v roku 2008
Zriaďovateľom Domu umenia SKZ MK SR v Piešťanoch je Ministerstvo kultúry SR.
V roku 2008 sa v DU uskutočnilo viacero významných kultúrnych podujatí (v roku 2007
ich bolo celkove 125). Dom umenia je najvhodnejším kultúrnym zariadením v Piešťanoch
na konanie divadelných predstavení. Riaditeľkou DU je PhDr. Edita Bjeloševičová.
a) Divadelné predstavenia, hudobno-zábavné programy a koncerty – boli to napr.
Megakoncert Lucie Bílej, predstavenie Radošinského naivného divadla Stanislava
Štepku, koncert Hany Hegerovej, umelecký súbor LÚČNICA, podujatia Piešťanského
festivalu, koncerty Organových dní v Piešťanoch, podujatia filmového festivalu Cinematik,
reprezentačný program FS Slnečnica, festival Piešťanské randezvous, opera E. Suchoňa
„Krútňava“, rocková opera Matúš Čák Trenčiansky, vianočné programy ZŠ F.E. Scherera,
ZUŠ, Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch a FS Slnečnica a pod.
b) Filmové predstavenia – napr. historický film Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek, historický film
Bathory a pod.
c) Výstavy – konali sa vo výstavnej sieni, prízemí i v galérii DU. Napr. 39. ročník regionálnej
súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Trnavská paleta“, výstavy o živote
a diele E. Suchoňa, výstava fotografií Ľudovíta Lenocha a pod.
Na prízemí DU je stála expozícia obrazov Galéria Majerníka.
76. Týždenník Piešťanský týždeň v roku 2008 – pozri kapitolu 13. Rôzne

9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2008
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2008
a) Narodenie detí – v roku 2008 sa v Piešťanoch narodilo 679 detí (z toho bolo 354 chlapcov
a 325 dievčat). Z nich sa obyvateľom Piešťan narodilo 182 detí (z toho 81 chlapcov a 101
dievčat).
b) Úmrtia občanov – v roku 2008 zomrelo v Piešťanoch 416 osôb (z toho bolo 216 mužov
a 200 žien). Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 231 osôb (z toho 113 mužov a 118 žien).
c) Sobáše – v roku 2008 bolo v Piešťanoch uzavretých 193 manželstiev, z toho 132 uzavreli
obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 101. Sobáš uzavrelo 18 cudzincov.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov
V roku 2008 sa do Piešťan prisťahovalo 396 osôb a odsťahovalo sa 486 osôb.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2008 mali Piešťany 29 606 obyvateľov. Oproti
31.12.2007 ich počet klesol o 125 osôb.
f) Rozvody – v roku 2008 pripadlo v okrese Piešťany na 100 sobášov 44,7 rozvodov (teda
na 2 sobáše pripadol takmer 1 rozvod z manželstiev v okrese Piešťany).
g) Mená novorodencov – najčastejšími menami novorodencov v roku 2008 v Piešťanoch boli
medzi chlapcami Adam, Martin a Samuel a medzi dievčatami Viktória, Natália a Alexandra.
2. Životné jubileá občanov Piešťan
a) Rozália Čubaňová (rod. Trstenská) – sa vo februári 2008 dožila veku 101 rokov. Je
najstarším občanom Piešťan.
b) MVDr. Milan Škarka – v roku 2008 sa dožil 80-tich rokov. V minulosti bol aktívnym
plavcom a trénerom družstva vodných pólistov Slovan Kúpele Piešťany, ktoré pod jeho
vedením získalo v roku 1965 historický titul majstra ČSSR. Povolaním je veterinárny lekár.
3. Úmrtia občanov Piešťan
a) Štefan Frič – rodák z Piešťan, československý reprezentant v plávaní a vo vodnom póle,
zomrel v januári 2008 vo veku 70 rokov. Patril medzi významné osobnosti, ktoré pôsobili
na kúpalisku Eva, či už ako aktívny športovec alebo ako tréner mládeže.
b) Ing. Peter Pfliegel – zomrel v polovici januára 2008 vo veku nedožitých 82 rokov. V rokoch
1970 - 1986 bol riaditeľom elektrotechnického podniku Tesla Piešťany.
c) MUDr. Branislav Čanič – tragicky zomrel (sebevražda zastrelením) 20. jan. 2008 vo veku
59 rokov. Dlhé roky pracoval ako lekár v k.p. Tesla Piešťany, neskôr ako obvodný všeobecný
lekár pre dospelých. Bol zvolený za poslanca MsZ mesta Piešťany (celkove 4-krát za sebou,
poslancom MsZ bol od roku 1995). Ľudia si ho vážili pre jeho odbornosť a ľudský prístup
k nim.
d) MUDr. Andrej Šajmovič – rodák z Piešťan, dlhoročný pediater a primár detského oddelenia
piešťanskej nemocnice, zomrel začiatkom februára 2008 vo veku 77 rokov. Zaslúžil sa
o zriadenie Pamätníka obetiam holokaustu na židovskom cintoríne na Bratislavskej ceste
v Piešťanoch.
e) Ján Oršulák – najznámejší piešťanský kominár zomrel náhle 1. marca 2008 vo veku 72
rokov.
f) Vojtech Anderle – zomrel začiatkom mája 2008 vo veku 91 rokov. Bol zakladajúcim
členom piešťanského plaveckého klubu a piešťanského automotoklubu (1948). V roku 1987

obnovil súťažnú prehliadku historických vozidiel Concours d’ Elegance, na ktorú nadviazali
Piešťanské zlaté stuhy (od r. 2006). Zaujímal sa o svoje rodné mesto a najmä o jeho históriu,
občania ho nazývali aj „živou kronikou mesta“. V spolupráci s Balneologickým múzeom
v Piešťanoch vydal 2 publikácie o histórii Piešťan na fotografiách.
g) Vladimír Plulík – horolezec, zahynul v júni 2008 vo veku 45 rokov a to pri zostupe z 12ej najvyššej hory sveta Broad Peak (vyše 8 tis. m). Patril medzi najlepších slovenských
horolezcov.
h) Jozef Dodo Šošoka – významný slovenský hudobník, hráč na bicie nástroje, zomrel 21.
nov. 2008 po ťažkej chorobe (rakovina) vo veku 65 rokov. Po príchode do Piešťan sa zaslúžil
o to, že v našom meste sa začal každoročne konať medzinárodný džezový festival.
Na Slovensku v roku 2008 zomrelo 53 200 občanov SR. Na prvom mieste úmrtí boli
srdcovo cievne ochorenia (najmä srdcový infarkt a mozgová porážka), na druhom mieste
bola rakovina (takmer 12 tisíc úmrtí), atď.
Stúpol aj počet samovrážd na 631 (v roku 2007 ich bolo 490), kým počet úmrtí pri
autonehodách klesol na 558 (v roku 2007 ich bolo 627). Samovraždy boli spôsobené jednak
spoločenskými podmienkami (zlá ekonomická a sociálna situácia, napr. v dôsledku straty
zamestnania) a tiež individuálnymi podnetmi (v dôsledku zhoršenia medziľudských vzťahov
vznikli konflikty, rodinné problémy a pod.).
4. Ocenenie osobností Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008
Ocenenia schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja, odovzdával ich
predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš. Medzi ocenenými boli aj občania Piešťan, resp. okresu
Piešťany.
a) Oblasť športu
Cena TTSK: - Štefan Gregorička, športový novinár a redaktor, pri príležitosti životného
jubilea 60 rokov;
Pamätná medaila predsedu TTSK: - RSDr. Anton Javorka (Moravany n/V.), bývalý úspešný
bežec na dlhé trate, zakladateľ obč. združenia Kalokagatia na Slovensku (olympiáda detí
a mládeže).
b) Oblasť zdravotníctva
Pamätná medaila predsedu TTSK:
- Prof. MUDr. Jozef Rovenský, Dr.Sc., FRCP, riaditeľ NÚRCHu v Piešťanoch, vedecká
osobnosť v oblasti reumatológie a imunológie na Slovensku a v zahraničí;
- h.doc. MUDr. Ľudovít Pravda, PhD., primár ortopedicko-traumatologického oddelenia
Nemocnice A. Wintera, n.o., Piešťany;
- Ivan Žilinčík, diplomovaná všeobecná zdravotná sestra, víťaz ankety „Sestra roka 2007“.
c) Oblasť kultúry
Pamätná medaila predsedu TTSK:
- Kornel Duffek, hudobný pedagóg, za publikačnú činnosť, šéfredaktor reprezentačného
časopisu Revue Piešťany, z jeho iniciatívy bola v Piešťanoch odhalená pamätná busta
hudobného skladateľa E. Suchoňa;
- Jozef Dodo Šošoka, bubeník a perkusionista, za spoluprácu s viacerými renomovanými
hudobníkmi, od Slovenského hudobného fondu získal cenu za celoživotné dielo;
- Miloslav Hulman, za diela v oblasti amatérskej filmovej tvorby (napr. film o Piešťanoch),

získal významné ocenenia na rôznych medzinárodných súťažiach;
- Anna Horanská (Krakovany), v roku 1952 založila folklórnu skupinu Krakovanka, v ktorej
aktívne pôsobí doteraz.
d) Oblasť školstva
Pamätný list predsedu TTSK: Ing. Emil Antolík – učiteľ SZáŠ Piešťany, Mgr. Alžbeta
Berlanská – učiteľka ZSŠOaS Piešťany, Ing. Ľubomír Domko – učiteľ SOUEaS Piešťany,
RNDr. Mária Fodorová – riaditeľka ZSŠOaS Piešťany, PhDr. Alžbeta Hasayová – učiteľka
Gymnázia P. de Coubertina Piešťany, Mgr. Viktória Horňáková – zástupkyňa riaditeľky
SPŠE Piešťany, Mgr. Magdaléna Ručkayová – zástupkyňa riaditeľky ZSŠOaS Piešťany,
Ing. Marta Rybová – učiteľka SZáŠ Piešťany, Ing. Miroslav Šípoš – učiteľ HA Ľ. Wintera
Piešťany, Bc. Július Valach – majster odbornej výchovy SOUEaS Piešťany a tiež i Bc. Alena
Mikulášová – hlavná majsterka odbornej výchovy SOU odevné Vrbové.
e) Oblasť sociálna
Pamätný list predsedu TTSK:
- kolektív sociálnych pracovníkov ÚZ DOMUM Piešťany.
5. Ocenenie zdravotných sestier Trnavského samosprávneho kraja v roku 2008
12. mája 2008 sa v aule Pazmaneu Trnavskej univerzity uskutočnil 2. Trnavský deň sestier.
Konferencie sa zúčastnilo 150 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek z TTSK. Pri tejto
príležitosti 5 z nich získalo ocenenie Biele srdce. Z Piešťan bol boli:
- Ivan Žilinčík, diplomová zdrav. sestra, víťaz ankety „Sestra roka 2007“, vedie súkromnú
Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Veľké Orvište;
- Mgr. Katarína Jedličková, zdravotná sestra, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany.
6. Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v roku 2007
a)Cena primátora MP za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
(bola udelená 1-krát): záhradná architektka Ing. Soňa Švecová.
b) Cena primátora MP za aktivity v oblasti kultúry:
1. kategória „kultúrna osobnosť roka“: fotograf Jaroslav Kupčo;
2. kategória „kultúrny počin roka“: mestský reprezentačný časopis štvrťročník Revue Piešťany.
c) Cena primátora MP za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej: predsedníčka miestnej pobočky Ligy proti rakovine v Piešťanoch Irena
Michnová.
7. Cena mesta Piešťany
V roku 2008 ju získali:
a) Kornel Duffek – osobnosť mesta v oblasti kultúry, verejnej činnosti a ochrany životného
prostredia, v roku 2008 sa dožil veku 70 rokov.
Povolaním je hudobný pedagóg hry na klavír, v predchádzajúcom období
bol riaditeľom
MsKS v Piešťanoch, dlhoročným poslancom MsZ MP a predsedom Kultúrnej a názvoslovnej
komisie pri MsZ MP. Venuje sa dlhé obdobie prezentácii umenia a tvorbe kultúrneho života
v Piešťanoch. Dlhoročne sa podieľal na organizovaní Piešťanského hudobného festivalu, je
spoluzakladateľom edície Bibliotheca Pescana a pod. Venuje sa tiež publikačnej činnosti,
v súčasnosti je šéfredaktorom mestského reprezentačného časopisu Revue Piešťany.

b) Štefan Gregorička – športový novinár a redaktor, autor viacerých športových publikácií
(o jednotlivých druhoch športov v našom meste), v roku 2008 sa dožil veku 60 rokov.
Novinárskej práci sa venuje vyše 40 rokov, najprv ako spolupracovník redakcií Hlas ľudu,
Trnavský hlas a Šport, od roku 1991 je redaktorom Piešťanského týždňa. Tiež je dlhoročným
prispievateľom do Slovenského rozhlasu. Je autorom 15-tich publikácií o histórii jednotlivých
druhoch športov v Piešťanoch (futbal, hokej, plávanie, kolky a pod.).
c) Doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. – lekár, reumatológ, vedecký pracovník a pedagóg,
v roku 2008 sa dožil veku 85 rokov.
Je spoluzakladateľom VÚRCHu v Piešťanoch, kde od roku 1953 pracoval ako zástupca
riaditeľa ústavu prof. MUDr. Š. Siťaja. Za výsledky v oblasti výskumu reumatických
ochorení (epidemiológia reumatickej horúčky, reumatoidná artritída a pod.) získal viacero
uznaní a ocenení. Bol členom viacerých domácich i zahraničných vedeckých spoločností
a vyznamenaný medailou J.E. Purkyně. Je autorom vyše 160 prác v domácich a zahraničných
periodikách, spoluautorom knižných publikácií a učebných textov (napr. monografie
svetového významu o alkaptonurii a ochronóze spolu so Siťajom a Červeňanským). Inicioval
výstavbu novej budovy VÚRCHu v Piešťanoch (v súčasnosti NÚRCH) a dodnes pracuje
ako šéfredaktor časopisu Rheumatológia.
8. Čestné občianstvo mesta Piešťany
V súlade so Štatútom mesta Piešťany sa MsZ mesta Piešťany na svojom 4. riadnom zasadnutí
29. mája 2008 rozhodlo udeliť titul Čestný občan mesta Piešťan ďalším dvom osobnostiam.
a) Prof. Dušan Dušek – slovenský spisovateľ, scenárista a pedagóg.
Narodil sa v roku 1946 v Gbelciach, detstvo prežil v Piešťanoch. Absolvoval Prírodovedeckú
fakultu UK v Bratislave. Pracoval ako redaktor v niekoľkých slovenských novinách
a časopisoch, od roku 1979 je profesionálnym spisovateľom. V súčasnosti vyučuje na
VŠMU v Bratislave.
Venuje sa písaniu literatúry pre deti, mládež a dospelých. Naše mesto sa vyskytuje v poviedke
Retiazka a v románe Zima na ruky. K Piešťanom, ako k mestu svojej mladosti, má stále
blízky vzťah a rád sa sem vracia.
b) Prof. Juraj Slezáček – slovenský herec a divadelný pedagóg sa narodil v roku 1943 vo
Zvolene. Vyrastal a maturoval v Piešťanoch. V roku 1964 absolvoval štúdium herectva
na VŠMU v Bratislave a následne sa stal členom Činohry SND v Bratislave, kde ako
herec pôsobil 44 rokov. Neskôr sa stal riaditeľom Činohry SND. Okrem hereckej profesie
sa venoval aj pedagogickej praxi, najprv ako pedagóg a potom ako dekan Činohernej
a bábkarskej fakulty VŠMU v Bratislave. K Piešťanom má blízky vzťah, tu vyrastal, otec
bol podnikovým právnikom, matka učiteľkou klavírnej hry v hudobnej škole.
9. Trestné činy a priestupky v policajnom obvode Piešťany v roku 2008
Do služobného obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru Piešťany patrí mesto
Piešťany a obce Banka, Bašovce, Drahovce, Ducové, Hubina, Moravany n/V., Ostrov,
Ratnovce, Sokolovce a Veľké Orvište.
a) Trestné činy – na mesto Piešťany pripadlo v roku 2008 cca 80 % nápadov trestnej činnosti
v danom obvode.

Druh trestnej činnosti
Násilná trestná činnosť
Mravnostná trestná činnosť
Majetková trestná činnosť
Ekonomická trestná činnosť

Nápad trestnej
činnosti
69
10
552
135

Objasnené
trestné činy
43
8
180
78

Dodatočne
objasnené
4
2
28
24

b) Priestupky – na mesto Piešťany pripadlo v roku 2008 cca 90 % nápadov priestupkov.
V roku 2008 bolo v služobnom obvode OO PZ zboru Piešťany zdokumentovaných 1 923
priestupkov, čo bolo o 366 menej než v roku 2007. K zvýšeniu došlo najmä u priestupkov
proti občianskemu spolunažívaniu, naopak k poklesu došlo u priestupkov proti majetku
a priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke na úseku požitia alkoholu
vodičmi. Z toho počtu bolo 1 698 priestupkov, ktoré bolo OO PZ oprávnené objasňovať,
z ktorých bolo objasnených 890 (zistený páchateľ).
10.Prázdninové aktivity klubu Orbis Slovakia pre školské deti
Piešťanský klub Orbis Slovakia v spolupráci s Centrom voľného času Ahoj poriadal počas
letných prázdnin rôzne jednodňové akcie v piešťanskom regióne pre deti základných škôl.
Bola to napr. plavba loďou po Váhu, chytanie rýb a jazda na lanovej dráhe v Bašovciach,
točenie hliny na hrnčiarskom kruhu, plávanie v hoteli Magnólia a pod.
V spolupráci s mestskou knižnicou sa uskutočnila týždenná detská univerzita Academia
Istropolitana. V jej rámci sa konali prednášky odborníkov (napr. archeológ vysvetlil ako
sa hľadá poklad), ktoré boli spojené s výletmi (napr. na veľmožský dvorec na Kostolci pri
Ducovom, meteorologickú stanicu na piešťanskom letisku), deti sa stretli s predstaviteľom
piešťanského hokejového klubu, hrali bowling, navštívili vojenské historické múzeum a pod.
Deti sa tiež dozvedeli ako sa majú správne stravovať, besedovali s televíznou moderátorkou,
s cestovateľom po Ázii a pod.
10. Zdravotníctvo v roku 2008
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2007
Cena primátora MP za rok 2007 bola udelená Irene Michnovej, od roku 2001 predsedníčke
miestnej pobočky Ligy proti rakovine v Piešťanoch. Podieľala sa na jej založení v roku
1991.
Dobrovoľne pracuje v oblasti prevencie, zabezpečuje prednášky s tematikou onkologických
ochorení prostredníctvom popredných lekárov a psychológov. Jej zásluhou sa v našom meste
každoročne konajú podujatia „Deň narcisov“, „Týždeň boja proti rakovine“ a podieľa sa na
organizácii „Dňa zdravia“. Iniciovala verejné zbierky na zakúpenie lekárskych prístrojov
pre piešťanskú nemocnicu, jednak na dofinancovanie CT prístroja a tiež v roku 2007 na
nákup nového mamografu v hodnote 700 tis. Sk (300 tisíc Sk poskytla miestna pobočka
a 400 tisíc Ústredie ligy proti rakovine SR).
2. Zdravotná súťaž Oskar bez bariér 2007 - 4. ročník
Projekt súťaže Oskar bez bariér pripravilo Združenie miest a obcí Slovenska, odborným

garantom bola Národná rada občanov so zdravotným postihnutím SR. Jeho cieľom je
viesť samosprávy miest a obcí k starostlivosti o zdravotne postihnutých a sociálne slabých
občanov.
Do súťaže sa prihlásilo 19 miest a obcí, súťažilo sa v troch oblastiach. Porota hodnotila
bezbariérové sprístupnenie úradov a inštitúcií, vytváranie bezbariérových peších trás pre
vozičkárov a nevidiacich, vytváranie podmienok pre ich začleňovanie do života mesta a obce,
ďalej zariadenia sociálnych služieb, útulky pre bezdomovcov a budovanie chránených dielní
pre zdravotne postihnutých alebo sociálne slabých občanov.
Finalistami súťaže Oskar bez bariér 2007 sa stalo 5 miest – Dolný Kubín, Nitra, Partizánske,
Piešťany a Senica. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo
13. mája 2008. Víťazom
sa stal Dolný Kubín. Piešťany získali Oskara bez bariér pred tromi rokmi.
3. Kongres slovenských anesteziológov - 15. ročník
15. ročník kongresu slovenských anesteziológov sa konal v máji 2008 v Kongresovej hale
Spoločenského centra SLK v Piešťanoch (v našom meste už po desiaty raz). Zúčastnilo sa
ho vyše 320 lekárov zo Slovenska a okolitých krajín (zo Slovenska a Moravy cca 280). Zo
zahraničia vystúpili odborníci z Talianska, USA, Veľkej Británie a Nemecka.
4. Zdravotnícka súťaž Sestra roka 2007
Víťazom súťaže Sestra roka 2007, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo Sanoma Magazines
Slovakia, sa v kategórii „poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti“ stal 47-ročný
zdravotnícky ošetrovateľ Ivan Žilinčík z Piešťan. Spolu s ním súťažilo viacero vrchných
sestier z rôznych ústavov a nemocníc. Ocenenie mu odovzdala manželka prezidenta SR Silvia
Gašparovičová za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Ivana Valentoviča. Vyhodnotenie
súťaže sa uskutočnilo v roku 2008.
I. Žilinčík spočiatku pracoval ako zdravotná sestra na chirurgii v piešťanskej nemocnici,
potom u záchranárov a nakoniec sa dal na súkromné ošetrovateľstvo. V roku 1995 si spolu
s 3-mi skúsenými zdravotnými sestrami založil agentúru IMAG so sídlom vo Veľkom Orvišti.
Vykonávajú všetky práce zdravotných sestier a opatrovateliek a navštevujú pacientov po
celom regióne Piešťan.
5. Ocenenie Biele srdce
a) V máji 2008 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti
Medzinárodného dňa sestier udelila 53-ročnej piešťanskej zdravotníčke Edite Brisudovej
vyznamenanie Biele srdce. Ako zdravotníčka pracovala spočiatku na chirurgickom oddelení
piešťanskej nemocnice, potom opatrovala deti v jasliach a od roku 1989 pracuje v Národnom
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.
b) V máji 2008 získali zdravotnícky ošetrovateľ Ivan Žilinčík a zdravotná sestra NÚRCH
v Piešťanoch Mgr. Katarína Jedličková ocenenie Biele srdce, ktoré im udelil Trnavský
samosprávny kraj.
6. Magnetická rezonancia v Piešťanoch
Úspešnosť liečby závisí od úspešnej diagnostiky. U chorôb muskuloskeletárneho systému
sa používajú viaceré zobrazovacie metódy – röntgen, ultrazvuk, CT a v poslednom období
aj magnetická rezonancia.
V roku 2008 bolo v priestoroch zdravotníckeho centra MEDICUS na Javorovej ul.

v Piešťanoch (MUDr. Jozef Beňačka, PhD.) otvorené pracovisko magnetickej rezonancie.
Bol tu inštalovaný unikátny, na Slovensku jediný prístroj MRI, určený na diagnostiku
ochorení chrbtice a všetkých kĺbov, väzov, šliach, svalov a ich úponov.
7. Deň zdravia v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 4. okt. 2008. Po slávnostnom otvorení (pozri kap. 3 Politický a verejný
život) bola vo foyeri KSC Fontána sprístupnená výstava a prezentácia zdravotníckych
zariadení, produktov a pomôcok. Pre návštevníkov boli k dispozícii stánky so zdravotnými
službami pre občanov:
- miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Piešťanoch zabezpečil meranie krvného
tlaku, ukážky a prednášky o poskytnutí 1. pomoci;
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zabezpečil zisťovanie dusičnanov v prinesených
vzorkách pitnej vody;
- Kardiologická ambulancia MUDr. J. Beňačku merala cholesterol.
Prezentovali sa viaceré občianske združenia: Liga proti reumatizmu, Charita sociálnej
starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov, Slovenská únia proti osteoporóze,
Liga proti rakovine, Slovenská spoločnosť celiatikov, Jednota dôchodcov Slovenska, Klub
sclerosis multiplex, Slovenský zväz telesne postihnutých, Združenie pre pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím, OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu, Slovenský zväz postihnutých
civilizačnými chorobami, OZ Hospic Matky Božej, Slovenský Červený kríž, Slovenský zväz
telesne postihnutých ZO č. 22, Materské centrum Úsmev. Na Nám. slobody sa prezentovali
nemocničné vozidlá RLP a RZP.
Zároveň sa uskutočnila zlosovateľná anketa pre občanov so stanovišťami v KSC Fontána,
v Hudobnom pavilóne v parku a vo výstavnej sieni V starej lekárni.
V kultúrnom programe vystúpil FS Krakovienka pred KSC Fontána, v Hudobnom pavilóne
v parku sa konali ukážky cvičení Tai Chi a vystúpenie rockovej kapely The Downhill
z Trnavy a na Nám. slobody koncertovala piešťanská country skupina Wanted.
8. Nemocnica A. Wintera Piešťany, n.o., v roku 2008
a) Vedenie nemocnice – riaditeľom nemocnice v roku 2008 bol MUDr. Peter Ottinger. Od
1. jan. 2008 bola uskutočnená zmena v správnej rade nemocnice, keďže uplynulo funkčné
obdobie jej prvých členov. Zmenu dvoch členov správnej rady uskutočnil väčšinový
zakladateľ nemocnice ako neziskovej organizácie, t.j. Ministerstvo zdravotníctva SR.
Novými členmi správnej rady za štát, reprezentovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, sa
stali primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto a pani Mária Beňová z Piešťan. Za štát
bol naďalej v ďalšom funkčnom období potvrdený MUDr. Pavol Sedláček, vykonávajúci
funkciu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Pôvodní členovia dozornej rady boli od 1. jan. 2008 potvrdení vo funkcii na ďalšie funkčné
obdobie, dozorná rada teda ostala bez zmeny.
Právna forma nemocnice zostala tiež nezmenená.
b) Zamestnanci nemocnice – napriek skutočnosti, že v roku 2008 boli tarifné mzdy zvýšené
o 7 %, odišli z nemocnice 3-ja lekári, 2 sestry a 9-ti iní zdravotnícki zamestnanci. K 1.1.2008
zamestnávala nemocnica celkom 424 zamestnancov. K 31.12.2008 pracovalo v nemocnici
60 lekárov, 134 zdravotných sestier, 10 pôrodných asistentiek, 1 farmaceut, 18 laborantov
a 69 zdravotníckych asistentov, z celkového počtu 416 zamestnancov. Lekári odchádzali

nielen z dôvodu nízkych miezd, ale aj z dôvodu odchodu do neštátnej praxe.
V piešťanskej nemocnici sa tvorí, v súlade so zákonom, Sociálny fond, z ktorého sa
zamestnancom hradia všetky nárokovateľné sociálne aktivity. V súlade s Kolektívnou
zmluvou piešťanskej nemocnice sa z neho hradí aj príspevok zamestnávateľa na doplnkové
dôchodkové poistenie, ktoré je výhodné pre zamestnancov nad 50 rokov. Odvod na toto
poistenie je 2 % z hrubej mzdy zamestnanca, ktoré zamestnávateľ zasiela do dôchodkovej
poisťovne na jeho účet.
c) Počet pacientov a lôžok – v roku 2008 bolo odliečených 7 948 pacientov, čo bolo o 179
menej ako v roku 2007. Dôvodom bola skutočnosť, že prevádzka lôžkových oddelení bola
z dôvodu rekonštrukcie čiastočne obmedzená. Priaznivý vývoj zaznamenalo gynekologické
a pôrodnícke oddelenie, kde sa v roku 2007 narodilo 540 detí a v roku 2008 678 detí.
V priebehu roka 2008 sa neznižoval počet lôžok a naďalej bol prevádzkovaný v počte
267. Zdravotná starostlivosť sa poskytovala pre poistencov 5-tich zdravotných poisťovní:
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Apollo ZP, Dôvera ZP, Spoločná ZP a Union ZP. Bývalá
zdravotná poisťovňa Sidéria sa s poistencami zlúčila s Dôverou. Z dvoch novovzniknutých
poisťovní – Európska zdravotná poisťovňa (EZP) a Union ZP zanikla v priebehu roka 2008
EZP a jej poistencov prevzala Spoločná zdravotná poisťovňa.
d) Hospodárenie nemocnice – v roku 2008 dosiahla nemocnica stratu vo výške -3 932 tis.
Sk, pri celkových nákladoch 259 272 tis. Sk a tržbách 255 340 tis. Sk. Strata bola spôsobená
neustále rastúcimi nákladmi na média (elektr. energia, plyn a voda), lieky a špeciálny
zdravotný materiál, ale aj na mzdy zamestnancov. Ekonomická analýza preukázala
nedofinancovanosť systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä nízke ceny za
odliečených a ošetrených pacientov. Ceny za týchto pacientov, uhrádzané od zdravotných
poisťovní, pokrývajú oprávnené nutné ekonomické náklady maximálne do výške 63 %.
Takmer 37 % prostriedkov je vedenie nemocnice nútené získavať z doplnkových zdrojov,
najmä z úhrad za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za priamu úhradu, z projektov
mesta Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja, z prostriedkov z Neinvestičného fondu
Nemocnice Piešťany, z rôznych nadácií a inštitúcií, napr. Ligy proti rakovine Bratislava
a pod.
e) Rekonštrukčné práce – k 30. aprílu 2008 bola ukončená realizácia projektu rekonštrukcie
nemocnice, ktorý bol financovaný z európskych štrukturálnych fondov 80 %, zo štátneho
rozpočtu 15 % a z vlastných zdrojov vo výške 5 %. Celkové náklady na rekonštrukciu boli
vo výške 45 951 367 Sk vrátane DPH. Uskutočnená rekonštrukcia priniesla nielen lepšie
pracovné podmienky pre zamestnancov, ale hlavne sa zlepšili podmienky pre pacientov
a tiež sa znížila spotreba nákladov na vykurovanie.
Ďalší projekt, ktorý bol v marci 2009 zaradený do zásobníku s názvom „Rekonštrukcia
inžinierskych sietí, vnútorných inštalácií a kuchyne Nemocnice Alexandra Wintera, n.o.,
Piešťany“, zostal nezrealizovaný.
V roku 2008 bolo do stavebných úprav investovaných 29 448 tis. Sk. V stavebných prácach
sú započítané stavebné práce a financie rekonštrukcie.
f) Nákup prístrojov a zariadení – v roku 2008 bolo do obnovy prístrojov a kúpy nových
investovaných 12 564 tis. Sk.
Začiatkom júla získala nemocnica od nadácie Križovatka 5 monitorovacích prístrojov
Babysense na sledovanie spánku novorodencov a detí ohrozených syndrómom náhleho
úmrtia. V júli piešťanská nemocnica získala od Taipejskej reprezentačnej kancelárie

v Bratislave darom dva prístroje - kardiotokograf a sonograf, ktoré podstatne zvýšili kvalitu
poskytovaných služieb na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Prístroje prevzali riaditeľ
nemocnice MUDr. Peter Ottinger spolu s primárom oddelenia MUDr. Jaromírom Nieplom.
Nemocnica ďalej zakúpila ďalšie prístroje a zariadenia: videogastroskop, artroskop na
chirurgickú operačnú sálu, endoskopická kamera a chirurgická operačná platforma,
endoresektor, miešačka krvi na HTO, neurodyn - 2 ks rehabilitačných prístrojov, germicidné
žiariče, šokový zmrazovač plazmy, mamograf, polohovateľné lôžko na OAIM (pre ARO),
EKG holter, monitory k laparoskopu na chirurgickú operačku a pod.
g) Výnimočná operácia – v júli sa na oddelení ortopédie piešťanskej nemocnice (primár
MUDr. Ľudovít Pravda) uskutočnila po prvýkrát na Slovensku výnimočná operácia. Dvom
pacientkam s reumatoidnou artritídou lekári implantovali do kosti na zápästí umelý kĺb.
9. Lekárne v Piešťanoch v roku 2008
Počet lekární sa každoročne menil, niektoré zanikli, iné pribudli.
V roku 2008 boli v Piešťanoch v prevádzke nasledovné lekárne: 1. Lekáreň Pri Váhu, E.
Belluša 12; 2. Chirimpex, Krajinská 11 3. Hedera, N. Teslu 25
(v supermarkete TESCO);
4. Kamea, Rekreačná 2 (v priestoroch polikliniky); 5. Katka (v priestoroch OD Kocka);
6. Kúpeľná lekáreň, Winterova 37; 7. Na Trajane, Ul. A. Trajan 4830/11; 8. Nemocničná
lekáreň NsP Piešťany, Rekreačná 2 (v priestoroch polikliniky); 9. Park, Winterova 6; 10. Pod
Kolonádou, Winterova 14; 11. Pri Lipe, Kukučínova 1; 12. Pri Ružovom mlyne, Mudroňova
70; 13. Tilia, Staničná 3622; 14. Veronika, Teplická 8; 15. Dr. MAX, Nám. slobody 6; 16.
Delfín, Valová 16; 17. Na Juhu, Javorová 25; 18. Pri pošte, Poštová 3.
11. Šport v roku 2008
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2008
Odovzdávanie ocenení najlepším športovcom mesta Piešťany za rok 2008 sa uskutočnilo
2. apríla 2009 v KSC Fontána. Ocenenia odovzdávali primátor mesta Ing. R. Cicutto
a predsedníčka komisie MsZ pre školstvo, šport a mládež Ing. I. Babičová, podujatie
moderovala vedúca kancelárie primátora mesta Mgr. D. Moretová.
Kategória juniorov: 1. Filip Horanský – tenis (TK Kúpele Piešťany).
V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (v abecednom poradí): Linda Blahová – rýchlostná
kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Veronika Kolníková – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany),
Zuzana Kubánová – vodné pólo (KVP Kúpele Piešťany), Zuzana Luknárová – tenis (TK
Kúpele Piešťany), Andrej Mrázik – hokej (ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.), Mário Rusnák –
plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Monika Simančíková – krasokorčuľovanie (TJ Amatérsky
krasokorčuliarsky oddiel Piešťany), Simona Šamková – rýchlostná kanoistika (TJ Sĺňava
Piešťany), Peter Tibenský – nohejbal (NK Kúpele Piešťany).
Kategória seniorov: 1. Dominika Cibulková – tenis (Slovan Bratislava).
V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (v abecednom poradí): Lukáš Babač – veslovanie (VK
Sĺňava Piešťany), Jaroslav Baláž ml. – vodný motorizmus (KVM a VŠ Piešťany), Mária
Bartošová – tlak na lavičke (ŠKV pri TJ Kúpele Piešťany), Peter Kubo – hokej (ŠHK 37
Piešťany, s.r.o.), Martina Moravcová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Ján Riapoš – stolný
tenis ((ŠKV pri TJ Kúpele Piešťany), Richard Riedl – kulturistika (Vassal Gym Bratislava),

Magdaléna Rybáriková – tenis (TK Kúpele Piešťany), Daniel Valo – hádzaná (Melsungen,
Nemecko).
Kategória kolektívov:
1. Hokejové družstvo seniorov (ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.) – Jakub Hanka, Martin Chovan,
Milan Kováč, Martin Chylo, Roman Sýkora, Dávid Greň, Adrián Kolník, Tomáš Bučka, Ján
Románek, Marek Horský, Petr Kopejtko, Ondrej Otčenáš, Martin Klučár, Jaroslav Rybárik,
Marek Mihálik, Jakub Kořínek, Peter Učeň, Marián Blaško, Daniel Rosa, Peter Kubo, Jozef
Haring, Radoslav Kolník, Michal Peško, Jozef Ondrejka.
Prezidentom klubu bol Jaroslav Lušňák, menežerom Jaroslav Laifer, trénerom Milan
Klement, masérom Štefan Sýkora a kustódom Marián Hluch.
2. Tenisové družstvo dorastencov (TK Kúpele Piešťany) – vo finálovom stretnutí o titul
majstra SR dorastu tenisových družstiev hrali: Michal Bartko, Marek Hrehorčík, Filip
Horanský, Filip Kollár, Roman Mego.
Nehrajúci kapitán bol Miloš Grolmus.
3. Cyklistické družstvo (CK Piešťany) – Ivan Knoška, Marian Stančík, Martin Súlovský,
Mário Kurnický, Milan Mištík, Milan Tupý, Miloš Gežo, František Ostracký, Peter Rihay,
Slavomír Podlucký, Dominik Tábora, Jaroslav Hutyra.
2. Olympijské hry v roku 2008
a) Olympijské hry Peking 2008 – XXIX. Letné OH sa konali v čínskom Pekingu v dňoch
8. - 24. aug. 2008, za účasti vyše 10 tisíc športovcov z 204 krajín. Zúčastnilo sa ich aj 57
slovenských športovcov, ktorí súťažili v 54-och z celkového počtu 302 disciplín, t.j. 14ich z celkového počtu 28 olympijských športov. Slovensko reprezentovali dve športovkyne
z Piešťan – plavkyňa Martina Moravcová a tenistka Dominika Cibulková. Členom slovenskej
športovej výpravy bol aj lekár MUDr. Roman Fano z Piešťan a členom podporného tímu
bol aj funkcionár Anton Javorka z Moravian n/V, ktorý ako funkcionár sa zúčastnil aj OH
v Barcelone v roku 1992.
b) Paralympijské hry Peking 2008 – XIII. Letné Paralympijské hry sa konali v dňoch 6. až
17. sept. 2008 v Pekingu, zúčastnilo sa ich vyše 4 000 športovcov so zdravotným postihnutím
zo 149 krajín sveta. Medzi nimi aj 3 športovci z Piešťan – stolný tenista Ján Riapoš, stolný
tenista Ján Koščo, vzpieračka Mária Bartošová a 1 športovec z Ostrova - cyklista Vladislav
Janovjak (s vodičom Róbertom Mitošinkom).
V roku 2010 sa uskutočnia:
a) Zimné olympijské hry – XXII. ZOH sa budú konať v dňoch 12. - 28. febr. 2010
v kanadskom Vancouveri.
b) Zimné paralympijské hry – X. Zimné paralympijské hry sa uskutočnia v dňoch 12. 21. marca 2010 v kanadskom Vancouveri.
c) Olympijské hry mládeže – premiérový I. ročník OHM pre športovcov od 14 do 18
rokov sa uskutočnia v roku 2010 v Singapure.
3. Slovenská olympiáda detí a mládeže Kalokagatia - 10. ročník
Olympiáda detí a mládeže Kalokagatia sa prvýkrát konala na okresnej úrovni v Trnave
v roku 1991, na základe rozhodnutia Olympijskej spoločnosti Slovenska sa v roku 1992
rozšírila na celoslovenskú a od roku 1996 je medzinárodná.
23. júna 2008 sa v Trnave uskutočnil otvárací ceremoniál 10. ročníka Kalokagatie.

Zúčastnilo sa ho 2 250 mladých športovcov zo Slovenska, ale aj z Čiech, Maďarska,
Nemecka, Rakúska, Slovinska a Srbska. Mladí športovci súťažili v 13-tich odvetviach:
futbal, basketbal, volejbal, hádzaná, atletika, vybíjaná, stolný tenis, streľba zo vzduchovej
pušky, gymnastický štvorboj, malý futbal a medzi ukážkové športy patrili bejzbal, nohejbal
a vodné pólo. Súťaže prebiehali na viacerých miestach – v Trnave, Hlohovci, Skalici, Seredi,
Piešťanoch, Bratislave, Horných Orešanoch a v Moravanoch n/V. Slovensko reprezentovali
víťazi celoslovenských školských majstrovstiev.
Šéfom organizačného výboru Kalokagatie a zároveň jej zakladateľom bol Anton Javorka,
ktorý je tiež predsedom Slovenskej asociácie športu na školách.
Anton Javorka v súčasnosti býva v Moravanoch n/V., predtým v Piešťanoch. V minulosti
bol známym atlétom - bežcom na dlhé trate. Pretekal za Družbu Piešťany, získal viacero
titulov majstra SR.
4. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže - 2. ročník
V apríli 2008 sa v Trnave uskutočnil 2. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže.
Zúčastnilo sa jej približne 1 600 športovcov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Chorvátska,
ktorí počas 3-och dní súťažili v 8-ich športových disciplínach a 3-och ukážkových športov.
Podujatia sa zúčastnili aj študenti piešťanských stredných škôl.
Na súťaže sa prišiel pozrieť aj prezident SR Ivan Gašparovič a ďalší hostia, medzi nimi
i primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto.
5. Plávanie
a) Plavecké športové kluby v Piešťanoch – je to ŠPK Kúpele Piešťany a novým je Piešťanský
plavecký klub Piešťany.
b) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR, v ankete
„Najúspešnejší plavec SR v roku 2008“ sa umiestnila na 1. mieste. K 31.12.2008 doteraz
prekonala 3 svetové rekordy, 17 európskych rekordov a 202 slovenských rekordov.
V roku 2008 väčšinou žila a trénovala v USA. 2. mája 2008 ju ako prvú ženu uviedli do
Športovej siene slávy na Southern Methodist University v Dallase.
- Letné OH, Peking 2008 – do finálových pretekov sa neprebojovala;
- Majstrovstvá Európy, Eindhoven v Holandsku (50 m bazén) – 6. miesto
(100 m mot.);
- Svetový pohár v plávaní – štartovala iba v Malajzii, kde obsadila 5. miesto
(100 m motýlik) a 6. miesto (100 m poloh. preteky).
c) Mário Rusnák (ŠPK Kúpele Piešťany), 15-ročný juniorsky reprezentant SR, k 31.12.2008
prekonal spolu 10 slovenských rekordov. V roku 2008 väčšinou žil a trénoval v USA
- zimné majstrovstvá SR juniorov Trenčín – 1. miesto (100 m poloh. preteky);
- zimné majstrovstvá SR seniorov Trenčín – 3-krát 1. miesto (50 m, 100 m a
200 m mot.).
d) Veronika Kolníková (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorska reprezentantka SR, k 31.12.2008
doteraz prekonala 2 slovenské rekordy. Z dôvodu nepriaznivých tréningových podmienok
trénovala a hosťovala v roku 2008 v Znojme
- letné majstrovstvá SR seniorov, Žilina – 2-krát 1. miesto (1500 m v.sp., 800 m
v.sp.), 1-krát 2. miesto (400 m polohové preteky);
- zimné majstrovstvá SR seniorov, Trenčín – 2-krát 1. miesto (800 m v.sp.,

400 m v.sp.).
e) Tomáš Vachan (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentant SR
- letné majstrovstvá SR seniorov, Žilina – 3. miesto (400 m v.sp.);
- diaľkové plávanie, Plumovská priehrada, ČR – 1. miesto v kateg. mužov
(5000 m);
- diaľkové plávanie, Přerov, ČR – 1. miesto.
f) Lucia Vachanová (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR
- diaľkové plávanie, Plumovská priehrada, ČR – 2. miesto v kateg. žien;
- diaľkové plávanie, Přerov, ČR – 1. miesto.
g) Miroslav Funtík (ŠPK Piešťany), starší žiak
- letné majstrovstvá SR starších žiakov – 1. miesto (1500 m v.sp.).
h) Nikolaj Tóth (ŠPK Piešťany), mladší žiak
- letné majstrovstvá SR mladších žiakov – 5-krát 1. miesto.
i) Peter Pontes (ŠPK Kúpele Piešťany), plavecký veterán
- majstrovstvá SR v plávaní, Prešov – 2-krát 1. miesto vo vekovej kategórii
55 - 59 rokov (50 m v.sp., 100 m v.sp.).
Po dočasnom zatvorení kúpaliska Eva trénoval v bazéne hotela Sorea.
j) Gabriela Kostelná (PPK Piešťany), juniorka, členka druhého piešťanského
plaveckého klubu
- letné majstrovstvá SR juniorov – 2. miesto (50 m mot.), 3. miesto (kraulový
šprint).
k) Katarína Hollá (PPK Piešťany) – staršia žiačka
- letné majstrovstvá SR starších žiakov – 1. miesto (50 m v.sp.).
6. Tenis
a) Muži TK Kúpele Piešťany – vyhrali 1. ligu a postúpili do extraligy.
b) Ženy TK Kúpele Piešťany – hrali v extralige
- majstrovstvá SR družstiev – 2. miesto (3-tíkrát za sebou).
c) Mládežnícke družstvá TK Kúpele Piešťany – súťažne hralo 6 družstiev (dorastenci,
dorastenky, starší žiaci, staršie žiačky, mladší žiaci a mladšie žiačky) a po ukončení súťaží 5
z nich (okrem starších žiakov) postúpilo na majstrovstvá SR družstiev.
d) Dorastenci TK Kúpele Piešťany – dorastenecké majstrovstvá SR družstiev – 1. miesto.
Hrali v zložení: M. Bartko, M. Hrehorčík, F. Horanský, F. Kollár, R. Mego, kapitán Miloš
Grolmus.
e) Dorastenky TK Kúpele Piešťany – dorastenecké majstrovstvá SR družstiev – 1. miesto.
Hrali v zložení: L. Valková, V. Juhászová, Ch. Škamlová, K. Baranová, V. Molnáriová, K.
Maráčková, trénerom bol Branderský.
f) Dominika Cibulková (Slovan Bratislava), juniorka, seniorska reprezentantka SR. V roku
2008 bola najlepšou slovenskou tenistkou, vo svetovom ženskom rebríčku WTA bola ku
koncu roka 2008 na 19. mieste. V ankete „Športovec roka SR 2008“ obsadila 8. miesto
- Letné OH, Peking 2008 – osemfinále;
- FED cup (Pohár federácie) – členka družstva žien SR;
- Grandslamový turnaj, Paríž – 3. kolo (dvojhra);
- tenisové turnaje v Montreale – 2. miesto (dvojhra) a v Amelia Island – 2. m.
(dvojhra).

g) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR, v rebríčku
WTA v roku 2008 57. miesto
- FED cup – členka družstva žien SR;
- Grandslamový turnaj US Open – 3. kolo (dvojhra);
- ITF turnaje v Patre a v Petrohrade – 2-krát 1. miesto (dvojhra);
- WTA turnaj, Taškent, Uzbekistan – 2-krát semifinále (dvojhra a štvorhra).
h) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR, v ankete Slovenského
tenisového zväzu „Tenista roka 2008“ obsadil v kategórii junior 1. miesto
- majstrovstvá Európy jednotlivcov do 16 rokov, Moskva - štvrťfinále(štvorhra);
- majstrovstvá SR do 16 rokov v hale – 1. miesto (dvojhra);
- majstrovstvá SR do 16 rokov vonku – 1. miesto (štvorhra s Kovalíkom Slovan
Bratislava);
- turnaje ITF v Rumunsku a na Cypre – 2-krát 1. miesto (dvojhra).
i) Zuzana Luknárová (TK Kúpele Piešťany), juniorska reprezentantka SR
- majstrovstvá Európy do 18 rokov, Granvill (Francúzsko) – 2. miesto SR (členka družstva);
- majstrovstvá Európy do 18 rokov jednotlivcov – 2. miesto (štvorhra);
- ITF turnaj, Žilina – 1. miesto (dvojhra); Interspa Slovakia Cup, Piešťany –
2. miesto
(dvojhra);
- účasť na grandslamových turnajoch v Paríži a vo Wimbledone v kategórii junioriek.
j) Katarína Maráčková (TK Kúpele Piešťany), juniorska reprezentantka SR.
k) Patrícia Veresová (TK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR.
l) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany), reprezentant SR, člen reprezentačného družstva SR
- Davisov pohár, Bratislava – SR : Gruzínsko 4:1 (člen družstva SR);
- hral na viacerých zahraničných turnajoch.
m) Vanesa Molnáriová, Chantal Škamlová (TK Kúpele Piešťany)
- letné majstrovstvá SR jednotlivcov staršieho dorastu – 1. miesto (štvorhra).
n) Tenisové turnaje v Piešťanoch – dvorce TK Kúpele Piešťany:
- Interspa Slovakia Cup 2008 - 30. ročník (apríl) – medzinár. turnaj juniorov do 18 rokov;
- PSS Piešťanský pohár - 15.ročník (máj) – medzinár. turnaj hráčov do 14 rokov;
- Letné majstrovstvá SR mladších a starších žiakov (jún);
- Celoštátny turnaj A - kategórie dorastu (júl);
- Celoštátny turnaj A - kategórie mladších žiakov Empiria Cup 2008 (júl);
- Valerio/Galea Cup – medzinárodný turnaj družstiev juniorov do 18 rokov (jedna
z kvalifikačných skupín majstrovstiev sveta družstiev juniorov do
18 rokov (júl - aug.);
- tenisový turnaj veteránov.
o) Tenisové turnaje v Piešťanoch - dvorce HS centrum na Hlbokej ul.:
- medzinárodný turnaj Electrolux Cup - 3. roč.
p) „Tenisový deň detí“ – podujatie sa uskutočnilo v novembri 2008 v športovej hale TK
Kúpele Piešťany. Zorganizovalo ho OZ Športrelax v spolupráci so športovo-marketingovou
agentúrou Optimus Agency. Zúčastnilo sa ho 20 mladých, začínajúcich tenistov vo veku 10
- 12 rokov.
7. Ľadový hokej
a) Muži (seniori) ŠHK 37 Patrícia Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 1. lige – skupina
západ, v zákl. časti súťaže obsadili 9. miesto. V play off prehrali vo štvrťfinále so Spišskou

Novou Vsou. V sezóne 2008/2009 sú v 1. lige ku koncu roka 2008 priebežne na 2. mieste.
b) Juniori ŠHK 37 Patrícia Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 1. juniorskej lige, kde
obsadili 5. miesto.
c) Dorastenci ŠHK 37 Patrícia Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 1. dorasteneckej lige,
kde obsadili 6. miesto.
d) Žiaci ŠHK 37 Patrícia Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali súťažne 4 žiacke družstvá:
starší žiaci – 9. roč. ZŠ, mladší žiaci – 8. roč. ZŠ, mladší žiaci – 7. roč. ZŠ, mladší žiaci – 6.
roč. ZŠ.
e) Peter Kubo (ŠHK 37 Piešťany) – v sezóne 2008/2009 priebežne druhý najlepší brankár 1.
hokejovej ligy v percentuálnej úspešnosti (po 40. kole).
f) Andrej Mrázik (ŠHK 37 Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- člen reprezentačného výboru SR hráčov do 17 rokov.
g) Patrik Lušňák (ŠHK 37 Piešťany), 19-ročný juniorsky reprezentant SR
- člen mužstva SR, ktoré obsadilo 7. miesto na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov
v ČR;
-v sezóne 2007/2008 hral hokej súťažne v juniorskej OHL za kanadské Sudbury.
h) Igor Pohanka, odchovanec piešťanského hokeja, v súčasnosti hrá v zámorí v súťaži ECHL.
i) Michel Miklík (HC Košice), odchovanec piešťanského hokeja, reprezentant SR
- v sezóne 2007/2008 hral za extraligové mužstvo HC Košice, ktoré získalo titul majstra SR;
- odohral niekoľko zápasov za výber Slovenska.
j) Medzinárodný Turnaj Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov - 7.ročník – za účasti
4-och mužstiev sa uskutočnil v Patrícia Ice Arene (zimnom štadióne) v Piešťanoch v dňoch
8. až 10. febr. 2008. Víťazom sa stalo mužstvo Slovenska (už po druhýkrát) pred USA
(17-ročný výber), Švajčiarskom a Nemeckom.
k) Hokejová interliga amatérov západného Slovenska - 28. ročník – v sezóne 2007/2008 sa
víťazom stalo mužstvo Andže Piešťany.
l) Medzinárodný hokejový turnaj o Pohár hotela Satelit – uskutočnil sa v Piešťanoch
v auguste 2008. Víťazom sa stalo mužstvo ŠHK 37 Piešťany.
8. Krasokorčuľovanie
a) Monika Simančíková (TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel Piešťany), staršia žiačka,
reprezentantka SR
- majsterka SR vo svojej kategórii;
- Santa Claus Cup, Budapešť – 1. miesto;
- seriál Slovenský pohár – 3-krát 1. miesto.
b) Katarína Belancová (AKO Piešťany)
- Slovenský pohár 2008/2009 – 1. kolo, Prešov (november 2008) – 1. miesto v kategórii
junioriek.
9. Bowling
a) Celosezónny bowlingový turnaj neregistrovaných hráčov – hrá sa raz mesačne, začal sa
v septembri 2008 a skončí sa v máji 2009.
b) Pohár primátora Piešťan v bowlingu - 2. ročník – medzinárodný turnaj neprofesionálnych
hráčov sa uskutočnil v Bowling centre Victoria na Hlbokej ul. súťažilo 6 družstiev z Ruska,

Izraela a Slovenska. Putovný pohár primátora získalo družstvo zo Slovenska (v minulom
roku vyhralo družstvo z Ruska).
10. Basketbal
Ženy BKM Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 1. basketbalovej lige (2. najvyššia ženská
súťaž), v ktorej hrajú bez prerušenia už 10 rokov a skončili na 7. mieste. Predsedom klubu
je Miloš Drgoň.
11. Hádzaná
a)Muži MHK Bowling Victoria Piešťany – v sezóne 2007/2008 hralo A mužstvo v 1. lige (2.
najvyššia súťaž), kde obsadilo 9. miesto. B mužstvo hralo v 2. lige.
b) Daniel Valo (MT Melsungen, Nemecko), reprezentant SR, odchovanec piešťanskej
hádzanej. V ankete o najlepšieho hádzanára SR za rok 2007 obsadil 1. miesto (tiež i v rokoch
2001, 2002 a 2003). Je najlepším strelcom družstva SR v jeho histórii, za ktoré doteraz dal
389 gólov. Zaslúžil sa o postup družstva SR na majstrovstvá Európy v januári 2008 v Nórsku
(kde však kvôli zraneniu nehral) a o historický postup družstva SR na majstrovstvá sveta
v Chorvátsku.
c) Matej Fázik, seniorsky reprezentant SR. Prvýkrát hral za SR v dvoch zápasoch s Poľskom
na pôde súpera.
12. Plážová hádzaná
a) Muži BHT Žijeme! Piešťany
- majstrovstvá SR v plážovej hádzanej, Bratislava – mužstvo do záverečných zápasov
nepostúpilo.
13. Kolky
a) Muži Družba Piešťany – v sezóne 2007/2008 A družstvo hralo v 1. lige - západ, kde
obsadilo 5. miesto. B družstvo hralo v 2. lige - západ, kde obsadilo tiež 5. miesto.
b) Dorastenci Družba Piešťany – v základnej časti dorasteneckej 1. ligy - západ skončili na
6. mieste, do nadstavbovej časti nepostúpili.
c) Majstrovstvá SR v kolkoch žiakov, Piešťany (máj 2008) – Martin Dzuro a Šimon Dúbrava
z Piešťan – 1. miesto (súťaž dvojíc).
14. Futbal
a) Umelý trávnik na piešťanskom štadióne – po vyše 95-ročnej histórii futbalu v Piešťanoch
dostali futbalisti PFK do užívania umelý trávnik. Prvý zápas na ňom zohrali 26. januára
2008, v ktorom zdolali Ostrov 7:3.
b) Muži PFK Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 4. lige - severozápad, kde obsadili 6.
miesto. Počas sezóny 2007/2008 malo mužstvo postupne až troch trénerov - Konštantín
Šimo, Peter Jančovič a Peter Majerník. Trénerom v sezóne 2008/2009 sa stal opäť K. Šimo.
c) Dorastenci PFK Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 4. dorasteneckej lige.
d) Starší žiaci PFK Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 2. lige.
e) Mladší žiaci PFK Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v 2. lige.
f) Filip Hološko, seniorsky reprezentant SR, odchovanec piešťanského futbalu. V súčasnosti
hrá za Besiktas Istanbul v Turecku. V roku 2008 odohral za reprezentačné družstvo SR 7
zápasov (dokopy reprezentoval SR už 30-krát).

15. Hokejbal
a) Muži HBC Andže Piešťany – v sezóne 2007/2008 hrali v extralige. V základnej časti sa
umiestnili na 3. mieste.
b) Turnaj Memoriál Jána Korca – podujatie sa konalo v auguste 2008, víťazom sa stali
hokejbalisti HBC Andže Peišťany.
16. In-line hokej
a) Mužstvo ŠHK VÚJE Piešťany – v roku 2008 hralo v in-line extralige.
V základnej
časti súťaže skončili na 3. mieste, v play-off sa dostali do semifinále. Domáce zápasy hrali
na zimnom štadióne, ktorý je v letnom období bez ľadu.
b) Majstrovstvá sveta v in-line hokeji, Bratislava – mužstvo SR obsadilo
2. miesto
za Švédskom. Členmi mužstva SR boli aj piešťanskí hokejisti - útočníci Jakub a Henrich
Ručkayovci a brankár Jozef Ondrejka.
17. Stolný tenis
Družstvo MTJ Rentdop Piešťany - Moravany n/V. – v sezóne 2007/2008 A družstvo hralo
v 2. lige - kraj Trnava, B družstvo v 3. lige - kraj Trnava, odkiaľ vypadlo C družstvo hralo
v 5. a D družstvo v 6. lige.
18. Motorizmus
a) Automobilové preteky Cena Slovenska Piešťany 2008 - 32. ročník
Na okruhu na Letisku v Piešťanoch sa motocyklová a automobilová súťaž po prvýkrát
uskutočnila v roku 1960. Pred 19-timi rokmi však dočasne skončila.
Pred 47-mi rokmi obnovenie automobilových pretekov Cena Slovenska iniciovala Slovenská
asociácia motoristického športu a novodobým organizátorom sa stal klub Auto Sport Team
Presskam, ktorý v roku 2008 zorganizoval Cenu Slovenska 4-týkrát.
Preteky sa konali v dňoch 22. - 24. augusta 2008 na Letisku v Piešťanoch. Sledoval
ich aj prezident SR Ivan Gašparovič. V rámci Ceny Slovenska sa uskutočnilo niekoľko
medzinárodných pretekov ako FIA Central Europe Zone Circuit Trophy (preteky formulových
vozidiel zóny strednej Európy), majstrovstvá Slovenska, Čiech, Poľska a Chorvátska,
tiež preteky KIA Picanto Cup a KIA Ceed Cup. Súťažilo 200 áut značiek DTM, Porsche,
BMW a vozidlá Formule 3. Traťový rekord v novodobej histórii Ceny Slovenska vytvoril
15-ročný slovenský jazdec Nikolas Kvašai z Nitry, keď okruh dlhý 4,4 km prešiel za 1 min
34 sek. Z regiónu Piešťan v kategórii D4 do 2000 cm3 pretekali Martin Sedlák z Krakovian
(AMK Trebatice), ktorý s autom Attack obsadil 3. miesto a Patrik Nemec z Piešťan, ktorý
s autom Alfa Romeo obsadil 4. miesto.
b) Patrik Nemec, automobilový pretekár – v roku 2008 pretekal na rôznych typoch áut.
V 5-dielnom seriáli pretekov majstrovstiev sveta Škoda Octavia Cup obsadil celkové 7.
miesto. Začal súťaži i v 10-dielnom seriáli pretekov „bavorákov“ BMW Challenge, avšak
z neho odstúpil. Na piešťanskej Cene Slovenska pretekal s autom Alfa Romeo a v kategórii
D4 do 2000 cm3 obsadil 4. miesto (športové autá).
c) Motocyklové preteky Cena Slovenskej republiky Piešťany 2008 – po 4-ročnej prestávke
sa na 4400 m okruhu, v dňoch 28. - 29. aug. 2008, na Letisku v Piešťanoch opäť uskutočnili
medzinárodné motocyklové preteky Cena Slovenskej republiky (predtým sa nazývali Cena

Slovenska).
Pretekalo sa v 6-tich triedach: 125 ccm, 250 ccm, Superšport, Superbike a dve triedy Klasik
(v tých súťažili bývalí známi motocykloví pretekári).
19. Turistika
Turisti TJ Bezovec Piešťany - Klub mladých turistov – v roku 2008 mal cca 50 členov,
predsedom klubu bol Jaroslav Mihálik. Okrem turistických pochodov sa členovia klubu
venujú pravidelným tréningom, na ktorých sa zdokonaľujú v orientácii v teréne, čítaniu
z máp a zlepšovaniu svojej kondície. Klub každoročne organizuje cca 25 podujatí, jednak
turistické pochody pre verejnosť a tiež sústredenia pre mladých členov klubu, napr. formou
turistického tábora.
Zakladateľom mládežníckej turistiky v Piešťanoch bol, v súčasnosti už nebohý, bývalý
riaditeľ 2. ZŠ na Rázusovej ul. v Piešťanoch Michal Sebediínsky. Bol zakladateľom
Blatového pochodu, Silvestrovského výstupu na Marhát a pod.
Okrem Klubu mladých turistov organizuje turistické podujatia aj Klub slovenských turistov
Bezovec Piešťany a Klub slovenských turistov MTJ Piešťany.
Z turistických pochodov v súčasnosti je najväčší záujem o Výstup na Havran, Sto jarných
kilometrov, Bakuľový pochod (v septembri), Výstup na Tematín (je najstaršou klubovou
akciou, v októbri 2008 - 39. ročník), Malokarpatská, Silvestrovský výstup na Marhát (31.
dec. 2008 - 37. ročník) i o ďalšie.
Mladí piešťanskí turisti sa zúčastňujú aj na akciách iných klubov, v roku 2008 to bol
napr. Zimný raz turistov v Beskydách. Pripravili aj novú akciu s názvom Surge et ambula
s podtitulom Piešťanský moták.
20. Rekreačná telesná výchova a šport
Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu TJ Družba Piešťany – v roku 2008 si Klub RTVŠ
v Piešťanoch pripomenul 30. výr. svojho vzniku. Z iniciatívy Márie Novákovej vznikol
vtedy odbor ZRTV Družba Piešťany. V roku 1980 odcestovalo 28 cvičeniek na Spartakiádu
v Prahe.
V súčasnosti sú cvičiteľkami Mária Nováková, Broňa Gaherová, Katka Nortíková, Marcela
Koštálová, Marcela Sedláčková, Kamila Julínyová a Andrea Kačicová, ktoré vedú cvičenia
v telocvičniach ZŠ Brezová ul., Strednej záhradníckej školy, Gymnázia P. de Coubertina
(stará telocvičňa) a Gymnázia M. Archanjela v Piešťanoch.
21. Vodný motorizmus
Jaroslav Baláž ml. (Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany), reprezentant SR
- seriál majstrovstiev Európy vznášadiel – 3 kolá (Freiburg - Nemecko, Wijke - Holandsko,
Námestovo) – celkové 2. miesto;
- majstrovstvá sveta vznášadiel, Flottsbro (Švédsko) – 4. miesto;
- dve kolá majstrovstiev SR vznášadiel, Liptovská Mara, Zlaté Piesky Bratislava – celkove
1. miesto.
22. Vodné lyžovanie
a) Kritérium mládeže vo vodnom lyžovaní za člnom, Piešťany, jazero Sĺňava (august), 2.
a 3.kolo. Podujatia sa zúčastnili aj vodní lyžiari KVL a VŠ Piešťany. V kategórii Open

súťažili i dospelí, niekoľko prvenstiev získali Ivan Oravec a jeho manželka Denisa Oravcová.
V kategórii žiakov do 14 rokov boli z Piešťancov najúspešnejší medzi chlapcami Nikolas
Wolf, Michal Samuhel a Milan Kičin, medzi dievčatami Nina Žáková, Ingrid Oravcová
a Michaela Kičinová. V kategórii pre novú mládež do 12 rokov boli úspešní Jakub Oravec,
Adam Masár a Zuzana Oravcová.
b) Majstrovstvá SR juniorov vo vodnom lyžovaní za člnom, Piešťany, jazero Sĺňava
(september). V kategórii do 14 rokov získali tituly majstra SR M. Samuhel (slalom), M.
Kičin (skoky), N. Žáková (akrobacia a kombinácia), I. Oravcová (slalom), úspešní boli aj
N. Wolf a M. Kičinová.
c) Spoločné majstrovstvá ČR a SR vo vodnom lyžovaní za člnom, Neratovice, ČR. Titul
majstra SR získali Ivan Oravec (akrobacia) a Denisa Oravcová (akrobacia), tiež i Nikolas
Wolf (skoky, trojkombinácia).
d) Róbert Hladík, odchovanec piešťanského vodného lyžovania, v súčasnosti žije v Londýne.
V roku 2008 štartoval na MS vo vodnom lyžovaní za vlekom, ktoré sa konali v Anglicku,
kde v slalome obsadil 4. miesto.
23. Rýchlostná kanoistika
a) Simona Šamková (TJ Sĺňava Piešťany), staršia dorastenka, juniorska reprezentantka SR
- majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov – 7. a 12. miesto (K1 1000 m, K2 500 m);
- majstrovstvá Slovenska - dlhé trate, Nováky – 2-krát 1. miesto;
- majstrovstvá Slovenska - krátke trate, Zvolen – 4-krát 1. miesto;
- medzinárodná regata Bochum a medzinárodná regata Piešťany – umiestnenia od 2. do 6.
miesta (K1 500 m, K1 1000 m, K2 500 m, K2 1000 m).
b) Linda Blahová (TJ Sĺňava Piešťany), mladšia žiačka
- majstrovstvá Slovenska, Nováky – 2-krát 1. miesto v kateg. mladších žiačok 12-ročných
(K1 2000 m, K2 2000 m);
- Slovenský pohár mladších žiačok – celkove 2. miesto.
c) Pohár SNP Piešťany 2008 – aj v tomto roku sa preteky uskutočnili už v máji. O prvenstvo
súťažilo 229 pretekárov z 15-tich slovenských oddielov. V súťaži družstiev skončili na 1.
mieste vodáci z Novák pred Komárnom a Šamorínom, piešťanskí vodáci sa umiestnili na 6.
mieste.
V kategórii žiakov sa súťažilo aj o Pohár primátora Piešťan. Na popredných miestach sa
z Piešťancov umiestnili staršie dorastenky Simona Šamková a Dominika Miklíková, mladšie
dorastenky Petra Maťašová, mladší dorastenec Matej Michálek, žiačky Linda Blahová
a Soňa Šimová.
d) Medzinárodná kanoistická regata pretekárov do 23 rokov - 22.ročník, Piešťany – konala sa
v máji 2008 na Váhu a jazere Sĺňava za účasti vyše 300 vodákov zo 14-tich štátov. Prvenstvo
v súťaži národov získala ČR. Za SR štartovali aj piešťanskí vodáci, na medailových miestach
sa umiestnili Matej Michálek a Simona Šamková z TJ Sĺňava Piešťany a tiež Pavol Maťaš
a Matej Rusnák, pretekajúci za ŠKP Bratislava.
e) Majstrovstvá SR v kanoistickom maratóne – konali sa v septembri 2008 na Váhu a Sĺňave
v Piešťanoch za účasti vodákov z 15-tich oddielov. Z Piešťancov obsadila 1. miesto Simona
Šamková (K1 na 23,5 km).

24. Veslovanie
a) Lukáš Babač (Veslársky klub Sĺňava Piešťany), reprezentant SR, vyhlásený za veslára
roka 2008 v SR. Na OH v Pekingu sa mu v dvojskife ľahkých váh (spolu s M. Slobodom)
nepodarilo kvalifikovať
- majstrovstvá Európy, Atény (Grécko) – 2. miesto (skif ťažkých váh);
- majstrovstvá sveta, Linz - Ottensheim (Rakúsko) – 8.miesto (skif ľahkých váh)
b) Maroš Sloboda (VK Sĺňava Piešťany) – juniorsky reprezentant SR. Na OH v Pekingu sa
mu v dvojskife ľahkých váh (spolu s L. Babačom) nepodarilo kvalifikovať. Na záverečných
kvalifikačných pretekoch v Poznani skončili na 5. mieste, čo na účasť na OH nestačilo.
c) Daniel Kraic a Matej Šmída (VK Sĺňava Piešťany), juniorski reprezentanti SR
- majstrovstvá sveta, Linz - Ottensheim (Rakúsko) – 22. miesto v dvojskife.
d) Pohár SNP vo veslovaní - 13. ročník, Piešťany, jazero Sĺňava (august). Podujatia sa
zúčastnilo 260 veslárov zo 7-ich štátov. Víťazom sa stali veslári VK Sĺňava Piešťany pred
výberom Lombardie a VK Olomouc.
Podujatie bolo zároveň 1. ročníkom Memoriálu Jozefa Nechvátala (nedávno zomrelého
piešťanského trénera) v preteku osemveslíc. Víťazom sa stali juniori CUS Pavia z Talianska.
e) Majstrovstvá SR vo veslovaní, Bratislava (október). Veslári VK Sĺňava Piešťany získali 8
titulov (z 18-tich možných). V skife – mladšia žiačka T. Puterová, staršia žiačka B. Kopcová,
starší žiak R. Vančo, junior D. Kraic a senior L. Babač, v dvojskife – starší žiaci M. Kozák
a M. Bojňanský, juniori D. Kraic a M. Šmída a muži L. Babač a M. Sloboda.
f) Halová regata na veslárskych trenažéroch O pohár Sĺňavy - 4. ročník
Podujatie sa konalo v decembri 2008 v hale Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch.
Zúčastnilo sa ho 141 pretekárov z 5-tich slovenských a 8-ich českých klubov, ktorí súťažili
v 14-tich kategóriách. V súťaži družstiev vyhral VK Přerov pred VK Sĺňava Piešťany
a Sláviou STU Bratislava.
25. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige (2. najvyššia súťaž), kde obsadili 3. miesto.
Súťažne hralo aj družstvo juniorov a družstvo kadetov – v oblastnej súťaži.
b) Ženy KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige.
c) Veteráni KVP Kúpele Piešťany – v apríli 2008 sa zúčastnili 3. ročníka medzinárodného
turnaja vodnopólových veteránov v Ľvove. Najstarším hráčom turnaja bol piešťanský
brankár Jozef Cifra.
d) Medzinárodný vodnopólový turnaj žiakov o Pohár primátora mesta Piešťany, kúpalisko
Eva. Víťazom sa stalo družstvo Neumu z Bosny a Hercegoviny.
e) Anti Kajlich Cup 2008 – medzinárodný vodnopólový turnaj veteránov sa uskutočnili
v októbri na kúpalisku Eva. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev, víťazom sa stali veteráni Ľvova
z Ukrajiny.
f) Zuzana Kubánová (KVP Kúpele Piešťany), reprezentantka SR
- majstrovstvá Európy 2008 – členka družstva SR.
26. Squash
a) Družstvo SC Piešťany – v sezóne 2007/2008 hralo A družstvo v 1. lige, kde skončilo na
5. mieste, B družstvo hralo v 2. lige.
Do sezóny 2008/2009 nastúpilo iba jedno družstvo SC Piešťany a hrá v 2. lige.

b) Squashový turnaj B - kategórie, Trnava – uskutočnil sa vo februári 2008, zúčastnilo sa
ho 43 hráčov, z nich bolo 7 z SC Piešťany. Piešťanskí hráči obsadili prvé dve miesta, vyhral
Marcel Erent pred Patrikom Vargom.
27. Nohejbal
a) Nohejbalový klub Kúpele Piešťany – muži v roku 2008 hrali v 1. SNL, kde obsadili 4.
miesto. Pod dohľadom nestora nohejbalu Miloša Fabiana a trénera Jána Zvončeka st. hrali:
Peter Tibenský, Peter Brunovský, Daniel Krajčík, Pavol Zvonček, Lukáš Brunovský, Ján
Zvonček ml., Ľudovít Nedorost a Miroslav Bereš.
b) Peter Tibenský (Nohejbalový klub Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- majstrovstvá sveta juniorov, Přerov (ČR) – 2. miesto (súťaž družstiev - trojice) a 3. miesto
(súťaž jednotlivcov);
- majstrovstvá SR dorastu, Košice – 1. miesto (súťaž jednotlivcov).
28. Cestná cyklistika
a) Cyklisti CK Piešťany
- Slovenský pohár Masters 2008 – 16. ročník (20 kôl) – 1. miesto v súťaži družstiev.
V roku 2008 sa do cyklistického Slovenského pohára Masters zapojilo 54 klubov z celého
Slovenska. O úspech CK Piešťany sa pričinilo 12 cyklistov: M. Kurnický, M. Stančík, I.
Knoška, F. Ostracký, P. Rihay, M. Tupý, D. Tábora, M. Mištík, M. Súlovský, J. Hutyra, S.
Podlucký a M. Gežo.
- Trnavská cyklistická liga - 14. roč. – 3. miesto v súťaži družstiev.
b) Ivan Knoška (CK Piešťany) – majstrovstvá SR, kategória Masters E (nad 65 rokov) –
2-krát 1. miesto vo svojej kategórii (preteky jednotlivcov s hromadným štartom a časovka
jednotlivcov);
- Slovenský pohár Masters – 1. miesto v kateg. E (nad 65 rokov).
c) Mário Kurnický (CK Piešťany) – majstrovstvá SR, kateg. Masters A (30 - 39 rokov) – 1.
miesto (preteky jednotlivcov s hromadným štartom na 122 km);
- Slovenský pohár Masters – 1. miesto v kateg. A (30 - 39 rokov).
d) František Ostracký (CK Piešťany) – majstrovstvá SR, kateg. Masters D (60 - 64 rokov) –
1. miesto (časovka jednotlivcov).
e) Peter Rihay (CK Piešťany) – Trnavská cyklistická liga – 1. miesto v kategórii 60 - 64
rokov);
- majstrovstvá Trnavského kraja – 1. miesto.
29. Bikros
a) Slovenský pohár MTX v bikrose – v jednotlivých kolách súťažili viacerí piešťanskí
bikrosári. Úspešní boli najmä v kateg. 10-ročných – Filip Zeman a Adam Novák.
b) Filip Zeman (Junior Trnava) – majstrovstvá SR 10-ročných – 2. miesto.
30. Zjazdová cyklistika (downhill)
a) Lukáš Učeň, juniorsky reprezentant SR
- majstrovstvá sveta v downhille, Val di Solle – 39. miesto;
- majstrovstvá sveta v downhille, Caspoggio – 21. miesto;
- majstrovstvá SR, Plejsy – 1. miesto v kategórii juniorov.

b) Tomáš Liška – 16-ročný reprezentant SR
- majstrovstvá SR v downhille, Krompachy – 4. miesto;
- medzinárodné preteky v downhille, Poľsko – 3. miesto.
31. Kulturistika
a) Richard Riedl (Vassal Gym Bratislava), reprezentant SR
- majstrovstvá sveta v kulturistike, Bahrajn – 3. miesto v kategórii do 70 kg;
- majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke - benchpress, Laughlin pri Las Vegas (štát Nevada
v USA) – 1. miesto v kateg. do 75 kg.
32. Šach
ŠK Kúpele Piešťany – v sezóne 2007/2008 hralo A družstvo v 2.lige, B družstvo v 3. lige, C
družstvo v 4. lige a D družstvo v 5. lige.
33. Golf
a) Peter Valášek (Spa Golf klub Piešťany),16-ročný piešťanský golfista sa stal členom širšej
25-člennej reprezentácie Slovenska v golfe
- člen družstva SR na majstrovstvách Slovinska v golfe;
- golfový turnaj SKGA Tour 2008, Maďarsko – 1. miesto.
b) Majstrovstvá SPA GOLF klubu Piešťany 2008 – zúčastnilo sa ich 61 golfistov. Majstrom
klubu sa medzi mužmi stal Andrej Beňo, medzi ženami Zuzana Vranková.
c) Diplomatický golfový turnaj Piešťany 2008 - 3. roč. – zúčastnili sa ho osobnosti politického
života (napr. minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš) a kultúrneho života (napr. herec
a komik Milan Lasica). Víťazmi turnaja sa stali Ivan Škorupa z Ministerstva zahr. vecí SR
a Ján Tušim zo Správy služieb diplomatického zboru v SR.
34. Plávanie otužilcov
a) Plávanie otužilcov Kevanova stovka – uskutočnilo sa 16. febr. 2008. 10 otužilcov na
čele s 84-ročným Karolom Kevanom preplávalo úsek od Kolonádového mosta po sochu
Pltníka na brehu Váhu oproti hotela Magnólia. Piešťanský otužilec Karol Kevan podujatie
organizuje pri príležitosti svojich narodenín a názov „stovka“ mu dal preto, lebo v studenej
vode chce plávať až do veku 100 rokov. Naďalej dodržuje prísnu životosprávu a je zdravý.
b) Vianočné plávanie otužilcov v Piešťanoch - 17. ročník – zúčastnilo sa ho 56 otužilcov zo
Slovenska. V tomto roku vošli do vody pod Kolonádovým mostom. Predtým sa plávalo od
hotela Magnólia na druhú stranu Váhu, prípadne aj späť.
Karol Kevan neplával, lebo bol po operácii bedrového kĺbu.
35. Silvestrovský beh medzi mostami v Piešťanoch - 43. roč.
Podujatie sa uskutočnilo tradične večer 30.dec.2008 so štartom na Kolonádovom moste.
Štartovalo 112 bežcov v 11-tich kategóriách.
Víťazom hlavnej kategórie, behu mužov na 9 600 m (8 okruhov) sa stal Lukáš Barták
z Kobry Bratislava časom 31:40 min.

36. Telesne postihnutí športovci
a) Slovakia Open 2008 - 11. roč., Piešťany – medzinárodný stolnotenisový turnaj telesne
postihnutých sa konal v dňoch 28.mája - 1.júna 2008 v priestoroch
Zimného štadióna a haly Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho 251
športovcov z celého sveta, medzi nimi aj trojica vozičkárov z ŠKV Kúpele Piešťany – Ján
Riapoš, Ján Koščo a Branislav Jakubec. Zároveň to bol Memoriál M. Pillárovej - 2. roč.
b) Ján Riapoš (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), reprezentant SR v stolnom
tenise telesne postihnutých športovcov. Je predsedom Slovenského paralympijského výboru.
4-krát na paralympiáde.
- Paralympiáda 2008, Peking – 1. miesto v stolnotenisovej súťaži družstiev (kateg. TT 1 - 2),
kde spolu s Rastislavom Revúckym vyhrali vo finále nad Francúzmi 3:0;
- Romania Open, Cluj-Napoca (Rumunsko) – 2-krát 1. miesto (jednotlivci, družstvá – kateg.
muži TT 2);
- Slovakia Open (Memoriál Márie Pillárovej, Piešťany) – 2-krát 1. miesto (jednotlivci,
družstvá – kateg. muži TT 2);
- Austrian-Burgenland Open, Rakúsko – 2-krát 1. miesto (jednotlivci – kat. TT 2, družstvá
– kat. TT 1 - 2);
- majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto (jednotlivci, družstvá – kat. muži TT 2) a 1-krát 4.
miesto (kat. open).
c) Ján Koščo (ŠKV Kúpele Piešťany), reprezentant SR v stolnom tenise.
- Paralympiáda 2008, Peking – 1 výhra, ďalej nepostúpil (jednotlivci – kat.
TT 3),
osemfinále (družstvá spolu s Petrom Mihálikom). J. Koščo 4-krát na paralympiáde.
d) Mária Bartošová (ŠKV Kúpele Piešťany), reprezentantka SR v tlaku na lavičke
- Paralympiáda 2008, Peking – 8. miesto v tlaku na lavičke - posledná výkonom 70 kg (kat.
žien do 56 kg), 3-krát na paralympiáde;
- majstrovstvá SR – 1. miesto v kat. žien do 56 kg..
e) Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka (Sport Nora Viedeň) – zrakovo postihnutý cyklista
a jeho vodič (tandem), z Ostrova, reprezentanti SR.
- Paralympiáda 2008, Peking – 1-krát 7. miesto (stíhacie preteky dráharov na 4 km), 2-krát
4. miesto (na ceste - časovka jednotlivcov na 24,8 km, preteky s hromadným štartom na 96,8
km), V. Janovjak 2-krát a R. Mitošinka 1-krát na paralympiáde. Na Paralympiáde v Aténach
v roku 2004 síce skončil na
2. mieste, ale o striebornú medailu prišiel, pretože jeho
vtedajší vodič Petrovič mal pozitívny dopingový nález;
- Európsky pohár zdravotne postihnutých cyklistov – absolvovali 4 kolá (časovka, hromadný
pretek), Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko (umiestnenia od 2. do 4. miesta), Slovensko (2krát 1. miesto);
- Preteky Okolo Belgicka - 22. roč. – celkové 5. miesto;
- majstrovstvá SR, Vrátna dolina – 2-krát 1. miesto (časovka jednotlivcov, preteky
jednotlivcov s hromadným štartom).
f) Karin Petrikovičová, reprezentantka SR v plávaní zrakovo postihnutých
- Paralympiáda 2008, Peking – 11. miesto (100 m prsia), prvá účasť na paralympiáde.
37. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov
a) Kolky
- Piešťanská mestská liga v kolkoch - 25. ročník. Prvenstvo obhájilo Povodie Váhu A pred

Dompekom. Mužstvo Dompeku bolo v tejto sezóne majstrom Slovenska.
- Ligový pohár v kolkoch – uskutočnil sa po ukončenej sezóne za účasti 8-ich najlepších
družstiev. Vo finále vyhralo Povodie Váhu A nad Dompekom.
b) Minifutbal
- 1. MPFL – v sezóne 2007/2008 sa víťazom stalo mužstvo Manchester United.
- Mestská podniková liga v minifutbale - 1. roč. – úvodný ročník sa hral turnajovým
spôsobom, víťazom sa stalo mužstvo ZIPPA Piešťany. Zúčastnilo sa ho 10 mužstiev, z toho
po jednom aj z Trnavy a Myjavy.
c) Tenis
Vrškárska liga v tenise - 23. ročník – víťazom sa stal Vladimír Hanic (piaty raz v rade).
d) Basketbal
Piešťanská basketbalová liga - 2. roč. – súťaž základných škôl. V sezóne 2007/2008 vyhrala
ZŠ Brezová ul. Piešťany. V sezóne 2008/2009 - 3. roč. začalo o Putovný pohár primátora
Piešťan hrať 8 družstiev (žiaci 6-tich piešťanských ZŠ, Gymnázia P. de Coubertina a ZŠ
Vrbové).
38. Športové podujatia Mesta Piešťany
a) Bikros Racing Piešťany - 3. roč. – preteky sa konali 8. mája 2008 na verejnej bikrosovej
dráhe v BMX parčíku na sídlisku A. Trajan. Zúčastnilo sa ich takmer sto cyklistov zo
Slovenska a Čiech. Súťažili v 8-ich kategóriách podľa veku (od najmenších 6 až 9 ročných
po profesionálov) a typu bicykla.
Na ihrisku pribudla špeciálna stena, ktorá umožnila predvádzať aj akrobatické vystúpenia
v rámci exhibície. Od roku 2008 je bikros olympijským športom.
Organizátorom podujatia bolo Mesto Piešťany (MsÚ, Služby MP, mestská polícia a ZŠ F.E.
Scherera) v spolupráci s cyklistickým klubom Maxxis Rann Riders a s priaznivcami bikrosu.
Hlavným sponzorom bola firma Time Bike - predaj a servis bicyklov.
b) Piešťanský streetball - 3. roč. – podujatie sa tentokrát uskutočnilo na ihrisku pri Gymnáziu
P. de Coubertina. Stretnutia v „pouličnom basketbale“ absolvovalo vyše 200 účastníkov
v 50-tich družstvách, ktoré bojovali o postup do celoslovenského finále v Ružomberku.
Podujatie zorganizovalo Mesto Piešťany a finančne ho podporil VÚC Trnava.
c) Pohár primátora Piešťan v bowlingu - 2. ročník – medzinárodný turnaj neprofesionálnych
hráčov v bowlingu sa uskutočnil v Bowling centre Victoria v Piešťanoch. Súťažilo 6
družstiev z Ruska, Izraela a Slovenska. Putovný pohár získalo družstvo zo Slovenska (v
minulom roku vyhralo družstvo z Ruska).
39. Slovenský pohár silných mužov - 2. roč.
3. kolo Slovenského pohára silných mužov sa konalo 19. júla 2008 na Nám. slobody
v Piešťanoch. Diváci sledovali 16 silných mužov zo Slovenska a Čiech, ktorí súťažili
v 6-tich namáhavých disciplínach (čo najviackrát zdvihnúť 100 kg kladu do vzduchu počas
1 minúty, pretáčanie 300 kg pneumatiky na čas, čo najdlhšie udržať v každej ruke 15 kg
barlu, prenos 100 kg kufrov na vzdialenosť 20 m, ťahanie na čas dvoch áut s hmotnosťou
viac ako 4 tony, nosenie putní s hmotnosťou 320 kg).
Celkovým víťazom sa stal Petr Koks z Čiech.

40. Mediálny hokejový turnaj o Putovný pohár Piešťanského týždňa - 1. roč.
Podujatie sa uskutočnilo koncom novembra 2008 na Zimnom štadióne v Piešťanoch.
Zúčastnilo sa ho 6 mužstiev – televízie STV, TA3, Markíza, denník SME, týždenník
Piešťanský týždeň a Domoss.
Víťazom sa stalo mužstvo Domossu, za ktoré chytal najlepší brankár turnaja Alexej
Rymarenko. Za Piešťanský týždeň hral primátor mesta Remo Cicutto.
12. Zahraničné styky v roku 2008
1. Návšteva piešťanskej delegácie v Izraeli
Začiatkom marca 2008 odcestoval primátor mesta Ing. R. Cicutto spolu s poslancom MsZ
MUDr. J. Beňačkom na pracovnú návštevu Izraela.
Najprv navštívili partnerské mesto Eilat, kde s primátorom Itzhakom Halevy rokovali
o možnostiach vzájomnej spolupráce. Jedným zo spoločných záujmov sú festivaly džezovej
hudby. Zástupcovia nášho mesta odovzdali eilatským partnerom dar – najnovší dvojalbum
Jozefa Doda Šošoku s katalógom z vlaňajšieho ročníka International Jazz Piešťany. V Eilate
bola zriadená aj prvá Piešťanská ul. v Izraeli.
Následne sa piešťanská delegácia zúčastnila konferencie Partnerské mestá a samospráva,
ktorá sa konala v Jeruzaleme v dňoch 9. - 12. marca 2008 pri príležitosti 60. výročia vzniku
Izraela. Zástupcovia Piešťan boli súčasťou 21-člennej slovenskej delegácie.
2. Návšteva delegácie z Heinoly v Piešťanoch
Pri príležitosti OLKS v Piešťanoch pricestovala do nášho mesta 6-členná delegácia
z partnerského fínskeho mesta Heinola. Viedol ju prednosta Mestského úradu v Heinole
Pekka Virkkunen, ďalšími jej členmi boli 5-ti poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva.
5.júna 2008 ich na pôde MsÚ v Piešťanoch prijal primátor mesta Ing. R. Cicutto. Rokovalo
sa o prehĺbení spolupráce v oblasti kultúry a športu. Hostia sa zaujímali o naše športoviská,
zúčastnili sa vernisáže výstavy Mosty VI., navštívili kúpele, prezreli si mesto a boli aj
v slávnostnom sprievode v rámci otvorenia LKS v Piešťanoch. Navštívili aj hrad Červený
Kameň a Bratislavu.
3. Návšteva delegácie Piešťan v poľskej Ustroni
Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v poľskom partnerskom meste Ustroň sa zúčastnila aj
3-členná delegácia Mesta Piešťany, ktorú tvorili prednostka MsÚ RNDr. Denisa Bartošová
a poslanci MsZ Mgr. Martin Cifra a Ing. František Kopca. Pri tejto príležitosti bola v tomto
kúpeľnom meste odhalená dlažba so znakom mesta Piešťany na námestí pred ustroňskou
radnicou.
13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Kačice v jazierkach na Kúpeľnom ostrove
Začiatkom januára 2008 sa do jazierok na Kúpeľnom ostrove z blízkeho Váhu nasťahovali
kačice. Zničili listy lekien Victorie Regie a tiež vyzobali aj naokolo vysadené záhony
s cibuľovinami. SLK preto museli ponad jazierka natiahnuť siete. Korene lekien sa našťastie
neporušili a lekná do marca opätovne dorástli.

Vodná rastlina Victoria Regia so širokými a okrúhlymi leknami a pestrofarebnými kvetmi
je na Kúpeľnom ostrove už 80 rokov. Pochádza z tropického pralesa v povodí Amazonky,
piešťanská termálna voda jej vyhovuje.
2. Samovražda študenta
14. jan. 2008 vyskočil z nádvoria na streche hotela Magnólia 20-ročný študent posledného
ročníka Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch. Údajne bol pod vplyvom alkoholu
a tiež mal pretrvávajúce osobné problémy s priateľkou.
3. Súťaž Miss Universe SR
Finálový večer súťaže Miss Universe SR sa konal 8. marca 2008 v bratislavskej Sibamac
aréne. Titul prvej vicemiss získala Martina Tóthová z Piešťan,
20-ročná absolventka
piešťanského Gymnázia sv. Michala archanjela a v súčasnosti študentka práva. Zároveň si
zabezpečila účasť na celosvetovom finále Miss Earth v novembri na Filipínach.
4. Likvidácia uhynutých domácich zvierat
Po smrti sa domáce zvieratá z regiónu Piešťan prevážajú do kafilérie v Nitre, čo je zariadenie,
v ktorom sa likviduje živočíšny odpad. Telá zvierat sa rozdrvia, uvaria, oddelenia sa tekutiny
a tuhá časť sa spáli.
Niektorí majitelia svojich verných psov alebo mačiek ich radšej nechajú spopolniť
v súkromnom krematóriu a vložiť do urny. Túto službu vykonáva najbližšie spoločnosť Pet
world v Jabloňovom pri Malackách.
Ďalšou možnosťou je pochovanie zvieraťa. Jediný cintorín na Slovensku, ktorého súčasťou
je aj urnový háj, je cintorín Kamienok v Šútovciach pri Prievidzi.
5. Výpalníci v Piešťanoch
V roku 2008 prenikli v Piešťanoch na verejnosť znovu pokusy o výpalníctvo formou ochrany
osôb a majetku, ktoré je kriminálnou činnosťou. Podnikateľom – majiteľom podnikov, herní,
barov, reštaurácií, hotelov a pod. ponúkajú a zabezpečujú „pomoc“, za čo žiadajú poplatok,
tzv. výpalné. V meste je cca 250 podnikov.
V novembri 2008 skupina neznámych ľudí fyzicky napadla majiteľa jedného z piešťanských
podnikov. O dva dni neskôr prišla za ním iná skupina a ponúkla mu ochranu.
Situáciou v Piešťanoch sa zaoberala aj polícia. Policajtom však chýbajú konkrétne informácie.
Podnikatelia totiž o aktivitách týchto osôb radšej mlčia, lebo majú strach z odmietnutia
„pomoci“ a možnej následnej pomsty.

6. Súťaž „O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2008“
Súťaž prebiehala v letnom období. Tohtoročnými víťazmi sa stali
MUDr. Magdaléna
Gabrielová, Mgr. Zuzana Urbanová a Helena Maťková. Knižné darčeky a upomienkové
predmety im odovzdal viceprimátor mesta Piešťany Ing. Timotej Miština, CSc.
7. Týždenník Piešťanský týždeň v roku 2008 – zmena vydavateľa
Do 3. júna 2008 bola vydavateľom nezávislého piešťanského regionálneho týždenníka

spoločnosť WINTER press, s.r.o. Piešťany. Následne sa novým vydavateľom týždenníka
stala spoločnosť WINTER média, a.s., Piešťany.
V roku 2008 šéfredaktorom bol Peter Galan, ktorého vystriedal Michal Petruška, redaktormi
Viera Dusíková, Adriana Drahovská, športovým redaktorom Štefan Gregorička, grafickú
úpravu zabezpečoval Ľubomír Škorňák, pribudol art director Michal Staško.
Piešťanský týždeň vychádzal každý utorok v náklade 8 tis. kusov. Cena jedného výtlačku
bola 10 Sk, od 1. jan. 2009 0,33 eura.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Alexander Murín
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Svet v roku 2009
Pokračovala svetová hospodárska kríza, postihla aj štáty v Európe.
Nová chrípka typu A H1N1, tzv. „prasačia“, sa objavila v Mexiku a rozšírila sa do
celého sveta.
Kvôli platobnému sporu s Ukrajinou zastavilo Rusko v januári na dva týždne dodávky plynu
cez plynovod Družba do západnej a strednej Európy.
V januári sa ujal svojho úradu nový prezident USA Barack Obama, prvý americký prezident
čiernej pleti. Už v októbri získal Nobelovu cenu za mier, zrejme viac za sľuby ako za skutky,
lebo USA naďalej pokračovali vo vojnách v Iraku a v Afganistane. Zlepšili sa však vzťahy
medzi USA a Ruskom, najmä keď USA upustili od zámeru vybudovať v Poľsku a v Čechách
protiraketový štít. Naďalej pretrvávala nedôvera k jadrovému programu Iránu.
V marci 2009 – 20. výr. vzniku Internetu - celosvetovej počítačovej siete na prenos informácií.
Slovensko v roku 2009
Na Slovensku sa od januára 2009 začalo platiť eurom (1 euro = 30,126 Sk). Januárové
2-týždňové prerušenie dodávok plynu z Ruska spôsobilo vo veľkých podnikoch
prechodné zníženie výroby.
Svetová hospodárska kríza pokračovala v roku 2009 aj na Slovensku. O prácu prišlo cca 130
tis. osôb, počet nezamestnaných ku konca roka stúpol až na 370 tis., t.j. nezamestnanosť
stúpla na 13 % oproti 8 % v minulom roku. Veľa Slovákov (cca 40 tis.) sa tiež vrátilo z cudziny
(najmä z Veľkej Británie, Írska a pod.), kde si našli prácu a potom o ňu prišli (k 1.1.2008 ich
tam pracovalo cca 185 tis., k 1.1.2009 163 tis. a ich počet aj v priebehu roka 2008 naďalej
klesal). Priemyselná výroba poklesla približne o 17 %, najväčší pokles zaznamenala výroba
áut, ktorá klesla na 65 % oproti minulému roku. Celkový pokles ekonomiky Slovenska bola
cca 5 %-ný.
Štát podporil výrobu áut zavedením tzv. šrotovného poplatku. Každý, kto si nechal zošrotovať
10 alebo viacročné auto, získal dotáciu 1 000 až 2 000 eur na zakúpenie nového auta.
Na Slovensko dorazila chrípka typu A H1N1, tzv. prasačia. Nakazilo sa ňou osemsto ľudí,
zomrelo ich 17.
V apríli bol za prezidenta SR, najmä s podporou voličov strany Smer, opäť zvolený Ivan
Gašparovič. V 2. kole volieb získal viacej hlasov než Iveta Radičová.
V apríli po odchode zo SMK založil Béla Bugár novú politickú stranu
Most - Híd.
Strana Smer na čele s Róbertom Ficom bola najúspešnejšia vo voľbách poslancov do
Európskeho parlamentu a tiež i v novembrových voľbách do vyšších územných celkov.
V roku 2009 podľa prieskumov verejnej mienky mal z politikov najväčšiu priazeň občanov
Slovenska predseda vlády SR Róbert Fico.
Na Slovensku začal platiť nový cestný zákon. Zaviedol vysoké pokuty, rýchlosť v obciach
znížil na 50-ku. Na cestách každoročne stúpa počet áut.
Futbaloví reprezentanti SR sa prebojovali na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale
v Juhoafrickej republike.

Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2009
Začiatkom apríla v 2. kole prezidentských volieb dala väčšina piešťanských voličov
svoj hlas Ivanovi Gašparovičovi.
V máji na liečenie do piešťanských kúpeľov zavítal ruský kozmonaut Gorbatko.
Začiatkom júna sa v Piešťanoch uskutočnilo tradičné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny,
zúčastnil sa ho aj prezident SR Ivan Gašparovič.
V júni sa v Piešťanoch konal Národný letecký deň.
V júli v rámci návštevy Slovenska navštívil jordánsky premiér piešťanské kúpele.
V novembri boli za poslancov Trnavského samosprávneho kraja zvolení 3 občania Piešťan.
Počas Vianoc bolo veľmi teplé počasie.
V priebehu roka pokračovala výstavba AUPARKu, ukončená bude v budúcom roku.
V dôsledku finančnej krízy odložilo mesto dočasne realizáciu niektorých svojich investičných
akcií, akými je pokračovanie revitalizácie potoka Dubová a výstavba cyklotrasy, výstavba
okružnej križovatky pri Pažickom moste a pod.
Jednou z hlavných úloh je riešenie dopravy v meste, preto sa pripravoval územný generel
dopravy. Na jeho základe by sa mala zjednodušiť vnútorná doprava v meste a vytvoriť ďalšie
parkovacie miesta. Generel bude obsahovať aj riešenie hlavných trás sever - juh, západ východ a južný cestný obchvat cez Váh.
Onedlho sa má začať rozsiahla rekonštrukcia Teplickej ulice, k čomu bol koncom roka
schválený grant z fondu Európskej únie.
V najbližšom období bude mesto riešiť aj otázku mestského kúpaliska a to buď odkúpením
kúpeľného kúpaliska Eva, alebo vybudovaním nového kúpaliska.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2009
V roku 2009 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí a 1 mimoriadne zasadnutie MsZ MP.
MsZ pozostávalo z 25 poslancov, v personálnom obsadení k zmene nedošlo.
1. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 12. februára 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
občanov mesta, VZN MP, návrh na zmenu Územného plánu MP, vyhodnotenie nakladania
s komunálnymi odpadmi mesta za rok 2008, Zásady tvorby použitia a hospodárenia fondu
rozvoja bývania mesta Piešťany, nájmy a prevody vlastníctva a pod., spolu 20 bodov
programu.
1. VZN MP o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach
Piešťany (uzn. MsZ č. 3/2009) – MsZ ho schválilo.
Občan platí úhradu za sociálne služby: nocľaháreň (Domum), útulok (Domum), zariadenie
núdzového bývania (Domum), zariadenie pre seniorov (Vila Julianna), zariadenie
opatrovateľskej služby (LUMEN, ZOS Kalinčiakova ul.), opatrovateľská služba
(domácnosti), jedáleň (Jedáleň Staničná ul., Jedáleň Vila Julianna), práčovňa (Domum).
Bezplatné sociálne služby: stredisko osobnej hygieny (Domum), denné centrum - sociálne
poradenstvo a záujmová činnosť (Klub dôchodcov Rozmarín, Teplická ul., Integrovaný klub
dôchodcov Svornosť, Vážska ul.).
Úhrada sa platí aj za pobyt dieťaťa v Mestských jasliach mesta Piešťany: stravovanie

(raňajky, desiata, obed, olovrant), opatera a výchovná starostlivosť.
2. VZN MP o pamätihodnostiach mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 4/2009) – MsZ ho schválilo.
Zároveň boli schválené 3 prílohy VZN: 1. hmotné nehnuteľné pamätihodnosti mesta Piešťany
(spolu 69), 2. hmotné hnuteľné pamätihodnosti mesta Piešťany (spolu 5), 3. nehmotné
pamätihodnosti mesta Piešťany (spolu 5), viď. kapitola 6. Úprava mesta, doprava, spoje.
Predmetné VZN MP bolo vypracované na základe uznesenia Kultúrnej a názvoslovnej
komisie pri MsZ MP č. 20/2008 v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zoznam pamätihodností zostavil Referát územnej správy MsÚ v Piešťanoch (podľa
metodickej inštrukcie vydanej pre potreby obecných samospráv Ministerstvom kultúry
SR) v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Do zoznamu pamätihodností
mesta Piešťany nepatrí zoznam národných kultúrnych pamiatok na území mesta Piešťany,
viď. kapit. 6. Úprava mesta, doprava, spoje.
3. Návrh na zmenu Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti s výstavbou obchodných
zariadení siete OBI (uzn. MsZ č. 5/2009) – poslanci MsZ tesnou väčšinou návrh neschválili.
Nemecký investor prejavil záujem o výstavbu obchodných zariadení v lokalite neďaleko
supermarketu TESCO, pričom predmetný pozemok si už vopred zakúpil. Dôvodom
zamietnutia zámeru boli výhrady niektorých poslancov MsZ – išlo by o ďalší záber
poľnohospodárskej pôdy (bola by zmenená na plochu občianskej vybavenosti), vhodnejšia
by bola iná lokalita (napr. v starých Piešťanoch oproti letisku) a tiež i postup investora, ktorý
si najprv kúpil pozemok a až potom požiadal mesto o zmenu územného plánu.
4. Nájom nehnuteľností mesta - areál vodného lyžovania na piešťanskej Sĺňave (uzn. MsZ
č. 12/2009) – MsZ ho schválilo.
Predmetné nehnuteľnosti mali doteraz v nájme Služby mesta Piešťany, p.o. a užívali ich
Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany, Klub vodného motorizmu a vodných
športov Piešťany a Peter Zaťko. K 1.4.2009 vlastník Mesto Piešťany ukončil nájom
predmetných nehnuteľností pre Služby MP, p.o. a novým nájomcom sa stal Klub vodného
lyžovania a vodných športov Piešťany na dobu určitú 20 rokov (pozemky, stavby, chatky).
2. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 12. marca 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
pripomienky a dopyty občanov mesta, návrh na výmenu území, nájmy a prevody vlastníctva
nehnuteľností, činnosť MsP MP za rok 2008, majetková účasť Mesta Piešťany v spoločnosti
Letisko Piešťany, a.s. a pod., spolu 19 bodov programu.
1. Návrh na zámenu území medzi mestom Piešťany, m.č. Kocurice a obcou Trebatice (uzn.
MsZ č. 21/2009) – MsZ vzalo návrh na vedomie, schválilo zvolanie verejného zhromaždenia
za účelom prerokovania zmeny a prípravy dohody o zámene území.
Občan Trebatíc Peter Hornák navrhol trebatickú lokalitu Ovršok, ktorej je vlastníkom,
pričleniť ku Kocuriciam, m.č. Piešťan a to zámenou za kocurické pozemky v lokalite Horné
Ovršie. Na lokalite Ovršok by sa mal postaviť komplex 38 rodinných domov.
2. Nájom nehnuteľností - komunikácie pri objekte bývalého hotela Lipa pre spoločnosť
RELAX CLUB, s.r.o., Bratislava (uzn. MsZ č. 29/2009) – MsZ ho schválilo. Dôvodom
zmeny nájomcu pozemkov pri Lipe bola skutočnosť, že začiatkom roka 2009 sa novým
vlastníkom a stavebníkom objektu bývalého hotela Lipa namiesto spoločnosti GOLD EDEN,
s.r.o., Malé Pálenisko Bratislava stala spoločnosť RELAX CLUB, s.r.o., Malé Pálenisko
Bratislava. Vlastníkom verejného priestranstva pri objekte Lipa na Rázusovej a Winterovej

ul. je Mesto Piešťany.
3. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2008 (uzn. MsZ č. 30/2009) – MsZ ju
vzalo na vedomie.
Poslanci MsZ sa v diskusii zaoberali problematikou parkovania v meste, keďže každoročne
pribúda počet áut. Po zrušení dočasného parkoviska na Nitrianskej ul. (z dôvodu výstavby
AUPARKU) sa parkovanie v centre mesta stalo problematickým a to najmä počas letnej
sezóny (parkovacie miesta v objekte AUPARKU nebudú patriť Mestu Piešťany).
Problémy s parkovaním sa objavili aj na sídlisku Adam Trajan, kde vodiči z dôvodu
nedostatku parkovacích miest sú nútení parkovať v rozpore so zákonom (mestskí policajti
týmto autám dávajú blokovacie zariadenia na kolesá, tzv. papuče). Mesto na parkovanie
v tejto lokalite doporučuje priestory pri obchodnom dome Kaufland.
4. Záujem Mesta Piešťany o prevzatie majetkovej účasti štátu v spoločnosti Letisko Piešťany,
a.s. (uzn. MsZ č. 31/2009) – MsZ schválilo jednak zachovanie majetkovej účasti Mesta
Piešťany v spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. a zároveň schválilo záujem Mesta Piešťany
o prevzatie majetkovej účasti štátu v spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
V súčasnosti má v predmetnej spoločnosti Mesto Piešťany 21,14 % akcií, štát 21,43 % akcií
a Trnavský samosprávny kraj 56,37 % akcií.
5. Odkúpenie budovy Lesoprojektu na Ul. Pod Párovcami (uzn. MsZ č.32/2009) – MsZ
schválilo prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve SR - v správe Národného lesníckeho
centra Zvolen na Mesto Piešťany.
Ide o zakúpenie budovy Lesoprojektu na ul. Pod Párovcami za polovičnú cenu vo výške
100 450 eur (3,26 mil. Sk). Budova by sa mohla využiť napr. na zriadenie sociálnych bytov
pre desať rodín alebo ako domov pre starých ľudí.
3. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 9. apríla 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, VZN MP o pyrotechnike, krízový fond
mesta Piešťany, koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Piešťany, dotácie mesta
pre rôzne oblasti života mesta, zmena Štatútu udeľovania ceny primátora mesta Piešťany
za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, VZN MP o miestach na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami poslancov do
Európskeho parlamentu 2009, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností a pod., spolu 24
bodov programu.
1. Nové VZN MP o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 37/2009) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov. Podľa
nového VZN MP sa zábavná pyrotechnika delí na 4 skupiny podľa stupňa nebezpečenstva:
1. veľmi nízke nebezpečenstvo (napr. prskavky), 2. nízke nebezpečenstvo a nízka hladina
zvuku (napr. svetlice, farebné dymy), 3. stredne veľké nebezpečenstvo, škodlivá hladina
zvuku (napr. ohňopády a rakety), 4. vysoké nebezpečenstvo, hladina zvuku je škodlivá
(môžu ju používať iba odborníci, napr. ohňostroj).
Na verejných priestranstvách mesta Piešťany je dovolené používať iba pyrotechnické
výrobky 1. kategórie. Zákaz je prerušený iba na 12 hodín, na prelome kalendárneho roka od
31. dec. 15.00 hod. do 1. jan. 3.00 hod. Ani vtedy sa pyrotechnika 2. až 4. kategórie nesmie
používať vo vzdialenosti menšej ako 100 m od nemocníc, kostolov, cintorínov, škôl a pod.
Výnimky môže povoliť primátor mesta v súčinnosti s mestskou políciou.
2. Krízový fond Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 39/2009) – MsZ schválilo vytvorenie Krízového

fondu Mesta Piešťany.
Každoročne sa do rozpočtu Mesta Piešťany zaradí na tento účel suma vo výške 0,5 eura na
obyvateľa mesta Piešťany, t.j. celkove takmer 15 tis. eur. Krízový fond sa bude používať na
likvidáciu následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí na území mesta
Piešťany a obcí Trnavského samosprávneho kraja.
MsZ zatiaľ neschválilo účasť Mesta Piešťany v Centrálnom krízovom fonde Trnavského
samosprávneho kraja.
3. Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 40/2009) – MsZ
koncepciu schválilo.
Koncepcia obsahuje zhodnotenie súčasného stavu informačných systémov Mesta Piešťany
(Mestského úradu a Mestskej polície) a plán ich rozvoja na roky 2009 - 2013. Materiál bol
vypracovaný na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných
systémoch verejnej správy a tiež i z potreby zhodnotiť súčasný stav informačnokomunikačných technológií Mesta Piešťany a vypracovať plán ich ďalšieho rozvoja.
Ďalšia modernizácia informačného systému Mestského úradu v Piešťanoch zefektívni jeho
fungovanie a vzťahu mesto - občan, koncepcia je tiež potrebná na získavanie prostriedkov
z fondov Európskej únie.
Mesto Piešťany v súčasnosti prevádzkuje počítačovú sieť pre pokrytie vlastných potrieb
a pre spracovanie podkladov z okolitého prostredia. V počítačovej sieti prácu riadia 2 servery
– databázový server (v ňom je uložená centrálna databáza mesta Piešťany) a poštový server
(zabezpečuje prístup k Internetu a mailovej pošte).
4. Dotácie Mesta Piešťany v oblasti sociálnej a zdravotníckej (uzn. MsZ č. 41/2009) – MsZ
schválilo poskytnutie dotácií pre:
a) charita, humanitárna a sociálna oblasť: 1. Občianske združenie Pomoc ohrozenému
dieťaťu Piešťany na projekt „Nota Bene“ (500,- eur), 2. Občianske združenie Materské
centrum Úsmev na projekt „Materské centrum Úsmev“ (500,- eur), Rodinný detský domov,
n.o. na projekt „Profesionálne rodiny (4 294,- eur).
b) zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia: 1. Odborná detská ambulancia, s.r.o. na projekt
„Preventívne vyhľadávanie pacientov s celiakiou“ (500,- eur), 2. Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím na projekt „Voda je zdravá pre dušu aj telo“ (400,- eur),
3. Nemocnica A. Wintera na projekt
„3-kanálový EMG prístroj“ (11 747,- eur), 4. OZ
Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt „Klub rodičov závislých detí (500,- eur).
Nebola schválená dotácia pre Alzheimercentrum Piešťany.
5. Dotácie Mesta Piešťany v oblasti kultúry (uzn. MsZ č. 42/2009) – MsZ schválilo dotácie
pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít:
1. International jazz Piešťany, n.o. na Festival J.D. Šošoku (1 517,- eur),
2. Spevácky
zbor Coro Laudamus na festival Vianočné impresie (900,- eur), 3. FOTO-ART-NATURE
na vydanie publikácie Yaro M. Kupčo „Cesty a zastavenia“ (900,- eur), 4. Mgr. Zora
Petrášová na organizačné zabezpečenie výstavy Mosty VII. (500,- eur), 5. MFF Piešťany
na 4. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany (1 300,- eur), 6.
Mestské kultúrne stredisko Piešťany na Otvorenie LKS (1 250,- eur), 7. Mgr. Peter Remiš SKYPERS na organizačné zabezpečenie projektu ECCE HOME (450,- eur), 8. Národné
osvetové centrum - Dom umenia Piešťany na 54. ročník Piešťanského festivalu (900,- eur),
9. Agentúra NEXON, s.r.o. na publikáciu Ing. Ľ. Mrňa „Piešťanskí stavitelia“ (700,- eur).
6. Dotácie Mesta Piešťany v oblasti športu (uzn. MsZ č. 43/2009) – MsZ schválilo dotácie

pre oblasť telovýchovy a športu:
1. Klub vodného póla Kúpele Piešťany na projekt „Aktivity mládežníckych družstiev“ (800,eur), 2. TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel na projekt „Letná príprava krasokorčuliarov“
(827,- eur), 3. Basketbalový klub mládeže na projekt „Pokračujúci projekt Piešťanská
basketbalová liga 2009/2010 - 4.ročník“ (1 000,- eur).
Neboli schválené dotácie: 1. Základná škola, Mojmírova ul. na projekt „Rekonštrukcia
školského vonkajšieho basketbalového ihriska“, 2. Styx MMA Association Slovakia na
projekt „Športom k pozitívnym zmenám“.
7. Dotácie Mesta Piešťany v oblasti školstva a vzdelávania (uzn.MsZ č.44/2009) – MsZ
schválilo dotácie pre : 1. OZ Materské centrum Úsmev na projekt „Vzdelávanie matiek na
materskej dovolenke a ich detí“ (500,- eur), 2. ZŠ F.E. Scherera na projekt „Požičovňa starých
rodičov – Odovzdávanie životných skúseností vnúčatám“ (750,- eur), 3. ZŠ Mojmírova ul.
na projekt „Zmodernizovanie multimediálnej učebne (750,- eur), 4. Materská škola Valová
ul. na projekt „Modernizácia detského ihriska“ (500,- eur), 5. Slovenský skauting na projekt
letného tábora pre deti „Skauti, pokračuje“ (400,- eur).
8. Dotácie v oblasti ekológie a environmentalistiky (uzn. MsZ č. 45/2009) – MsZ schválilo
dotáciu pre: Občianske združenie Živá planéta na projekt „Zrnko pre deti a verejnosť II“
(1 373,40 eur).
4. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 7. mája 2009
- v programe zasadnutia bolo plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, vyhodnotenie plnenia rozpočtu SMP, p.o., MsKS,
MsK a Mesta Piešťany za rok 2008, vyhodnotenie plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, interpelácie
poslancov a pod., spolu 19 bodov programu.
1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p.o. za rok 2008 (uzn. MsZ č.
61/2009) – MsZ ho schválilo.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok
2008 (uzn. MsZ č. 62/2009) – MsZ ho schválilo.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2008 (uzn. MsZ
č. 63/2009) – MsZ ho schválilo.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2008 – záverečný účet (uzn. MsZ
č. 64/2009) – MsZ celoročné hospodárenie Mesta Piešťany schválilo bez výhrad. Tiež
schválilo rozdelenie finančného hospodárenia MP k 31.12.2008.
5. Vyhodnotenie „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013“
(uzn. MsZ č. 65/2009) – MsZ vyhodnotenie vzalo na vedomie (ku dňu 31.12.2008). Predmetný
plán je strednodobý strategický dokument, ktorý obsahuje úlohy – zatraktívnenie mesta,
jeho imidž, skvalitnenie životného prostredia, podporu hospodárskeho rastu, budovanie
technickej infraštruktúry a pod.
5. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 11. júna 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, dodatky k zmluvám medzi Mestom Piešťany
a spoločnosťou AUPARK Piešťany, s.r.o., VZN MP, žiadosti mesta o nenávratné finančné
príspevky, majetok Mesta Piešťany, nájmy, zámeny a prevody vlastníctva pozemkov a budov,
zriadenie vecného bremena, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 25 bodov programu.
1. Dodatky k zmluvám medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou AUPARK Piešťany, s.r.o.

(uzn. MsZ č. 76/2009) – MsZ ich schválilo.
Boli to: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve, Dodatok č.
2 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a AUPARKOM Piešťany,
s.r.o., Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Piešťany, Ľudovítom
Benedikom a AUPARKOM Piešťany, s.r.o.(k dvom prenajímateľom - MP a Ľ. Benedikovi
pribudol ďalší prenajímateľ Ing. Peter Faith a Viera Faithová).
Zároveň MsZ schválilo zrušenie Zmluvy o uzavretí budúcej zámennej zmluvy uzatvorenej
medzi Mestom Piešťany a AUPARKOM Piešťany, s.r.o., zrušenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej
zmluve a zrušenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci.
2. VZN MP o určení názvu verejného priestranstva pri kostole sv. Štefana kráľa v Piešťanoch
(uzn. MsZ č. 77/2009) – MsZ ho schválilo.
Na základe žiadosti dekana rímsko-katolíckej farnosti sv. Štefana kráľa v Piešťanoch Mgr.
Dr. Jozefa Bohunického dostalo verejné priestranstvo pred kostolom názov Mariánske
námestie.
3. Zástupca Mesta Piešťany v Dozornej rade Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúry
Trnavského samosprávneho kraja (uzn. MsZ č. 78/2009) – MsZ za člena predmetnej agentúry
schválilo poslanca MsZ MP Martina Valu, ktorý nahradil odstupujúceho Miloša Tamajku.
Riaditeľom PN RRA je PhDr. Mgr. Marián Dubovský.
4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Regenerácia sídiel, centrálna mestská
zóna - Teplická ul. (uzn. MsZ č. 80/2009) – MsZ schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetného projektu a to v rámci výzvy
„Regionálny operačný program“ Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ciele
projektu sú v súlade s platným Územným plánom mesta Piešťany a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany. Predmetom realizácie stavebných
prác bude komunikácia - Teplická ul. (od Fürstovho dvora po Bratislavskú cestu) – sadové
úpravy, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, chodníky. Mesto žiada o nenávratný
finančný príspevok vo výške 1 659 265,-eur s DPH (49 997 863,- Sk), celková hodnota
projektu je 2 633 733,- eur (79 343 835,- Sk). Zároveň MsZ schválilo spolufinancovanie
projektu z prostriedkov mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 82 981 eur vrátane DPH (2 499 893 Sk). Tiež schválilo neoprávnené výdavky
v zmysle poskytnutia nenávratného finančného príspevku vo výške 974 108 eur (29 345 973
Sk).
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia ZŠ Holubyho
ul., Piešťany“ (uzn. MsZ č. 81/2009) – MsZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu predmetného projektu a to v rámci výzvy „Regionálny
operačných program“ Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ciele projektu sú
v súlade s platným Územným plánom mesta Piešťany a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany. Predmetom stavebných prác na škole bude rekonštrukcia
pavilónu I. stupňa, rekonštrukcia sociálnych zariadení, omietky stien, maľby, zateplenie
obvodových stien a dverí, hlavný pavilón, rekonštrukcia kuchyne, výmena podlahy
v telocvični a pod.
Mesto žiada o nenávratný finančný príspevok vo výške 1 103 702 eur vrátane DPH
(33 250 118 Sk). Zároveň MsZ schválilo financovanie projektu z prostriedkov mesta vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 55 185 eur vrátane
DPH (1 662 506 Sk).

6. Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2008 (uzn. MsZ č. 82/2009) – MsZ zobralo
informáciu na vedomie.
Stav majetku Mesta Piešťany k 31.12.2008 bol 3,16 miliardy Sk.
6. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 2. júla 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, poskytnutie finančných prostriedkov pre ŠJ
pri Materskej škole 8.mája 2 (na nákup kuchynského robota) a pre ŠJ pri Materskej škole
Staničná ul. (na nákup kuchynského zariadenia), vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta
Piešťany a mestských organizácií za
1. štvrťrok 2009, príprava návrhu na odkúpenie
pozemkov za účelom rozšírenia cintorína na Žilinskej ceste, členstvo MP v záujmovom
združení právnických osôb, interpelácie poslancov a pod., spolu 20 bodov programu.
1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za 1. štvrťrok 2009 (uzn. MsZ č. 102/2009)
– MsZ ho schválilo.
Zároveň sa konštatovalo, že príjmy Mesta Piešťany zatiaľ v priebehu roka 2009 klesli.
Na výpadku príjmov mali najväčší podiel nižší výber dane z príjmu fyzických osôb, dane
z ubytovania (klesla návštevnosť mesta, ľudia v dôsledku hospodárskej krízy sú počas
svojich pobytov šetrnejší), zhoršila sa tiež platobná schopnosť obyvateľov mesta (na platby
za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti viacerí žiadali splátkový kalendár), tiež boli
zatiaľ nižšie príjmy z predaja majetku mesta a pod. Očakáva sa však, že v ďalšom priebehu
roka 2009 príjmy mesta stúpnu.
Mesto sa preto rozhodlo pozastaviť dve investičné akcie – pokračovanie revitalizácie potoka
Dubová od Veternej ul. a stavbu okružnej križovatky Mojmírova ul., Díčova ul., Bratislavská
cesta.
2. Členstvo Mesta Piešťany v záujmovom združení Mikroregión Zelená cesta Piešťany Vrbové (uzn. MsZ č. 106/2009) – MsZ schválilo členstvo Mesta Piešťany v predmetnom
združení právnických osôb za účelom podpory rozvoja cestovného ruchu s podmienkou,
že združenie bude založené až po prevode vlastníckych práv železničnej trate na úseku
Piešťany - Vrbové do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja. Zakladajúcim členom
združenia bude Mesto Piešťany, členmi aj Mesto Vrbové a obce Trebatice a Krakovany.
MsZ ďalej schválilo menovanie za výkonného riaditeľa združenia (zástupcu Mesta Piešťany)
PhDr. Mariána Dubovského, zástupcu MP do valného zhromaždenia a do správnej rady
združenia Ing. Rema Cicutta a zástupcu MP do dozornej rady združenia Martina Valu.
Zámerom navrhovaného združenia je popri trase železničnej trate Piešťany - Vrbové
vybudovať cyklistický chodník a realizovať zámer prevádzkovať drezinu ČANGO ako
turistickú atrakciu v regióne.
7. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 3. septembra 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, dodatky k 6-tim štatútom – Klubu dôchodcov Rozmarín, Integrovaného
klubu dôchodcov Svornosť, Zariadenia opatrovateľskej služby LUMEN, ÚZ DOMUM,
Jedálne pre dôchodcov na Staničnej ul. a ÚZ Penzión Vila Julianna, Dodatok č. 4 k Zriaďovacej
listine Zariadenia opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ul., dodatok č. 1 k Zásadám
finančného hospodárenia Mesta Piešťany, zmena rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2009,
nové Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany (predchádzajúce z roku 2008 boli
zrušené), zrušenie Zásad o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Piešťany,
Dodatok č. 5 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve

Mesta Piešťany, predĺženie prepravy mestskou autobusovou dopravou do lokality sídliska
Lodenica - Rekreačná ul., bod Rôzne – doplnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany na roky 2007-2013 (v oblasti zdravotníctva – rekonštrukcia a modernizácia
zdravotníckych zariadení), interpelácie poslancov MsZ, spolu 21 bodov programu.
1. Plnenie uznesení zo zasadnutí MsZ MP a zrušenie niektorých uznesení MsZ MP (uzn.
MsZ č. 112/2009) – MsZ vzalo na vedomie plnenie uznesení MsZ MP za 1. polrok 2009.
Zároveň boli zrušené niektoré uznesenia MsZ MP ako napr. uzn. MsZ č. 27/2006 a uzn.
MsZ č. 110/2007, ktoré sa týkali zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou Trnavská
vodárenská spoločnosť, a.s. o prevádzkovaní vodovodných a kanalizačných sietí. Keďže
bola podpísaná aj zmluva medzi Mestom Piešťany a spol. TAVOS, a.s. o vložení vodných
stavieb ako nepeňažného vkladu do majetku ZI, a.s. a poskytnutí akcií tejto spoločnosti ako
protihodnoty, stali sa obe uznesenia bezpredmetnými.
2. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – na predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí MsZ
MP navrhol Ivan Kolárik z Vážskej ul. rozšíriť vozovku na Krajinskom moste o priestor
chodníkov (šírka vozovky na moste je iba 5 m, chodníky sú široké 0,7 m). Prednostka MsÚ
RNDr. D. Bartošová v odpovedi uviedla, že rozšírenie vozovky vzhľadom na technické
riešenie konštrukcie mosta nemožno realizovať, pretože v chodníkoch sú uložené inžinierske
siete a chodníky tiež slúžia ako bezpečnostný, resp. odrazový pruh.
Na tomto 7. riadnom zasadnutí MsZ Eva Hoosová vyslovila žiadosť, aby v centre mesta boli
opäť otvorené verejné WC (objekty na Nám. slobody sú už dlhšiu dobu zatvorené). Irena
Michnová sa zas sťažovala na hluk, ktorý robí premávka na kruhovom objazde Krajinská
ul. - Ul. D. Tatarku - Komenského ul.
3. Zmena programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2006 (uzn. MsZ č. 122/2009) –
MsZ schválilo:
a) sumu 4 160,- € na opravu havarijného stavu kanalizačnej a vodovodnej prípojky v Zariadení
sociálnych služieb na Kalinčiakovej ul. použitím finančných prostriedkov z Rezervného
fondu Mesta Piešťany;
b) sumu 185 064,- € na financovanie rekonštrukcie Základnej školy na Brezovej ul. použitím
úverových zdrojov (prekleňovací úver);
c) zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2009 – príjmová časť vo výške
19 869 149,- € a výdavková časť 19 869 149,- €.
Bola pozastavená realizácia investičných akcií: revitalizácia potoka Dubová (pokračovanie
od Veternej ul.), nasvietenie prechodu pre chodcov pri OD Billa, rekonštrukcia križovatky
Žilinská cesta - Mojmírova ul. - Vodárenská ul. - Díčova ul. (mesto by muselo zobrať pôžičku
na jej realizáciu vo výške 422 559 €).
Mesto zatiaľ neschválilo dotáciu 45 tis. eur pre Klub vodného póla KP na vyrovnanie straty
na prevádzkovanie kúpaliska Eva, ktoré využívajú nielen športovci, ale v letnej sezóne aj
verejnosť.
V rozpočte Mesta Piešťany na rok 2009 je vyhradených cca 150 tis. eur pre hokejový klub
ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. na prevádzku zimného štadióna a cca 36,5 tis. eur na prevádzku
futbalového štadióna.
4. Preprava mestskou autobusovou dopravou do sídliska Lodenica - Rekreačná ul. (uzn.
MsZ č. 123/2009) – MsZ schválilo prepravu MAD do lokality nového sídliska Lodenica
- Rekreačná ul. predĺžením dvoch spojov na trasách liniek č. 3 a č, 4 (celkove 4, dva ráno
a dva popoludní).

Na Rekreačnej ul. sa nachádza Alzheimercentrum Slovakia, a.s.
8. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 8. októbra 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola uznesení MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta,
VZN MP, presun finančných prostriedkov na nákup kuchynského zariadenia do školských
jedální pri MŠ Ružová ul. a MŠ Valová ul., vyhradenie plôch a stanovíšť na vylepovanie
predvolebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do VÚC, Zásady o prevode
vlastníctva Mesta Piešťany – voľných bytoch po neplatiacich nájomcoch a to tretím
osobám, Zásady tvorby a použitia krízového fondu MP, prevody vlastníctva nehnuteľností,
nájmy pozemkov, zámeny pozemkov, zriadenie vecného bremena, mestské kúpalisko, bod
Rôzne (anketa o sociálnych službách v meste Piešťany, analýza pôsobenia a financovania
regionálnych televízií v porovnateľných mestách na Slovensku, zákaz podomového predaja
v školách a školských zariadeniach v správe Mesta Piešťany a pod.), interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 24 bodov programu.
1. VZN MP o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov (uzn. MsZ č. 131/2009)
– MsZ ho schválilo.
Voľné pouličné aktivity zahrňujú umelecký prejav alebo aktivitu jednotlivca či skupiny,
ktorou na verejnom priestranstve predvádza osobný talent, vlastnú tvorbu, alebo záľuby
z oblasti výtvarnej, hudobnej, hovoreného slova a pod., pričom na uvedené podujatia
nevyberá vstupné. Možno ich vykonávať na vyhradených priestranstvách na území pešej
zóny na Winterovej ul. (od Lipy po Eden), v Sadoch A. Kmeťa, na Kolonádovom moste a na
Nám. slobody.
2. Aktivity na vybudovanie resp. odkúpenie kúpaliska pre Mesto Piešťany (uzn. MsZ č.
146/2009) – a) MsZ uložilo MsÚ dopracovať predložený materiál o variant zámeny
pozemkov (vo veci vybudovania nového kúpaliska), v ktorom zamieňané pozemky zo strany
mesta budú zmenšené o časť pozemkov, na ktorých sa nachádza chodník. Tieto parcely treba
ponechať pre Broskyňovú ul. (plánovanú v Územnom pláne mesta Piešťany na prepojenie
sídliska Juh so sídliskom A. Trajan).
b) MsZ poverilo vedenie mesta rokovať s vlastníkom kúpaliska Eva (t.j. s SLK Piešťany,
a.s.) o možnosti prevodu objektu kúpaliska pre Mesto Piešťany s prešetrením právnych
a environmentálnych aspektov a až následne finančných a technických.
Piešťanom stále chýba kúpalisko, majiteľom ktorého by bolo Mesto Piešťany a ktoré by
slúžilo širokej verejnosti a športovcom. V Piešťanoch je v súčasnosti okrem kúpaliska Eva
niekoľko zväčša malých bazénov, tie však vlastnia rôzni majitelia (v hoteloch, penziónoch
a pod.). V letnom období sa preto ľudia chodia kúpať aj do voľnej prírody ako napr. na
vybagrované jazerá pri Hornej Strede alebo v starých Piešťanoch za Bodonou k Váhu na
tzv. Prúdy.
V poslednom období preto vzrástla aktivita poslancov MsZ MP na vybudovanie resp.
odkúpenie kúpaliska, ktorého vlastníkom by bolo Mesto Piešťany.
Výstavba nového mestského kúpaliska sa plánuje na Hlbokej ulici, na parcelách patriacich
Ing. Danielovi Bielickému a jeho manželke. Mesto ich chce vymeniť za svoje pozemky na
Bratislavskej ceste oproti OD Kaufland (majú sa zmenšiť o časť, na ktorej je chodník). Na
vybudovanie kúpaliska prichádza do úvahy aj mestský pozemok vedľa futbalového štadióna
pri mestskom parku.
Ďalšou možnosťou je odkúpenie (prípadne dlhodobý prenájom) termálneho kúpaliska Eva
na Kúpeľnom ostrove od jeho vlastníka, ktorým sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

Túto možnosť plánuje mesto predniesť na októbrovom valnom zhromaždení akcionárov
kúpeľov. SLK totiž kúpalisko na liečebné účely prakticky nevyužívajú (bazény pre
kúpeľných hostí sa nachádzajú v kúpeľných zariadeniach a hoteloch), kým kúpalisko Eva
využívajú prevažne obyvatelia mesta, návštevníci z okolia a rekreanti (v poslednom období
je kúpalisko pre verejnosť otvorené len v letnej sezóne).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ MP dňa 29. októbra 2009
- MsZ sa zaoberalo iba jediným bodom programu.
1. Aktivity Mesta Piešťany na zlepšenie stavu mestských ciest – žiadosť Mesta Piešťany
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (uzn. MsZ č. 155/2009) – MsZ schválilo
predloženie žiadosti Mesta Piešťany o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
Operačného programu Životné prostredie za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kvality
údržby ciest a zníženie prašnosti pozemných komunikácií mesta Piešťany“. Zároveň
schválilo celkové výdavky projektu vo výške cca 1,038 mil. eur, z toho účasť Mesta Piešťany
na spolufinancovaní projektu vo výške 5 %, t.j. finančný príspevok mesta cca 51,9 tis. eur.
Prevádzkovateľom zakúpenej techniky budú Služby MP, p.o.
Mestské komunikácie v Piešťanoch v súčasnosti nie sú v najlepšom stave. Viaceré ulice sú
hrboľaté a pokryté asfaltovými fľakmi.
Po každej zime sa na uliciach objavujú výtlky (diery v asfalte), ktoré sa v rámci jarnej údržby
postupne odstraňujú. Vodiči musia jazdiť so zvýšenou pozornosťou. Časté sú aj rozkopávky
na uliciach.
Mesto v rámci svojich finančných možností každoročne postupne realizuje komplexné
rekonštrukcie ulíc a chodníkov (v roku 2008 to boli Hollého ul. a Záborského ul.).
9. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 5. novembra 2009
- v programe zasadnutia bolo plnenie uznesení zo zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre stavebné úpravy v mestskej
knižnici, protokoly o zverení majetku Mesta Piešťany do správy MŠ, ZŠ a ZUŠ v Piešťanoch,
nájmy nehnuteľností, dodatok k Zmluve o nájme medzi MP a ŠHK 37, s.r.o., nájomná
zmluva medzi MP a spol. STASIN, s.r.o., Piešťany, bod Rôzne (financovanie regionálnej
televízie), interpelácie poslancov MsZ a pod., celkove 15 bodov programu.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
1) Vystúpil zástupca regionálnej televízie p. Greguš. Kritizoval Mesto Piešťany, ktoré
z dôvodu hospodárskej krízy znížilo dohodnutý ročný príspevok 73 tis. eur pre regionálnu
televíziu Karpaty o 13 tis. eur.
2) Ján Cifra z Klubu vodného póla KP požiadal o zaradenie sumy za vodné a stočné pri
prevádzkovaní kúpaliska Eva do budúcoročného rozpočtu Mesta Piešťany.
2. Aktivity Mesta Piešťany na zlepšenie stavu objektu mestskej knižnice – žiadosť Mesta
Piešťany o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (uzn. MsZ č. 158/2009) – MsZ
schválilo predloženie žiadosti Mesta Piešťany o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy ROP Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za účelom realizácie projektu
„Mestská knižnica - stavebné úpravy, kotolňa a výťah“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Celková hodnota projektu je stanovená na 723 681,- eur.
MsZ zároveň schválilo účasť Mesta Piešťany na spolufinancovaní projektu v roku 2009 vo
výške 5 %, t.j. cca 21,6 tis. eur vrátane DPH z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
ktoré sú cca 432 tis. eur. Tiež schválilo dofinancovanie projektu z rozpočtu MP (z vlastných

zdrojov) v roku 2010 vo výške cca 324 tis. eur, čo predstavuje neoprávnené náklady.
Predmetom stavebných prác bude výmena okien, zateplenie obvodových stien, rekonštrukcia
strechy, nové oplechovanie, rekonštrukcia kotolne a interiérové vybavenie.
3. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov, uzatvorenej medzi
Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (uzn. MsZ č. 165/2009) – MsZ ho schválilo.
Predmetom dodatku je úprava investícií, finančného príspevku na média a predmetu nájmu
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany.
Zmluva o nájme bola uzavretá 26. mája 2006, podpísaná za prenajímateľa – MP primátorom
mesta Ing. R. Cicuttom a za nájomcu – ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. konateľom spoločnosti
Jaroslavom Lušňákom. Potom boli k tejto zmluve postupne vypracované a podpísané tri
dodatky.
4. Tenisový areál Hlboká ul. v Piešťanoch – nová zmluva o nájme medzi MP a spol.
STASIN, s.r.o., Piešťany (uzn. MsZ č. 166/2009) – MsZ novú zmluvu o nájme schválilo
s pripomienkami poslancov.
V roku 2004 bola uzavretá zmluva o nájme tenisového areálu na Hlbokej ul. medzi Mestom
Piešťany a Službami mesta Piešťany, p.o. a následne zmluva o podnájme medzi Službami MP,
p.o. a spol. STASIN, s.r.o. Piešťany. V roku 2005 bola schválená zmena zmluvy o podnájme
medzi Službami MP, p.o. a spol. STASIN, s.r.o. na nájomnú zmluvu medzi Mestom Piešťany
a spoločnosťou STASIN, s.r.o. V roku 2009 bola po dopracovaní schválená nová zmluva
o nájme medzi Mestom Piešťany a spol. STASIN, s.r.o. Konateľmi spol. STASIN, s.r.o.,
Piešťany sú Ing. Peter Habán a Branislav Stankovič.
V blízkosti tenisového areálu buduje Slovenský paralympijský výbor viacúčelovú športovú
halu, v ktorej budú aj tenisové dvorce. Z toho dôvodu spol. STASIN, s.r.o. upustila od
zámeru výstavby tenisovej haly s dvomi dvorcami.
5. Bod Rôzne: 1. Financovanie regionálnej televízie Karpaty (uzn. MsZ č. 169/2009) – MsZ
uložilo MsÚ zapracovať do rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 sumu na financovanie
TV Karpaty a najneskôr v januári 2010 uzavrieť zmluvu s TV Karpaty. Zmluva bude
obsahovať ustanovenie o minimálnej garantovanej sume dohodnutej s TV Karpaty, ktorá
bude zapracovaná v rozpočte MP. Zároveň MsZ zobralo na vedomie „Analýzu riešenia
a financovania regionálnych televízií v porovnateľných mestách Slovenska“.
10. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 9. decembra 2009
- v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty občanov mesta, dve VZN MP, päť noviel VZN MP, nevyhovenie
protestu prokurátora, zmena a doplnok ÚPN MP, Komunitný plán sociálnych služieb MP,
harmonogram zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií MsZ na rok 2010,
nájmy, prevody vlastníctva, výsledky kontrol ÚHK za rok 2009 a plán kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra MP na 1. polrok 2010, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 43 bodov programu.
1. Pripomienky a dopyty občanov mesta – 1) Pred poslancov MsZ predstúpil Abdullatif
Rumaih, vlastník pozemku Agroareálu voľného času pri Bodone. Bez potrebných povolení
tam začal s výstavbou objektov vhodných na šport a rehabilitáciu zdravotne postihnutých
detí. Požiadal preto poslancov MsZ o schválenie zmeny územného plánu, aby sa stavba
zlegalizovala.
2. Novela VZN MP č. 9/2004 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej

pôsobnosti Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 173/2009) – MsZ ju schválilo.
3. Novela VZN MP č. 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v MŠ,ZUŠ, ŠK, ŠSZČ, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti MP v znení VZN
MP č. 25/2008 (uzn. MsZ č. 174/2009) – MsZ ju schválilo.
4. Novela VZN MP č. 7/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta
Piešťany (uzn. MsZ č. 175/2009) – MsZ ju schválilo.
5. Novela VZN MP č. 20/2008 o dani za jadrové zariadenie (uzn. MsZ č. 176/2009) – MsZ
ju schválilo.
6. Novela VZN MP č. 14/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (uzn. MsZ č. 177/2009) – MsZ ju schválilo.
7. VZN MP, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom (uzn. MsZ č. 178/2009) – MsZ ho schválilo.
8. VZN MP, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského
zariadenia na rok 2010 (uzn. MsZ č. 179/2009) – MsZ ho schválilo.
9. Protest prokurátora proti VZN MP č. 8/2008 (uzn. MsZ č. 180/2009) – MsZ schválilo
nevyhovenie protestu prokurátora proti VZN MP č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany.
10. Zmeny a doplnky ÚPN MP – rozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie Vážsky
ostrov (uzn. MsZ č. 182/2009) – MsZ schválilo návrh na obstaranie a spracovanie zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – rozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie
Vážsky ostrov, lokalita Bodona (vlastník A. Rumaih), pričom náklady na obstaranie zmeny
uhradí investor.
11. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 - 2020 (uzn. MsZ č.
183/2009) – MsZ plán schválilo s pripomienkami poslancov.
12. Rozpočet MsKS mesta Piešťany na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 (uzn. MsZ
č. 184/2009) – MsZ rozpočet a výhľad schválilo. Rozpočet na rok 2010: príjmy 454 723 eur,
výdavky 454 723 eur a transfer 336 487 eur.
13. Rozpočet Služieb mesta Piešťany na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 (uzn.
MsZ č. 185/2009) – MsZ rozpočet a výhľad schválilo. Rozpočet na rok 2010: príjmy 2 192
024 eur, výdavky 2 192 024 eur a transfer 2 078 940 eur.
14. Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2010 s výhľadom na roky 2011
a 2012 (uzn. MsZ č. 186/2009) – MsZ rozpočet a výhľad schválilo. Rozpočet na rok 2010:
príjmy 372 955 eur, výdavky 372 955 eur a transfer 336 487 eur.
15. Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012
(uzn. MsZ č. 187/2009) – MsZ programový rozpočet a výhľad schválilo s pripomienkami
poslancov. Programový rozpočet MP na rok 2010: príjmy 38 725 066 eur, výdavky 38 725
066 eur.
Zároveň MsZ schválilo čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 1 877 862 eur na
financovanie investičných akcií na území mesta a na neoprávnené náklady z grantových
schém a tiež čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 536 147 eur na financovanie
spoluúčasti mesta na grantoch.
Plánované investičné akcie Mesta Piešťany na rok 2010:
1. Nákup čistiacich vozidiel (1 038 253 eur), 2. Rekonštrukcia Domu smútku na Žilinskej
ceste (231 tis. eur), 3. Revitalizácia potoka Dubová (265,5 tis. eur), 4. Rekonštrukcia tribúny
na futbalovom štadióne (199 tis. eur), 5. Rekonštrukcia križovatky Žilinská -Mojmírova

-Vodárenská -Díčova - Hoštáky (82,98 tis. eur), 6. Rekonštrukcia Vrbovská cesta (62,6 tis.
eur), 7. Projektová dokumentácia Plavecké centrum (61,7 tis. eur), 8. Nákup pozemkov
(48,8 tis. eur), 9. Nasvietenie priechodu pri OD Billa (7,6 tis. eur).
Projekty, na ktoré žiada mesto granty z EÚ:
1. Rekonštrukcia Teplickej ul. (2,3 mil. eur), 2. Kompostáreň (2,26 mil. eur), 3. Informačný
a komunikačný systém (2 mil. eur), 4. Rekonštrukcia Kolonádového mosta (1,6 mil. eur),
5. Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul. (1,1 mil. eur), 6. Rekonštrukcia mestskej knižnice (755
tis. eur).
16.Zástupcovia mesta v Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúre Trnavského
samosprávneho kraja (uzn. MsZ č. 194/2009) – MsZ schválilo zástupcov Mesta Piešťany:
a) do Valného zhromaždenia PRRA TTSK – Ing. Timoteja Mištinu, CSc.;
b) do Správnej rady PRRA TTSK – Ing. Eriku Chudú a Ing. Ivetu Babičovú;
c) do Dozornej rady PRRA TTSK – Ing. Luciu Ďuračkovú a Martina Valu.
17. Bod Rôzne – Spolupráca mesta so Slovenskou správou ciest (uzn. MsZ č. 210/2009)
– MsZ uložilo MsÚ a Službám MP rokovať so SSC s cieľom uzavrieť dohodu, ktorá by
umožnila Službám MP starať sa o vzhľad ciest (štátnych), ktoré sú v správe a majetku
Slovenskej správy ciest a to za primeranej finančnej spoluúčasti SSC.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2009
V roku 2009 sa uskutočnilo 10 riadnych a 4 mimoriadne zasadnutia MsR MP. MsR bola
7-členná, k personálnym zmenám v zložení nedošlo.
3. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2009 – plán
Plán investičných akcií MP sa počas roka 2009 menil. Niektoré boli pozastavené resp.
presunuté na iný termín, ďalšie menšie pribudli. Tiež sa menila aj výška plán. výdavkov.
Z dôvodu hospodárskej krízy bola realizácia 3-och stavieb presunutá na rok 2010 (1.
Rekonštrukcia križovatky Žilinská - Hoštáky-Vodárenská - Mojmírova, 2. Nasvietenie
prechodu pre chodcov pri OD Billa, 3. Revitalizácia potoka Dubová - pokračovanie).
Zároveň pribudli ďalšie investičné akcie, pozri bod 5.
a) Prípravná a projektová dokumentácia (predbežný plán):
1. PD Generel dopravy (19 916 eur - preklz akcie z roku 2008), 2. PD k stavebnému povoleniu
pre Kolonádový most (18 489 eur - preklz z roku 2008), 3. PD Plavecké centrum (26 555
eur - preklz z roku 2008), 4. PD Rekonštrukcia prírodného kina (25 095 eur - preklz z roku
2008), 5. oprava PD Cintorín Žilinská cesta (3 319 eur), 6. PD Komenského ul. (3 784 eur preklz z roku 2008). V priebehu roka pribudli ďalšie akcie.
b) Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie (predbežný plán):
1. Spolufinancovanie grantov z EÚ (331 939 - úver), 2. Rekonštrukcia objektov ZŠ a MŠ
(66 388 eur), 3. Rekonštrukcia križovatky - kruhový objazd Sasinkova - Štúrova - Radlinského
(298 745 eur), 4. Rekonštrukcia chodníka Sasinkova ul. (33 194 eur), 5. Dobudovanie dráhy
BMX - štartovacia rampa (5 643 eur), 6. Stanovištia na odpadové nádoby (13 278 eur z Fondu rozvoja bývania), 7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Kanada (16 597
eur - z Fondu rozvoja bývania). V priebehu roka pribudli i ďalšie investičné akcie.
Na rok 2009 sa plánovalo aj pokračovanie akcií, ktoré sa začali realizovať v roku 2008
(preklzy z roku 2008): 1. Parkovisko na Ul. M. Bela - nerealizovalo sa (16 597 eur), 2.
Rekonštrukcia chodníka pri evanjelickom kostole (19 916 eur), 3. Kolookruh - pokračovanie

1. etapy – plán 137 933 eur (29 875 eur), 4. Parčík za kostolom sv. Štefana (23 236 eur), 5.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Vajanského ul. (22 240 eur).
4. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2009 – záverečný účet (vyhodnotenie
plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2009)
Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2009 bol schválený MsZ MP dňa 11.12.2008
uzn. č. 257/2008 a upravený v priebehu hodnotiaceho obdobia ďalšími schválenými
uzneseniami MsZ.

4.1. Príjmy rozpočtu MP v roku 2009

Skutočnosť
Plnenie
(eur)
(%)
a) výnos miestnych daní a miestnych poplatkov
4 880 877
106,41
b) nedaňové príjmy z činn. a vlast. majetku obce
1 244 369
91,16
c) výnosy z prostriedkov obce
93 695
100,00
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny
0
0
e) dary a výnosy dobrov. zbierok
0
0
f) podiely na daniach v správe štátu (daň z príjmu FO) 6 209 122
103,35
g) dotácie zo ŠR a štátnych fondov
4 287 716
152,24
h) ďalšie dotácie zo ŠR
0
0
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC
91 156
101,45
j) prostriedky z EÚ (granty)
0
0
k) iné príjmy
2 450 340
70,70
Spolu príjmy:
19 257 275 eur 96,72 %
Komentár k príjmom mesta:
K bodu a) Z miestnych daní a miestnych poplatkov boli najvyššie príjmy z dane z nehnuteľnosti
2 491 364 eur (108,78 %), poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1 183 621 eur (104,88 %), daň za ubytovanie 491 846 eur (93,28 %), správny poplatok
378 599 eur (116,38 %), ďalej to boli poplatky z herní a stávkových kancelárií, daň za
verejné priestranstvo, daň za jadrové zariadenie, daň za psa a doplatky za zrušené dane.
K bodu b) Najvyššie príjmy boli z nájomného 389 998 eur (154,79 %), z pokút MsP, ObÚ
a MsÚ 73 441 eur (156,60 %), príjmy z opatrovateľskej služby 52 731 eur (145,69 %), atď.
K bodu g) Z dotácií zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov bola najväčšia dotácia na školstvo
2 395 806 eur (95,88 %).
K bodu i) Účelové dotácie z rozpočtu VÚC boli určené pre ÚZ LUMEN 20 746 eur (100 %)
a ÚZ DOMUM 69 110 eur (100 %).
Príjmy MP pozostávali z 3-och častí:
a) bežné príjmy – výške 15 703 519 eur (108,09 %) – bola to väčšina príjmov Mesta Piešťany;
b) kapitálové príjmy – vo výške 1 400 369 eur (64,51 %) – boli to príjmy z predaja pozemkov,
bytov a ostatného dlhodobého majetku (predaj vyradených počítačov a malé exekučne
vymožené splátky za odpredané Kovomontáže), príjmy zo Štátneho recyklačného fondu,
dotácia z Ministerstva financií SR (na nákup majetku do zariadení sociálnej starostlivosti),

dotácia z Národnej rady SR (na rekonštrukciu kolkárne – strechy a vchodových dverí).
Refundácia výdavkov v rámci grantu pre ZŠ Brezová ul. bola naúčtovaná do bežných
príjmov, i keď patrila do kapitálových príjmov;
c) príjmové finančné operácie – vo výške 2 153 387 eur (67,06 %).
Boli to prostriedky prevedené z Rezervného fondu MP (oprava telocvične na ZŠ Vajanského
ul., projektová dokumentácia Revitalizácia prírodného kina a pod.), prostriedky prevedené
z mimorozpočtových fondov - FRB (rekonštrukcia verejného osvetlenia, výtvarné dotvorenie
fontány „Príbeh prameňov v Piešťanoch“ na pešej zóne a pod.), zostatok prostriedkov
z minulých rokov, poskytnutie úverov vo výške 1 523 013 eur.
Úvery sa použili na realizáciu investícií (rekonštrukcia parčíka za kostolom sv. Štefana,
rekonštrukcia križovatky Sasinkova ul. - Štúrova ul. - Radlinského ul., na projektové
dokumentácie a pod.) a na ZŠ Brezová ul. (spoluúčasť mesta a prekleňovací úver, na akciu
malo mesto schválený grant).
4.2. Výdavky rozpočtu MP v roku 2009 – pozostávali z 3-och častí: bežné výdavky vo výške
14 555 455 eur (98,90 %), kapitálové výdavky 2 257 293 eur (73,79 %), výdavkové finančné
operácie 1 482 789 (71,73 %). Celkové výdavky boli 18 295 537 eur (92,20 %).
Výdavky Mesta Piešťany a jeho rozpočtových organizácií boli prvýkrát spracované
programovo. Rozpočet výdavkov MP na rok 2009 mal 11 programov a podprogramy.
Výdavky rozpočtu MP v roku 2009
1. program: Správa mesta
2. program: Majetok mesta
3. program: Propagácia mesta a cestovný ruch
4. program: Bezpečnosť
5. program: Sociálna starostlivosť a bývanie
6. program: Školstvo
7. program: Kultúra
8. program: Šport
9. program: Životné prostredie
10.program: Doprava
11.program: Dlhová služba
Spolu výdavky:

Skutočnosť
Plnenie
(eur)
(%)
2 027 055
86,44
1 247 933
84,09
242 163
101,50
684 107
96,03
1 269 163
107,38
7 021 701
96,70
682 418
93,73
372 502
88,39
1 899 954
95,34
1 213 361
101,08
1 634 699
71,78
18 295 537 eur 92,20 %

Podprogramy výdavkov mesta:
1. program: Správa mesta – 1.1. Vedenie mesta a mestský úrad, 1.2 Útvar hlavného
kontrolóra, 1.3 Mestská rada, mestské zastupiteľstvo, komisie MsZ, 1.4 Služby MP, 1.5
Matričná činnosť, 1.6 Grantový systém, 1.7 Voľby 2009.
2. program: Majetok mesta – 2.1 Mestský úrad, 2.2 Služby MP.
3. program: Propagácia mesta a cestovný ruch – 3.1 Mestský úrad a vedenie mesta, 3.2
Piešťanské informačné centrum.
4. program: Bezpečnosť – 4.1 Mestská polícia, 4.2 Civilná obrana, 4.3 Požiarna ochrana.
5. program: Sociálna starostlivosť a bývanie – 5.1 Mestský úrad, 5.2 Zadržané rodinné
prídavky, 5.3 Sociálne dávky, 5.4 Opatrovateľská služba v domácnosti, 5.5 Jedáleň pre

dôchodcov, 5.6 ÚZ Penzión Vila Julianna, 5.7 Mestské kluby, 5.8 ZOS Kalinčiakova ul., 5.9
ÚZ DOMUM, 5.10 ZOS LUMEN, 5.11 Detské jasle.
6. program: Školstvo – 6.1 Školský úrad, 6.2 MŠ 8. mája, 6.3 MŠ Staničná ul., 6.4 MŠ
Ružová ul., 6.5 MŠ Valová ul., 6.6 Základná umelecká škola, 6.7 Centrum voľného času, 6.8
ZŠ - školské kluby a jedálne, 6.9 Cirkevná ZŠ, 6.10 Základné školy.
7. program: Kultúra – 7.1 Mestský úrad, 7.2 Mestské kultúrne stredisko, 7.2 Mestská
knižnica.
8. program: Šport – 8.1 Mestský úrad, 8.2 Služby MP.
9. program: Životné prostredie – 9.1 Mestský úrad, 9.2 Služby MP.
10. program: Doprava – 10.1 Mestský úrad, 10.2 Služby MP.
11. program: Dlhová služba – 11.1 Splátky úverov a splátky úrokov a úverov.
4.3. Výsledok hospodárenia Mesta Piešťany za rok 2009
Rozpočet (eur)
Skutočnosť (eur)
Celkové príjmy
19 910 311
19 257 275
Celkové výdavky
19 836 093
18 295 537
Prebytok (+) Schodok (-)
+ 74 218 eur
+ 961 738 eur

Plnenie (%)
96,72
92.20

5. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2009 – realizované
Vyhodnotenie investičných akcií MP v roku 2009 sa vykonalo v rámci výdavkových
programov Mesta Piešťany.
a) Prípravná a projektová dokumentácia – 1. Generel dopravy (18 257 eur), 2. PD Prírodné
kino (22 887 eur), 3. PD Radlinského ul. - Štúrova ul. - Sasinkova ul. (11 064 eur), 4. PD
Komenského ul. (3 792 eur), 5. PD Žilinská cesta -Hoštáky - Mojmírova ul. - Vodárenská
ul. (3 957), 6. PD Vrbovská cesta (1 868 eur), 7. PD Plavecké centrum, 8. PD Dom smútku
Žilinská cesta (3 349 eur).
b) Realizácia stavieb – 1. Rekonštrukcia križovatky Radlinského – Štúrova -Sasinkova
(218 431 eur), 2. Kolookruh Sĺňava - peší, korčuliarsky a cyklistický chodník, mobiliár
(123 798 eur), 3. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Vajanského ul. (62 878 eur), 4. Rekonštrukcia
sociálnych zariadení ZŠ Vajanského ul.
(24 763 eur), 5. Multifunkčné ihriská na ZŠ
Holubyho ul. a ZŠ Mojmírova ul. (18 130 eur), 6. Rekonštrukcia kolkárne na Štúrovej ul.
(10 tis. eur - z dotácie Ministerstva financií), 7. Rekonštrukcia chodníka pri evanjelickom
kostole (19 273 eur), 8. Rekonštrukcia chodníka Sasinkova ul. (27 tis. eur), 9. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v lokalite Kanada (16 146 eur), 10. Dobudovanie bikrosovej dráhy
BMX na sídlisku A. Trajan (5 643 eur), 11. Stanovištia na odpadové nádoby (7 220 eur),
12. Dopravné značenie (1 777 eur), 13.Bezbariérové úpravy chodníkov (1 832 eur) a ďalšie
menšie investičné akcie.
Rekonštrukcia ZŠ Brezová ul. bola financovaná z prostriedkov EÚ a Mesta Piešťany.
6. Organizačná štruktúra Mestského úradu v Piešťanoch a mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany v roku 2009
a) MsÚ v Piešťanoch

b) MsZ MP

7. Organizácie mesta Piešťany
a) Rozpočtové organizácie Mesta Piešťany:
5 základných škôl, 1 základná umelecká škola, 4 materské školy, 1 centrum voľného času.
b) Príspevkové organizácie MP:
Služby mesta Piešťany, p.o., Mestské kultúrne stredisko, p.o., Mestská knižnica, p.o.
c) Organizácie MP bez právnej subjektivity:
Jedáleň pre dôchodcov, ÚZ LUMEN, ÚZ Penzión Vila Julianna, ÚZ DOMUM, Zariadenie
opatrovateľskej služby, Mestské jasle, Klub dôchodcov Rozmarín, Klub dôchodcov
Svornosť.
d) Právnické osoby, v ktorých má MP majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom
Mesta Piešťany: Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Trnavská vodárenská spoločnosť TAVOS,
a.s.

8. Dotácie Mesta Piešťany v roku 2009
Mesto Piešťany na základe žiadostí poskytlo organizáciám, športovým klubom, školám,
občianskym združeniam a pod. dotácie na ich činnosť a realizáciu predložených projektov.
V roku 2009 bolo rozdelených 66 387 eur, žiadosti do 1 000 eur schvaľoval primátor, nad
1 000 eur mestské zastupiteľstvo.
a) Kultúra – suma dotácie sa pohybovala cca od 100 do 1 500 eur. Najvyššie dotácie získali
International Jazz Piešťany na prípravu Festivalu J.D. Šošoku (1 517 eur), MFF Cinematik
(1 300 eur), Mestské kultúrne stredisko na prípravu Otvorenia LKS (1 250 eur). Dotácie
ďalej získali: Coro Laudamus - 2 dotácie, Foto-Art-Nature - 2 dotácie, Mgr. Zora Petrášová
- 2 dotácie, Mgr. Peter Remiš - Skypers, Dom umenia Piešťany – 2 dotácie, Agentúra
Nexon - 2 dotácie, Centrum voľného času Ahoj, Tanečná skupina Ono Komento, FSS
Povoja, Balneologické múzeum, FS Striebornica, SSE Hifiklub Piešťany, RZ pri Základnej
umeleckej škole, Peter Hlbocký, Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko - ďalšie 2
dotácie, Orbis Slovakia, Nadácia Charity - 2 dotácie.
b) Charita a zdravotníctvo – výška dotácie sa pohybovala cca od 150 do 1 000 eur. Vyššie
dotácie získali Nemocnica A. Wintera na 3-kanálový EMG prístroj pre elektromyografiu
(11 747 eur) a Rodinný detský domov, n.o. v m.č. Kocurice na projekt profesionálnej rodiny
(4 294 eur). Dotácie ďalej získali: Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 22, OZ ANIMO
na projekt Canisterapia, Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác - pomocných
technických práporov, OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt Nota bene,
OZ Materské centrum Úsmev, Benimed, s.r.o., Liga proti reumatizmu na Slovensku, pob.
Piešťany, Liga proti reumatizmu - sekcia mladých reumatikov, Klub sclerosis multiplex,
Otvorená náruč n.o., Slovenská únia proti osteoporóze,
Charita sociálnej starostlivosti pre zrakovo postihnutých občanov, Národný ústav
reumatických chorôb, Slovenská spoločnosť celiatikov, Liga proti rakovine na Slovensku,
pob. Piešťany, Odborná detská ambulancia, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím, OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na projekt Klub rodičov.
c) Životné prostredie – najvyššiu dotáciu získalo OZ Živá planéta na projekt Zrnko pre deti
a verejnosť (1 373 eur). Dotácie ďalej získali: Pro Polis, n.o. na projekt Stromy Piešťan, OZ
pri SOŠ záhradníckej na projekt Botanickej záhrady, MO Slovenského zväzu záhradkárov
na projekty Mladý záhradkár a Výstava ovocia a zeleniny.
d) Šport – najvyššie dotácie získali Klub vodného póla Kúpele Piešťany (1 000 eur)ˇ,
Basketbalový klub mládeže Piešťany (1 000 eur) a TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel
(827 eur). Dotácie ďalej získali: Piešťanský plavecký klub, Bikros Maniak Piešťany, Športový
klub vozičkárov TJ Kúpele Piešťany, Hokejbalový klub Piešťany, Športový plavecký klub
Kúpele Piešťany, Tenisový klub Kúpele Piešťany, Šachový klub Kúpele Piešťany, TJ Družba
- 2 dotácie, Kynologický klub BODONA, Volejbalový klub mládeže, Mestský hádzanársky
klub, Slovenský rybársky zväz MO Piešťany, Klub vodného motorizmu a vodných športov,
Nohejbalový klub Kúpele Piešťany, Klub vodného lyžovania a vodných športov, Mestská
telovýchovná jednota - stolnotenisový oddiel, Športový strelecký klub, Caravan Car SR,
Rodičovské združenie pri Materskej škole, Ružová ul., AIKIDO DOJO Trnava, TJ Bezovec
- Klub slovenských turistov, Veslársky klub Sĺňava.
e) Školstvo – dotácie sa pohybovali od 150 do 750 eur. Získali ich: ZŠ Holubyho ul. na
vytvorenie informačno-poradenskej zóny výchovného a kariérového poradenstva, MŠ
Staničná ul. na dramaticko-literárny krúžok Srdiečko, ZŠ F.E. Scherera na Daltonské prvky

vo vyučovaní, ZŠ M.R. Štefánika Vajanského ul. na Revitalizáciu školskej knižnice, MŠ 8.
mája na Rozvíjanie počiatočnej gramotnosti detí predškolského veku, MŠ 8. mája - elokovaná
trieda v ZŠ F.E. Scherera na projekt Kniha - súčasť nášho života, MŠ Valová - elok. trieda
Detvianska ul. na činnosť literárno-dramatického krúžku, MŠ Ružová na multimediálnu
jazykovú učebňu, Koordinačný výbor Slovenského zväzu záhradkárov na výtvarnú súťaž
pre deti na tému Kvety v záhrade, OZ Materské centrum Úsmev na Vzdelávanie matiek
na materskej dovolenke a ich detí, ZŠ F.E. Scherera na projekt Požičovňa starých rodičov
- odovzdávanie životných skúseností vnúčatám, ZŠ Mojmírova ul. na zmodernizovanie
multimediálnej učebne, MŠ Valová - elok. trieda Považská ul. na modernizáciu detského
ihriska, Slovenský skauting na letný stanový tábor pre deti a mládež „Skauti, pokračujme!“.
9. Mestská polícia v Piešťanoch v roku 2009
Náčelníkom MsP v Piešťanoch bol Ing. Mgr. Marcel Mihalik. Pri výkone služby v 4-och
pracovných smenách pracovalo 39 príslušníkov MsP, na priestupkovom oddelení 3
zamestnanci, na úseku prevencie 1 zamestnanec a na dohliadacom a monitorovacom
stredisku 4 zamestnanci.
Pri zabezpečovaní verejného poriadku MsP spolupracovala s Obvodným oddelením
Policajného zboru v Piešťanoch (riaditeľom OOPZ bol mjr. Bc. Pavol Oslej), dopravným
inšpektorátom (DI ORPZ), kriminálnou políciou (OKP), Ochranou kúpeľov SLK Piešťany,
a.s. (vedúci odboru OK SLK
Ing. Dušan Bugan), železničnou políciou a pod.
Vyhodnotenie činnosti za rok 2009 – pozri Činnosť MsP MP v roku 2010.
10. Orgány štátnej správy v Piešťanoch v roku 2009
a) Obvodný úrad Piešťany
b) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch
c) Obvodný úrad životného prostredia Piešťany
d) Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Piešťanoch
e) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch
f) Správa katastra Piešťany.
11. Obvodný úrad Piešťany v roku 2009
Sídlo ObÚ je v budove na Krajinskej ceste 13. Do 1.4.2009 bol názov úradu Obvodný úrad
v Piešťanoch, potom Obvodný úrad Piešťany. Pôsobnosť úradu je pre okres Piešťany.
Oproti roku 2007 a 2008 v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení ObÚ k zmenám
nedošlo. Riaditeľom úradu v roku 2009 bol RNDr. Igor Nicák, úrad mal naďalej 4 odbory.
12. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch v roku 2009
Sídlo ÚPSVaR je v budove na Krajinskej ceste 13. Do pôsobnosti ÚPSVaR v Piešťanoch
patria mestá a obce v okresoch Piešťany a Hlohovec.
Riaditeľom úradu je od 1.5.2008 Miloš Tamajka, M.B.A, ktorý nahradil
Ing. Mariána
Valentoviča.
Organizačná štruktúra ÚPSVaR:
a) Odbor služieb a zamestnanosti (vedúca PhDr. Zuzana Komárková) – rieši zamestnanosť
obyvateľstva.
b) Odbor sociálnych vecí a rodiny (vedúca Ing. Mgr. Anna Bolečková).

13. Obvodný úrad životného prostredia Piešťany v roku 2009
Sídlo úradu je v budove na Krajinskej ceste 13. Prednostom ObÚ ŽP Piešťany v roku 2009
bol Ing. Peter Sedlák.
Organizačná štruktúra úradu:
Odbor štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia (vedúca
Ing. Eva Peterková). Odbor sa člení na 5 oddelení:
a) Oddelenie štátnej vodnej správy
b) Oddelenie ochrany prírody a krajiny
c) Oddelenie odpadového hospodárstva
d) Oddelenie ochrany ovzdušia
e) Oddelenie manažmentu environmentálnych rizík.
ObÚ ŽP Piešťany ako štátny orgán zabezpečuje ochranu životného prostredia v okrese
Piešťany. Spolupracuje a metodicky usmerňuje Referát životného prostredia MsÚ
v Piešťanoch.
14. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Piešťanoch v roku 2009
Sídlo úradu je v budove na Krajinskej ceste 13. Riaditeľom ObÚ pre CD a PK v Piešťanoch
v roku 2009 bol Ing. Peter Benák.
Úrad má 2 oddelenia:
a) Oddelenie pozemných komunikácií
b) Oddelenie cestnej dopravy.
Úrad je správnym orgánom pre cesty II. a III. triedy v okrese Piešťany, ktoré sú vlastníctve
TTSK. Na úrade sa tiež prihlasujú vozidlá všetkých typov dovezené zo zahraničia.
ObÚ pre CD a PK spolupracuje a koordinuje činnosť úseku dopravy MsÚ.
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch v roku 2009
Sídlo ORHaZZ je v budove na Krajinskej ceste 13. Riaditeľom zboru v roku 2009 bol pplk.
Ing. Peter Galbo. OR HaZZ má 2 oddelenia:
a) Oddelenie požiarnej prevencie (vedúci mjr. Mgr. Maroš Vadík) – činnosť oddelenia je
zameraná na predchádzanie požiarov
b) Oddelenie operatívno-technické (vedúci kpt. Mgr. Miroslav Pavlík).
OR HaZZ podliehajú 2 hasičské stanice v Piešťanoch a v Hlohovci.
Hasičská stanica Piešťany sídli na Staničnej ul. a má cca 24 zamestnancov. Jej zásahový
obvod obsahuje územno-právny okres Piešťany a sú k nemu pridružené niektoré obce
z okresu Nové Mesto n/V. (Nová Lehota, Stará Lehota, Modrová a Modrovka).
16. Správa katastra Piešťany
Je to orgán štátnej správy, patrí pod Katastrálny úrad v Trnave. Riaditeľom správy v roku
2009 bol Ing. Peter Stračár.
Správa katastra Piešťany má 2 oddelenia:
a) Právne oddelenie
b) Oddelenie technickej dokumentácie a poskytovania informácií.
Pôsobnosť správy je pre okres Piešťany.

17. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2009
Najnižšia miera nezamestnanosti v okrese Piešťany bola v roku 2009 v januári, a to 4,76 %,
V priebehu roka postupne rástla. Najvyššia miera nezamestnanosti bola v decembri, a to 7,8 %.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch evidoval k 31.12.2009 v okrese Piešťany
2 686 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Medzi uchádzačmi o prácu pribudli
v jarnom období vysokoškoláci (v máji 180) a v lete stredoškoláci. V dôsledku hospodárskej
krízy došlo k hromadnému prepúšťaniu v piešťanskom závode Semiconductor (cca 290
ľudí) i v ďalších závodoch regiónu Piešťan, napr. vo Wabash Technologies Krakovany (cca
90d ľudí) a pod.
V lete bola na Slovensku miera nezamestnanosti 11,3 %, nezamestnaných bolo viac ako 300
tis. ľudí.
2. Počasie a príroda v roku 2009
1. Počasie v roku 2009
Priemerné mesačné teploty v roku 2009 boli v Piešťanoch väčšinou vyššie než dlhodobé
mesačné teplotné normály. Počas jari bolo aj mimoriadne sucho.
Január – bol sprvu chladný, zrážky a slnečný svit normálne.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla -2,7°C, čo bolo o - 0,7°C menej než je normál
(dlhodobý priemer). Najvyššia maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 21. jan. +9°C,
najnižšia ráno 9. jan. -21,5°C. Sneh sa udržal nepretržite 18 dní. Zrážky dosiahli 35 mm, čo
bolo o 3 mm viac než je normál.
Počas 1. polovice mesiaca boli celodenné mrazy. Chladno bolo najmä v dňoch 8. až 11.
januára, keď bolo mrazivé, slnečné zimné počasie. Váh zamrzol po celej šírke, teploty cez
deň -7° až -10°C, v noci až vyše -20°C. Sneh začal padať 2. januára a potom trochu viac ho
napadlo 5. jan. a vydržal až do 19. jan.
Od 18. jan. začal fúkať juhovýchodný vietor a výrazne sa oteplilo. Teplo bolo najmä 20.
a 21. jan., keď teploty dosahovali +9°C. 21. jan. pršalo, 22. jan. padal dážď so snehom. Od
25. jan. bolo väčšinou zamračené, cez deň max. 3° až 4°C, v noci slabý mráz, občas padal
dážď so snehom.
Február – bol teplotne takmer normálny (o málo teplejší) a vlhký.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla +0,6°C, čo bolo o 0,2°C viac než je normál.
Najvyššia maximálna teplota vzduchu 11°C bola 6. febr., minimálna prízemná teplota
vzduchu -15,5°C bola 22. febr.
Mesačný úhrn zrážok bol 52 mm, o 19 mm viac než je normál. Súvislá snehová pokrývka
sa udržala počas 16 dní. Slnečný svit trval 42 hod., čo bolo o 32 hodín menej než je normál.
Do 7. febr. bolo pomerne teplo, vietor a oblačnosť od juhovýchodu, v dňoch 1. až 4. febr.
občasný dážď, max. denné teploty 9° až 10°C, v noci 5° až 7°C, mráz nebol. 3. febr. bolo cez
deň 5°C, v noci až 6°C, v dôsledku prúdenia teplého vzduchu od juhovýchodu bolo v noci
teplejšie ako cez deň.
V dňoch 8. a 9. febr. bolo krátkodobé ochladenie, potom v dňoch 10. a 11. febr. nasledovalo
krátkodobé oteplenie. Od 12. febr. sa ochladilo, severozápadné prúdenie vzduchu, vietor
privial oblačnosť, cez deň 0° až 1°C, v noci -2° až
-3°C. 17. febr. napadlo cca 5 cm
snehu, viacej snežilo v noci 22. a celý deň 23. febr. Snehu síce napadlo veľa, ale už od 24.

febr. sa začal topiť, na cestách vodnatý sneh prekážal.
Od 25. febr. sa ďalej otepľovalo, sneh sa na uliciach do konca mesiaca celkom roztopil.
Mráz nebol, cez deň 5° až 6°C, v noci +1°C, v noci 26. a predpoludním 27. febr. pršalo.
Marec – bol teplotne normálny (o málo teplejší) a veľmi vlhký.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v Piešťanoch +5°C, čo bolo o 0,5°C viac než
je normál. Najteplejšie bolo 28. marca, keď meteorológovia namerali 18,5°C, najchladnejšie
bolo ráno 22. marca, keď prízemná teplota vzduchu klesla na -10,7°C.
Mesačný úhrn atmosferických zrážok dosiahol až 67 mm, čo bolo o 39 mm viac než je
normál. Súvislá snehová pokrývka sa vyskytla počas jedného dňa. Slnečný svit trval 96
hodín, o 35 hodín menej než je normál.
Do 10. marca bolo väčšinou zamračené a často pršalo, oblačnosť do 5. marca od juhovýchodu,
potom od severozápadu. Pršalo v noci 2., predpoludním 3., v noci 4. a cez deň 5. marca.
Občasný dážď bol aj 5. a 9. marca, na Slovensku hrozili záplavy. Mráz nebol, cez deň max.
7° až 9°C, v noci 4° až 7°C.
V dňoch 10. až 13. marca bolo premenlivé počasie, od západu prechádzali krátke prehánky,
chvíľu bol dážď a potom zas svietilo slnko. Nestále počasie bolo aj v dňoch 15. až 17. marca.
18. marca začal fúkať chladnejší nárazový severný až severozápadný vietor, ochladilo sa.
19. marca bolo niekoľko krátkych snehových prehánok (fujavičiek). 20. až 22. marca bolo
jasno alebo malá oblačnosť, cez deň max. 5° až 6°C, v noci mráz -7° až -10°C. Potom zas
bolo väčšinou zamračené, občasný dážď alebo dážď so snehom a krátke snehové či dažďové
prehánky. Od 26. marca došlo k zmene prúdenia vzduchu, začal fúkať juhovýchodný vietor,
začalo otepľovanie. Postupne sa oteplilo na 17° až 18°C, 29. marca celý deň pršalo. V dňoch
30. a 31. marca bolo malé ochladenie od severu, 30. marca i s dažďom.
Apríl – bol veľmi teplý a mimoriadne suchý. Počasie nebolo „aprílové“, ale dlho bolo
rovnaké. Boli aj rekordné teploty a veľmi sucho, pretože boli iba 2 búrky a trochu pršalo
ráno 29. apríla.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 13,9°C, čo bolo o 4,3°C viac než je normál.
Maximálna teplota vzduchu dosiahla 20°C a viac až 25-krát, najteplejšie bolo 10. apríla,
keď sa nameralo rekordných 24,6°C. Minimálna prízemná teplota vzduchu bola ráno 12.
apríla, a to -1,3°C.
Mesačný úhrn zrážok dosiahol v apríli iba 11 mm, čo bolo o 29 mm menej než je normál.
Bol to mimoriadne suchý mesiac. Slnečný svit trval až 299 hodín, čo bolo o 118 hodín viac
než je normál.
Už počas prvej mesačnej dekády (prvých 10-tich dní) bolo teplé jarné, ale mimoriadne suché
počasie. Teploty postupne stúpali od 20°C po vyše 24°C 10. apríla, v noci od 6° až po
10°C. Väčšinou bolo jasno alebo malá oblačnosť, občas pofukoval slabý premenlivý vietor.
Teplé a slnečné počasie pokračovalo aj počas druhej mesačnej dekády. Naďalej bolo jasno
alebo malá oblačnosť, teploty dosahovali 23° až 24°C. 17. apríla bola popoludní búrka
a silný lejak. Krátke dvojdňové ochladenie bolo iba v dňoch 22. a 23. apríla, keď teploty
klesli na 16° až 17°C, keďže fúkal severozápadný vietor. Naďalej však bolo sucho.
Potom až do konca mesiaca bolo znova väčšinou jasno alebo malá oblačnosť s teplotami
max. 21° až 22°C. Trochu pršalo 29. apríla a 30. apríla bola konečne búrka s výdatným
dažďom.
Máj – bol teplý a spočiatku suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 15,6°C, čo bolo o 1,1°C viac než je normál.

Najvyššia denná teplota vzduchu vystúpila 26. mája na 27,8°C, najchladnejšie bolo ráno 4.
mája, a to -0,9°C. Mesačný úhrn zrážok dosiahol 57 mm, čo bolo o 9 mm menej než je
normál.
Začiatkom mája fúkal severný vietor. V dňoch 4. a 5. mája sa trochu ochladilo, od
severozápadu prechádzali s prestávkami chladnejšie vzduchové vlny, striedalo sa slnko
a oblačnosť s ochladením, cez deň max. 16°C. Popoludní
4. mája bola prehánka.
Od 6. mája sa začalo otepľovať, väčšinou bolo polooblačno, sucho, 11. mája už bolo 26°C.
Potom prišlo niekoľkodňové ochladenie, severný vietor, 14. mája celý deň pršalo. Od 15.
mája sa začalo oteplenie, južný vietor, väčšinou bola malá oblačnosť. 18. mája bola búrka
s lejakom. Veľmi teplo bolo v dňoch 24. až
26. mája s maximálnymi teplotami 27° až
28°C.
Od 27. mája sa ochladilo, severozápadný vietor a oblačnosť, cez deň max. 18° až 19°C.
V dňoch 27. a 28. mája bol občasný dážď, 29. mája niekoľko krátkych prehánok, niektoré
i s krúpami.
30. mája bolo Otvorenie LKS 2009 v Piešťanoch, ráno ešte pršalo. Potom však dážď prestal
a cez deň bolo vcelku prijateľné i keď oblačné počasie. 31. mája bola večer búrka so silným
lejakom.
Jún – bol teplotne normálny ( o málo teplejší).
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 17,8°C, o 0,4°C viac než je normál. Maximálna
denná teplota vzduchu dosiahla 25°C a viac 13-krát (letný deň), najvyššiu hodnotu 30,5°C
namerali 30. júna.
Teplota vzduchu pri zemi klesla najnižšie ráno 14. júna na +0,1°C. Mesačný úhrn zrážok bol
67 mm, o 5 mm menej než je normál.
Od 1. do 4. júna ešte bolo chladnejšie počasie, ráno 1. júna pršalo, cez deň max. 18° až 19°C.
5. júna začal fúkať silný juhovýchodný vietor, prišla oblačnosť, v noci bol silný lejak.
Postupne sa oteplilo, väčšinou bolo polooblačno, 8. a 9. júna bolo max. 26° až 27°C. Od 10.
do 13. júna sa ochladilo, oblačnosť od severozápadu,
12. júna bola prehánka so silným
lejakom.
Potom od 14. júna sa opäť začalo otepľovať, juhovýchodný vietor, 17. a 18. júna teplota
dosiahla max. 26° až 27°C. Väčšinou bolo polooblačno, 16. júna ráno pršalo. V dňoch 20.
až 23. júna sa prechodne ochladilo, vietor a oblačnosť od severozápadu, cez deň max. 16°
až 17°C. Bolo zamračené a občasný dážď.
Od 23. júna sa začalo otepľovať, väčšinou bolo polooblačno, ku koncu mesiaca teploty
stúpli na max. 29° až 30°C. Búrky boli popoludní v dňoch 23., 27. a 29. júna, 28. júna
predpoludním bol prudký, dlhotrvajúci lejak, 30. júna krátka prehánka popoludní.
Júl – bol veľmi teplý a vlhký.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 21,3°C, o 2,5°C viac než je normál. Tropických
dní bolo 9 (teplota dosiahla 30°C a viac), najvyššia teplota 33,4°C bola zaznamenaná 15.
júla. Prízemná teplota vzduchu bola najnižšia 12. júla ráno, a to 4,2°C. Mesačný úhrn
zrážok predstavoval 120 mm, čo bolo o 61 mm viac než je normál.
Začiatkom júla bolo teplo, väčšinou jasno alebo malá oblačnosť s teplotami max. 28°C až
31°C. Búrky boli 2. júla popoludní a 7. júla v noci.
Od 8. do 11. júla sa ochladilo, s teplotami max. 20° až 21°C. 8. júla boli dve prehánky
s prudkým dažďom, 9. júla popoludní prehánka a večer búrka, 10. júla popoludní opäť
prehánka.

Od 12. júla sa začalo otepľovať, bolo horúce letné počasie s max. teplotami 32° až 33°C. 18.
júla bola silná búrka. V ten deň sa pri Trenčíne konal festival Pohoda, popoludní účastníkov
prekvapila prietrž mračien spojená s veternou smršťou. Vyžiadala si 2 ľudské životy (jeden
bol z Piešťan).
Po 2-dňovom čiastočnom ochladení sa od 21. júla začalo opäť otepľovať, bola väčšinou
malá oblačnosť alebo polooblačno, max. teploty 31° až 32°C.
23. júla bolo veľmi teplo, potom však Slovenskom prešla opäť smršť. V Piešťanoch bola
v noci búrka spojená s víchricou.
V dňoch 25. a 26. júla sa krátkodobo ochladilo, oblačnosť od severozápadu, ráno 25. júla
pršalo. Potom až do konca mesiaca bolo opäť teplejšie s max. teplotami 29° až 30°C.
August – bol veľmi teplý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 20,9°C, o 2,5°C viac než je normál. Maximálna
denná teplota vzduchu mala hodnotu 30°C a viac celkove 6-krát. Najvyššia teplota 34°C
bola nameraná 2. aug., najnižšia prízemná teplota vzduchu 4,2°C ráno 24. aug. Mesačný
úhrn zrážok bol 54 mm, o 11 mm menej než je normál.
Začiatkom augusta bolo veľmi teplo, jasno alebo malá oblačnosť, max. teploty 33° až 34°C,
v noci 18° až 19°C. 4. aug. bola predpoludním prvá búrka so silným lejakom a v noci bola
druhá búrka.
Od 5. do 10. aug. bolo väčšinou polooblačno, fúkal severný vietor, ktorý zmiernil teploty na
max. 26° až 27°C. 11. aug. predpoludním pršalo. Potom až do 14. aug. bol severozápadný
vietor s oblačnosťou, cez deň max. 23° až 24°C.
Od 15. aug. sa opäť oteplilo, zväčša bol mierny juhovýchodný vietor, od 19. do 21. aug. bolo
jasno, max. teploty 28° až 29°C.
22. až 24. aug. fúkal severný vietor, 22. aug. v noci pršalo, teploty poklesli na 23° až 24°C.
Od 25. aug. sa začalo znovu otepľovať, južné prúdenie vzduchu, bolo jasno alebo malá
oblačnosť, teploty dosiahli 29° až 30°C, bolo sucho. 29. aug. ráno bola búrka so silným
lejakom.
Koncom augusta prúdil vzduch od severozápadu, ochladilo sa.
September – bol teplý a suchý.
Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 17,2°C, čo bolo o 2,5°C viac než je normál.
Bol zaznamenaný 1 tropický deň, keď 3. sept. dosiahla teplota vzduchu 30°C. Minimálna
prízemná teplota vzduchu +2,5°C bola 28. sept. Mesačný úhrn zrážok bol iba 21 mm, čo
bolo o 23 mm menej než je normál.
Začiatkom septembra sa oteplilo, vzduch prúdil od juhu, teploty max. 29° až 30°C. Od 4.
do 6. sept. sa ochladilo, severozápadné prúdenie vzduchu, zamračené. V noci na 4. sept.
bol prudký dážď, v ďalších dňoch občasný dážď, teploty max. 19° až 20°C. Potom sa opäť
oteplilo. Od 7. do 13. sept. fúkal mierny západný vietor, spočiatku bolo jasno a potom
polooblačno s teplotami max. 24°C až 25°C. Od 14. sept. sa vietor zmenil na juhovýchodný,
bolo ešte teplejšie, cez deň 26° až 27°C, v noci 16° až 17°C.
17. až 19. sept. bolo krátkodobé ochladenie od severozápadu, oblačnosť, 17. sept. dážď.
Potom od 19. až do 28. bolo opäť teplejšie, väčšinou bolo jasno alebo polooblačno, príjemný
teplý a suchý záver leta, max. teploty 24°C až 26°C, v noci už chladnejšie, teploty postupne
klesali na 9° až 10°C.
Koncom mesiaca bolo oblačno, 28. v noci a 29. sept. predpoludním pršalo.
Október – bol teplotne normálny (o málo chladnejší) a vlhký. Teplotné rekordy.

Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla 25°C a viac 2-krát (dva letné dni), najvyššiu
teplotu – rekordných 27,8°C namerali 7. okt. 31. okt. bola zaznamenaná najnižšia prízemná
teplota vzduchu -7,2°C a v úrovni 2 m nad zemským povrchom v meteorologickej búdke
-2,9°C. Úhrn atmosferických zrážok dosiahol 62 mm, o 22 mm viac než je normál.
Začiatkom októbra bolo polooblačno až oblačno, severozápadné prúdenie vzduchu, teploty
poklesli na max. 16° až 17°C.
Od 3. okt. začal vzduch prúdiť od juhozápadu, nastalo oteplenie. Väčšinou bolo polooblačno
až oblačno, 5. a 6. okt. večer pršalo. Veľmi teplo bolo 7. a 8. okt., mierny južný vietor,
namerali sa rekordné teploty až vyše 27°C.
Od 9. do 11. okt. sa od severu ochladilo, bolo zamračené, daždivé počasie, teploty poklesli
na 16° až 17°C. Od 12. okt. začalo ďalšie ochladenie, predpoludním silný dážď, večer
a v noci silný severný vietor. Nepríjemný prechod z teplého do chladného počasia. Silný
severný, neskôr severozápadný až západný vietor fúkal aj v nasledujúcich dňoch. Väčšinou
bolo zamračené, 14. a 15. okt. pršalo. Občasný dážď bol aj v nasledujúcich dňoch, teploty
cez deň max. 6° až 7°C. 18. okt. sa v noci vyjasnilo a bol prvý mráz.
Od 21. okt. začal fúkať silnejší juhovýchodný vietor, oteplilo sa, teploty stúpli na max. 14°
až 15°C, pršalo 22. a 26. okt.
Potom sa opäť ochladilo. 28. a 29. okt. bolo oblačno a pršalo. 30. a 31. okt. sa vyjasnilo, cez
deň max. 8° až 9°C, v noci +2°C, pri vyjasnení -2°C.
November – bol teplý.
Začiatkom mesiaca bolo oblačno až zamračené, v dňoch 2. až 4. nov. občasný dážď, teploty
max. 4° až 5°C, v noci 1° až 2°C, mráz nebol.
Od 6. do 9. nov. pokračovalo juhovýchodné prúdenie, stále zamračené, skoro každý deň
občasný dážď, trochu sa oteplilo na max. 8° až 10°C, v noci 7° až 8°C (malé teplotné
rozdiely medzi dňom a nocou). Od 10. do 12. nov. bol severozápadný vietor a oblačnosť,
dva dni pršalo, cez deň max. 5° až 6°C, v noci 4° až 5°C.
Od 13. do 15. nov. bolo jasno alebo malá oblačnosť, cez deň max. 15°C, v noci okolo 0°C.
Od 16. do 19. nov. sa oteplilo, juhovýchodné prúdenie vzduchu, teploty max. 12° až 13°C,
zamračené, občasný dážď.
V noci na 20. nov. sa vyjasnilo, ráno hmla. 21. a 22. nov. bola po oba dni celodenná hmla,
resp. nízka oblačnosť, občasné mrholenie, 23. nov. pršalo.
Teplo a bez mrazu bolo aj od 24. nov. až do konca mesiaca. Juhozápadné prúdenie prinieslo
oblačnosť, pršalo v noci 27. a 30. nov. Teploty dosahovali 9° až 10°C, v noci 7° až 9°C. 29.
a 30. nov. fúkal síce teplý, ale silný nárazový vietor.
December – rekordne teplé Vianoce.
Začiatkom decembra bolo naďalej pomerne teplo, polooblačno, končilo južné prúdenie
vzduchu, cez deň max. 8° až 10°C, v noci slabý mráz.
Od 3. dec. bolo hmlisto a nízka oblačnosť, bez vetra, občas mrholenie, cez deň cca 5°C,
v noci 4°C. 6. dec. juhovýchodný vietor privial oblačnosť a v noci pršalo. Pršalo aj 10. a 11.
dec., bez mrazu.
Od 12. dec. sa postupne ochladilo, fúkal severný vietor. Spočiatku bolo zamračené, od 14.
dec. jasno alebo malá oblačnosť, teploty cez deň 0° až -1°C, v noci -7°C, 16. dec. napadlo
trochu snehu.
Od 17. dec. do 21. dec. sa viacej ochladilo, 19. dec. napadlo cca 3 cm snehu, boli celodenné
mrazy, pekné zimné počasie, cez deň -4° až -6°C, v noci -8° až -10°C.

Od 22. dec. sa však rýchlo veľmi oteplilo, začal fúkať teplý južný vietor, nastal odmäk, sneh
sa roztopil. V dňoch 23. až 25. dec. bolo veľmi teplo, Vianoce boli na blate a rekordne teplé.
Od juhu prichádzala oblačnosť, pršalo 23., 24. večer a v noci, 25. dec. ráno i večer. Teplota
dosiahla rekordných 12,8°C, pričom na Štedrý deň bola noc teplejšia než deň.
V dňoch 29. až 28. dec. prúdil vzduch od severu, trochu sa ochladilo, cez deň bolo nad
nulou, mráz bol iba v noci.
Od 29. do 31. dec. sa opäť oteplilo, cez deň bolo max. 5°C, v noci 2°C, bez mrazu.
2. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
za rok 2008
Cenu odovzdával primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto 13. marca 2009 v Galérii KSC
Fontána. Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia za rok 2008 získali:
a) ako osobnosť cenu získal Karol Fano – 86-ročný dôchodca sa už 37 rokov stará o drobné
vtáctvo a veveričky v mestskom parku. Denne prichádza kŕmiť vtáčikov a veveričky, čo
je hlavne v zimnom období mimoriadne dôležité pre prežitie niektorých jedincov. Okrem
kŕmenia a napájania zabezpečuje aj opravy a dopĺňanie nových vtáčích búdok. Ročne minie
na prikrmovanie viac ako
300 kg kukurice, slnečnicových semiačok, starých rožkov
a orechov;
b) za čin cenu získala nezisková organizácia Pro Polis – cenu prevzal zástupca organizácie
Viliam Vavro.
V roku 2008 sa organizácia zaslúžila o vydanie publikácie Stromy Piešťan, ktorá farebnými
fotografiami a mapou popisuje významné a chránené dreviny na území mesta Piešťany.
Pro Polis, n.o. vznikla v roku 2000, jej účelom je ochraňovať duchovné a kultúrne hodnoty
a tvorba a ochrana životného prostredia. Medzi jej aktivity patrila príprava kolookruhu
Sĺňava, realizácia akupresúrneho chodníka v mestskom parku a pod.
3. Zimné sčítanie vtákov
a) V dňoch 17. a 18. januára 2009 sa piešťanskí ornitológovia zapojili do medzinárodného
projektu zimného sčítania vtákov.
Pri Ratnovskej zátoke vodnej nádrže Sĺňava ornitológ MUDr. Pavol Kaňuščák veľkým
vojenským ďalekohľadom na stojane sledoval vtáctvo nad zväčša ešte zamrznutou
vodnou hladinou. Celkove zistil 19 druhov vtákov, v celkovom počte 1 775 exemplárov.
Najpočetnejším druhom bola divá kačica (1 444 ks), zaujímavými exemplármi boli aj
kačica chochlačka bielooká, močiarnica mekotavá, kalužiak perlavý a pod. Nad Sĺňavou
tiež prelietali kormorány. Na Obtokovom ramene Váhu sa vyskytli dve labute spevavé.
b) Vtáctvo na Výsadbe – obľúbeným zimoviskom vtákov na Sĺňave je aj Výsadba. Ornitológ
Štefan Šiška tam videl zimovať červienku obyčajnú, vrchárku modrú, orieška obyčajného,
stehlíka obyčajného, čížika, občas aj myšiaka hôrneho a jastraba krahulca.
V polovici februára je Výsadba miestom prvých ťahov škovránkov, strnádok a holubov
hrivnákov, občas sem priletia aj prvé čajky a havrany.
V marci sa v kríkoch a šachorí uhniezdia prvé červienky, penice, kolibkárici a kúdelníčky.
c) Vodné vtáctvo medzi mostami – niekoľko druhov vodného vtáctva v
Piešťanoch je zvyknutých na ľudí. Najviac sa ich zdržiava medzi Kolonádovým a Krajinským
mostom, kde sa rady nechávajú kŕmiť odrobinkami (kúskami) chleba a pečiva. Práve

tam veľa labutí, kačíc, čiernych lysiek (vodných sliepok) i čajok. Ihneď priplávu ku
Kolonádnemu mostu alebo k brehu Váhu pri nemocnici, ak zbadajú, že tam niekto do vody
hádže odrobinky alebo malé kúsky cestovín, pričom čajky sa snažia zachytiť ich za letu. Po
moste a chodníkoch sa niekedy motajú holuby, zobú, ľudí sa neboja.
d) Labuť čierna – 28. jan. 2009 popoludní priletela od Jalšového do Piešťan labuť čierna. Na
Váhu pri Kolonádovom moste sa medzi našimi bielymi labuťami zdržala jeden deň. Potom
odletela smerom na Nové Mesto n/V., kde sa pásla na poli s kŕdľom labutí hrbozobých.
3. Politický a verejný život v roku 2009
1. Mesto Piešťany na veľtrhoch cestovného ruchu
Začiatkom roka 2009 sa mesto Piešťany zúčastnilo 2-och významných veľtrhov cestovného
ruchu v SR a v ČR.
a) ITF Slovakiatour Bratislava - 15. ročník – veľtrh sa konal v dňoch 9. - 22. januára
2009 v bratislavskej Inchebe, zúčastnilo sa ho 536 vystavovateľov. Mesto a kúpele mali
spoločný stánok. Navštívili ho viacerí významní hostia – prezident SR Ivan Gašparovič,
herec Leopold Haverl, šéf Incheby Alexander Rozin i ďalší. Primátor Piešťan Ing. Remo
Cicutto sa stretol s primátorom Bratislavy Andrejom Ďurkovským. Vyhodnotili doterajšiu
spoluprácu 3-och samospráv – Bratislavy, Trenčína a Piešťan v oblasti cestovného ruchu
a zaoberali sa i možnosťami ďalšieho pokračovania a rozvíjania partnerstva.
b) Holiday World Praha - 18. ročník – na tomto medzinárodnom veľtrhu sa v spoločnom stánku
prezentovalo nielen Mesto Piešťany a SLK Piešťany, a.s., ale i ďalšie subjekty cestovného
ruchu – hotel Máj, Sandor Pavillon, hotel Park a penzión Rybársky dvor z Drahoviec.
Informátori mesta prezentovali i ďalšie hotely a penzióny, ktoré dali k dispozícii svoje
propagačné materiály. Novinkou bol kvíz, v ktorom sa súťažilo aj o víkendové wellnes
pobyty v Piešťanoch. Náš stánok navštívil aj bývalý český premiér Jiří Paroubek.
Piešťanská expozícia mala úspech. V kategórii väčších stánkov sa v súťaži Najpôsobivejšia
expozícia umiestnila na 3. mieste (na 1. mieste sa umiestnila expozícia Španielska a na 2.
mieste stánok Plzenského kraja).
2. Plesy v Piešťanoch v roku 2009
V roku 2009 sa v Piešťanoch uskutočnilo opäť viacero plesov. Konali sa na tradičných
miestach – v reštaurácii Semafor, v hoteli Eden, v Balnea Palace, v Kursalone i v ďalších
hoteloch, penziónoch a školách.
Po dlhoročnej prestávke sa 13. febr. v priestoroch Kursalonu uskutočnil Lekársky ples.
Zúčastnilo sa ho takmer 80 lekárov z Piešťan, Trenčína a Nového Mesta n/V.
3. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
Tradičné podujatie na záver fašiangového obdobia (po ktorom by veriaci mali dodržiavať
40-denný pôst). Pričinením FS Krakovienka sa uskutočnilo 24. febr. 2009. Zábava sa začala
pri mestskom úrade, kde primátor mesta Ing. R. Cicutto napichol šabľovníkom na šable
zopár kúskov slaniny.
Neustále sa spievalo, pilo, jedlo a tancovalo. „Smútočný obrad pochovávania basy“ sa
uskutočnil na Nám. slobody.

4. Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2008
13. marca 2009 boli v Galérii KSC Fontána slávnostne odovzdané ceny primátora mesta
Piešťany za rok 2008. Primátor mesta Ing. Remo Cicutto ich na základe návrhov občanov
mesta udelil pre 3 oblasti – sociálnu (pozri kapitolu 10. Zdravotníctvo), kultúrnu (kapitola
8. Kultúra), životného prostredia (kapitola 2. Počasie a príroda).
5. Voľby prezidenta SR
Za prezidenta SR bol na ďalšie 5-ročné obdobie zvolený opäť Ivan Gašparovič.
1. kolo volieb – sa uskutočnilo v sobotu 21. marca 2009. V okrese Piešťany z 53 259
oprávnených voličov sa volieb ich zúčastnilo 23 539. Z kandidátov na prezidenta najviac
hlasov získal súčasný prezident Ivan Gašparovič – 11 942 (50,7 %), za ním sa umiestnili
I. Radičová – 7 938, F. Mikloško – 1 376, Z. Martináková – 1 124, M. Melník – 543, D.
Bollová – 263, M. Sidor – 140.
2. kolo volieb – sa uskutočnilo 4. apríla 2009. K urnám prišlo 52,2 % oprávnených voličov.
V okrese Piešťany získal Ivan Gašparovič takmer 62 % hlasov. V samotných Piešťanoch
získal Ivan Gašparovič 6 783 hlasov voličov (52,4 %) a Iveta Radičová 6 160 hlasov (47,49
%).
6. Stretnutie manželiek diplomatov
Koncom marca 2009 sa v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie členiek Medzinárodného klubu
žien a manželiek diplomatov, žijúcich na Slovensku.
Stretnutie sa konalo v hoteli Thermia Palace pod záštitou Jarmily Lajčákovej-Hargašovej,
manželky ministra zahraničných vecí SR a riaditeľa diplomatického protokolu Jána Bóryho
s manželkou Jarmilou. Podujatia sa zúčastnili aj manželky veľvyslancov Grécka, Chorvátska,
Bulharska, Fínska, Holandska, Indonézie, Maďarska, Iraku a USA.
7. Veľvyslanec Indonézie na návšteve v Piešťanoch
6. mája 2009 zavítal do Piešťan mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej
republiky na Slovensku Edwana Harsha Joesoeff s manželkou. Po prijatí na mestskom úrade
sa zúčastnili vernisáže výstavy fotografií „Indonézia - nekonečný kolobeh života“.
8. Ruský kozmonaut Viktor Gorbatko na pobyte v Piešťanoch
V máji 2009 zavítal na Slovensko bývalý kozmonaut Sovietskeho zväzu Viktor Gorbatko
spolu s manželkou Allou. 75-ročný Gorbatko je v súčasnosti predsedom Ruského zväzu
filatelistov. Ako kozmonaut absolvoval 3 lety do vesmíru.
V Piešťanoch relaxoval týždeň v kúpeľnom hoteli Pro Patria na Kúpeľnom ostrove. 11. mája
navštívil výstavu návrhov poštových známok v KSC Fontána.
9. Európski predstavitelia karavanistov na návšteve v Piešťanoch
V máji 2009 prijal primátor Piešťan Ing. R. Cicutto delegáciu predstaviteľov karavanistov
Európy, ktorú viedol prezident Výboru Rallye Europe Jean-Marc Dudt z Francúzska.
Piešťany budú v budúcom roku hostiť karavanistov z celej Európy. Prezident výboru
vyslovil spokojnosť nad záujmom mesta Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja o toto
podujatie.

10. Predstavitelia Cypru na návšteve v Piešťanoch
V máji 2009 pricestovala do Piešťan 40-členná delegácia z Cypru, zložená z predsedov 14tich politických strán a z poslancov Európskeho parlamentu.
Hostia si prezreli kúpeľné zariadenia a možnosti ubytovania.
11. Podujatie „Tradičné umelecké remeslá“ - 1. ročník
Podujatie „Tradičné umelecké výrobky“ sa uskutočnilo v dňoch 22. až 24. mája 2009 na
Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Stretli sa tu ľudoví remeselníci zo 6-tich krajín Európy
(remeselníkov prišlo cca 130 zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Srbska a Belgicka),
ktorí si tam rozložili stánky so svojím tovarom.
Návštevníci obdivovali prácu a kupovali výrobky umeleckých kováčov, rezbárov,
keramikárov, medovnikárov, čipkárok, drotárov, košikárov, kožušníkov i ďalších. Ďalšími
remeselníkmi boli hrnčiari, remenári, šperkári, sklári, tkáčky, výrobcovia hudobných
nástrojov, kraslíc, pastierskych bičov a pod. Niektorí ponúkali na predaj na počkanie
zhotovené výrobky – šperky, píšťalky, keramiku, sklo, medovníky a pod. V kúpeľnom
pavilóne Harmony vystupovali folklórne súbory.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predseda TTSK Tibor Mikuš, primátor Piešťan Remo
Cicutto a riaditeľ kúpeľov Klaus Pilz.
12. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2009 v Piešťanoch - 18. ročník
Otvorenie LKS v Piešťanoch sa v roku 2009 uskutočnilo výnimočne o týždeň skôr v dňoch
29. až 31. mája 2009 (z dôvodu volieb do Európskeho parlamentu). Zúčastnil sa ho prezident
SR Ivan Gašparovič.
Tohtoročné OLKS v Piešťanoch sa konalo v rámci roka 2009 - Medzinárodného roka
astronómie (OSN ho vyhlásila na počesť Galileo Galilea, ktorý v roku 1609 prvý raz
pozoroval ďalekohľadom planéty a hviezdy). Mesto si spomenulo aj na piešťanského
astronóma Milana Antala, ktorý objavil viacero asteroidov, planétok obiehajúcich okolo
Slnka. Jedna z nich, ktorú objavil v roku 1986, dostala na jeho návrh pomenovanie planétka
Piešťany.
V sobotu 30. mája predpoludním sa počasie na poslednú chvíľu zlepšilo, prestalo pršať.
Pozvaní hostia sa stretli na mestskom úrade. Odtiaľ sa dvoma autobusmi previezli na
Kúpeľný ostrov, kde sa v hudobnom pavilóne Harmony uskutočnilo požehnanie prameňov.
O 10.30 hod. sa pestrý sprievod pohol z Kúpeľného ostrova a prešiel k Domu umenia.
Na schodoch Domu umenia sa uskutočnil slávnostný ceremoniál otvorenia LKS. Príhovor
mal primátor mesta Ing. Remo Cicutto, ktorý neskôr aj otvoril LKS 2009 v Piešťanoch.
Prezident SR Ivan Gašparovič vo svojom príhovore zaželal ďalšiu dobrú spoluprácu medzi
mestom a kúpeľmi, prehovorili aj zástupca kúpeľov a podpredseda NR SR Milan Hort.
Medzi hosťami boli aj bývalý prezident SR Michal Kováč, veľvyslanci Bulharska, Srbska,
Číny, Indonézie a radca veľvyslanectva Ruskej federácie, europoslankyňa Monika BeňováFlašíková, poslanci NR SR, zástupcovia partnerských miest z Ustrone, Hajdúnánásu
a Luhačovíc i ďalší hostia. Nasledovalo defilé účastníkov sprievodu, ktorých predstavil
vedúci Galérie KSC Fontána Martin Valo. V kultúrnom programe potom na schodoch
Domu umenia vystúpili deti z tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.
Na záver slávnostného ceremoniálu primátor Piešťan otvoril LKS v Piešťanoch v roku
2009. Následne od 12.30 do 14.00 hod. sa pre pozvaných hostí konala záhradná slávnosť na

golfovom ihrisku na Kúpeľnom ostrove.
Hlavný kultúrny program v rámci OLKS sa konal od 14.00 do 22.00 hod. v Hudobnom
pavilóne v parku. V rámci OLKS sa tiež uskutočnilo viacero sprievodných podujatí (pozri
Kapit. 8. Kultúra).
13. Maorskí tanečníci z Nového Zélandu
4. júna 2009 primátor Piešťan Ing. R. Cicutto prijal delegáciu tanečníkov maorského
pôvodu z Nového Zélandu. Na Slovensko ich pozvala ZOO farma Nový Zéland so sídlom
za obcou Modrová. Maori sú pôvodnými obyvateľmi Nového Zélandu. Na farme počas leta
a začiatkom jesene každú sobotu predvádzali návštevníkom typický maorský folklór.
14. Piešťanské zlaté stuhy - 17. ročník
Medzinárodná súťažná prehliadka krásy áut - veteránov sa pod názvom Piešťanské zlaté
stuhy - Concours d’Elegance uskutočnila v dňoch 5. až 7. júna 2009. Predstavilo sa 39
veteránov zo SR, ČR, Nemecka, Rakúska a Kanady. Až 23 áut bolo vyrobených do roku
1939, najstarším bol Hupmobil z roku 1909.
Vo štvrtok sa veteranisti zišli v múzeu v Moravanoch n/V. (v Moravanoch n/V. sa nachádza
Classic Car Museum – stála výstava vozidiel - veteránov s možnosťou prenájmu alebo
vyhliadkovej jazdy v okolí) a večer zamierili do centra Piešťan. V piatok automobily staršej
výroby absolvovali cestu do Vrbového a späť, autá mladšej výroby do Nového Mesta n/V.
a späť. Potom sa stretli v Piešťanoch pred Art Jazz Gallery.
V sobotu sa konala súťažná jazda pravidelnosti pre obe kategórie. Večer sa pred hotelom
Thermia Palace uskutočnila prehliadka krásy áut - veteránov. Boli udelené viaceré ceny,
ktoré odovzdávali hlavný organizátor podujatia Ján Horňák, prezident Asociácie historických
vozidiel Karol Paulů, generálny riaditeľ kúpeľov Klaus Pilz a primátor Piešťan Ing. Remo
Cicutto.
15. Voľby poslancov do Európskeho parlamentu
6. júna 2009 sa na Slovensku uskutočnili voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Voľby
sa uskutočnili 2-krát v histórii Slovenska. Na 5 rokov bolo zvolených 13 europoslancov,
ktorí budú v Európskom parlamente zastupovať záujmy SR.
Voľby boli poznačené nízkou účasťou voličov. V okrese Piešťany prišlo k volebným
urnám ani nie 20 % oprávnených voličov (takmer rovnako ako bol celoslovenský priemer).
V Piešťanoch volilo 5 452 ľudí (21,5 %).
16. 40. národný zraz karavanistov SR
V dňoch 12. - 14.júna 2009 sa v Piešťanoch konal 40.národný zraz karavanistov Slovenska
s medzinárodnou účasťou. Podujatie pripravil slovenský Caravan club. V priestoroch
autokempingu pri Lodenici sa stretlo približne 90 užívateľov mobilných obytných priestorov.
Stretnutia karavanistov s medzinárodnou účasťou sa v Autocampingu Lodenica konali aj na
jar (veľkonočné stretnutie v dňoch 10. - 13.4.) a na jeseň (ukončenie sezóny 2. - 4.10.).
17. Národné letecké dni v Piešťanoch - 3. ročník
V dňoch 13. a 14. júna 2009 sa na Letisku v Piešťanoch konal 3. ročník Národných leteckých
dní - Dní národnej hrdosti. Tohtoročné NLD boli zároveň spomienkou na 90. výročie úmrtia

Milana Rastislava Štefánika a 5. výročie vstupu Slovenska do NATO (Severoatlantickej
aliancie).
Silné stroje a letecké umenie letcov sledovalo v sobotu i v nedeľu cca 20 tisíc ľudí. Podujatie
bolo prezentáciou Ozbrojených síl SR, hlavným organizátorom bol Trnavský samosprávny
kraj.
Svoju leteckú techniku prezentovalo 11 štátov, z nich bolo 9 krajín Severoatlantickej aliancie,
tiež Rakúsko a Srbsko. Pozornosť upútali slovenské Migy, rakúska stíhačka Eurofighter
Typhoon, české Gripeny a vrtuľníky Mi-24, prieskumné lietadlo E-3 Sentry (špeciálne
upravený Boeing 707 s radarom na chrbte, používa ho NATO) a pod. Zaujalo aj historické
lietadlo Catalina z Veľkej Británie, ktoré slúžilo spojencom počas 2. svetovej vojny v boji
proti ponorkám (lietajúci čln).
Pri ukážkach leteckej akrobacie zaujal majster sveta v akrobatickom lietaní maďarský pilot
Zoltán Veres, vystúpenie poľskej skupiny Orlík a chorvátskej akrobatickej skupiny Krila
Oluje.
Spomedzi statických strojov upútalo divákov najmä vojenské dopravné lietadlo Hercules
armády USA, tiež i malé ľahké lietadielká z polystyrénu.
18. Medzinárodný festival truckov v Piešťanoch
V dňoch 19. až 21. júna 2009 sa na Letisku v Piešťanoch konal medzinárodný festival truckov
(ťahačov) pod novým názvom Truck Arena 2009 (predtým Truck Country). Účastnícky
poplatok zaplatilo 401 truckerov.
Uskutočnili sa tradičné prehliadky a súťaže truckov, spanilá jazda mestom a okolím,
hudobný program, zábavné programy a hry pre deti, vystúpenia kaskadérov a ďalšie atrakcie.
Novinkou bola výstava airbrushových truckov.
19. Jordánsky premiér na návšteve v Piešťanoch
V dňoch 25. až 26. júna 2009 vykonal oficiálnu návštevu Slovenska premiér Jordánskeho
hašimovského kráľovstva Nader Al-Dahabi. Predtým, v apríli 2009 navštívil Slovensko aj
jordánsky kráľ Abdalláh II.
V rámci programu delegácia vedená jordánskym premiérom navštívila Piešťany. Naše mesto
totiž vďaka kúpeľom patrí k obľúbeným miestam návštev hostí z arabských krajín.
Cieľom návštevy jordánskeho premiéra na Slovensku bolo rozšírenie spolupráce
v ekonomickej oblasti, kultúre a školstve. Jordánski hostia sa zaujímali aj o oblasť
cestovného ruchu a preto premiér i so svojím ministrom dopravy a ministrom obchodu
a priemyslu zavítali i do Piešťan. Prezreli si priestory KH Thermia Palace, vyskúšali niektoré
kúpeľné procedúry a absolvovali aj cestu vláčikom po Kúpeľnom ostrove a meste. Program
v Piešťanoch delegácia ukončila spoločnou večerou s vedením kúpeľov a primátorom mesta.
20. Podujatie Noc múzeí
Podujatie Noc múzeí sa uskutočnilo do polnoci v sobotu 23. mája 2009 v priestoroch
Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Návštevníci si mohli prezrieť aj 2 nové
lietadlá (L-200 Morava a L-39 Albatros zo 60. a 70. rokov 20. stor.), ktoré boli následne
prezentované na Národných leteckých dňoch, ukážky delostreleckej techniky, vojenskú čatu
v akcii a pod.

21. Podujatie Carat Tuning Party 5
Akcia vyznávačov tuningu a priaznivcov automobilových pretekov sa konala v dňoch 26.
a 27. júna 2009 na Letisku v Piešťanoch. Uskutočnili sa súťaže tuningových áut, rôzne
atrakcie, tiež vystúpili hudobné skupiny a uskutočnila sa súťaž o Miss Carat Tuning Party.
22. Nový rímskokatolícky farár - dekan v Piešťanoch
Dňom 1. aug. 2009 sa novým dekanom a správcom Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch stal
vdp. Ján Bederka. Predtým bol farárom v Moravanoch n/V. Nahradil doterajšieho dekana
vdp. Jozefa Bohunického, ktorý bol preložený na faru do Hornej Stredy. Je dekanom pre obe
piešťanské farnosti.
Dekan vdp. J. Bohunický pôsobil v Piešťanoch 5 rokov. Zaslúžil sa o rozsiahlu rekonštrukciu
fary, farského kostola sv. Štefana i jeho okolia (pozri kap. 6. Úprava mesta, doprava, spoje).
23. Nový kaplán vo Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch
V júli 2009 nastúpil do Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch kaplán Róbert Vacula,
ktorý je tmavej pleti. Jeho matka je zo Slovenska, otec z Kuby, matku však opustil, keď syn
bol 3-ročný.
15. júla 2007 sa farárom a správcom Farnosti sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskej ul. stal vdp.
PhDr. Ladislav Kuna. Dovtedy bol správcom oboch piešťanských farností dekan vdp. Jozef
Bohunický.
24. Benátska noc v Piešťanoch
Populárne podujatie Benátska noc sa konalo 25. júla 2009. Znovu sa vrátilo na svoje pôvodné
miesto – na kúpalisko Eva (vlani sa konalo aj v Ratnovskej zátoke). V tomto roku sa Benátska
noc začala už predpoludním športovými podujatiami, pre deti boli k dispozícii zábavné
aktivity a zariadenia, napr. skákací hrad. V priebehu dňa až do večera potom vystúpilo
viacero hudobných skupín. Plavby s gondoliérom na loďke sa v tomto roku nekonali.
25. Hodová slávnosť v Piešťanoch - 4. ročník
Hodové podujatie, ktoré pripravilo MsKS v Piešťanoch, sa konalo 16. aug. 2009 pri kostole
sv. Štefana kráľa na Mariánskom námestí v starých Piešťanoch.
V kostole sa slúžila slávnostná svätá omša, počas ktorej vystúpil spevácky zbor Coro
Laudamus. Po sv. omši vystúpil pred kostolom ženský spevácky zbor Rozmarinky. Popoludní
sa v parčíku pri kostole konal kultúrno-zábavný program. Ľudí zabávala cimbalová
hudba FAMILI ORCHESTER a hudobná skupina PARNÉ VALCE.SK. Počasie tentokrát
hodovníkom prialo. Nechýbali ani stánky s občerstvením a suvenírmi, atrakcie pre deti
(nafukovacia šmykľavka, skákací hrad a pod.).
26. Návšteva rumunských mládežníkov v Piešťanoch
Už druhýkrát prišli na Slovensko rumunskí študenti – účastníci Letného tábora mladých
dobrovoľníkov vo Zvolene, ktorý bol zameraný na údržbu rumunských vojnových hrobov.
Počas týždenného pobytu navštívili viaceré z 23 lokalít, kde sa nachádzajú pomníky
a cintoríny vojakov, pochádzajúcich z Rumunska.
26. aug. 2009 zavítali do Piešťan, spolu s nimi prišiel aj mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Rumunska na Slovensku Florin Vodita. Po krátkej návšteve a privítaní na

mestskom úrade sa spoločne s primátorom Piešťan vybrali k Pomníku padlých rumunských
vojakov pri letisku, kde si uctili pamiatku rumunských vojakov, padlých pri oslobodzovaní
Piešťan v roku 1945. Piešťanský pomník označili za najlepšie udržiavaný. Pomník je dielom
rumunského sochára E. Ciuca z roku 1945 a je venovaný vojakom 7. armádneho zboru 1.
rumunskej armády.
27. Oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania
a) Miestne (mestské) oslavy – pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom
na Nám. SNP v Piešťanoch sa uskutočnil popoludní
27. augusta 2009.
b) Krajské oslavy – sa uskutočnili 30. aug. 2009 v obci Prašník.
Slávnosť sa začala v osade Dúbrava, kde predstavitelia kraja, hostia a členovia SZPB položili
vence k pomníku gen. Dibrova. Odtiaľ sa presunuli na cintorín v Pustej Vsi, kde položili
vence k hrobom ruských partizánov. Po pietnych aktoch nasledoval slávnostný program
v amfiteátri v Pustej Vsi. Oslavy vyvrcholili podvečer zapálením vatry.
28. Deň ozbrojených zložiek s deťmi
Podujatie sa uskutočnilo 4. sept. 2009 na Letisku v Piešťanoch, pripravilo ho tunajšie
Vojenské historické múzeum. Pozvané boli základné a stredné školy z Piešťan a širokého
okolia od Trnavy až po Trenčín.
Pred návštevníkmi sa prezentovali vojaci, príslušníci Čestnej stráže ozbrojených síl SR,
polície, zboru väzenskej a justičnej správy i hasiči. Deti zaujali najmä dynamické ukážky
vojenskej techniky, ukážky výcviku psov na vyhľadávanie výbušnín a drog i na zadržanie
páchateľa či teroristu, tiež ich zaujala bojová výstroj, výzbroj a záchranná technika. Mohli
si poprezerať aj exponáty v priestoroch Vojenského historického múzea.
29. Súťaž Piešťanský oriešok - 8. ročník
Súťaž psov - krížencov pod názvom Piešťanský oriešok sa konala 6. sept. 2009 v mestskom
parku, zorganizovala ju piešťanská Sloboda zvierat.
Na pódiu Hudobného pavilónu i na neďalekom trávniku predviedlo svoju šikovnosť 38
krížencov zo širokého okolia. Súťažilo sa v 4-och kategóriách (bábätko-puppy, junior,
open a senior) i o najsympatickejšieho psíka, výhercov vybrali diváci tajným hlasovaním.
Absolútnym víťazom sa stala fenka Beky, ktorú si rodina Vaculovcov vzala z tunajšieho
útulku pred pol rokom.
30. Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia - 16. ročník
Podujatie sa tradične uskutočnilo na záver leta v dňoch 17. - 19. sept. 2009 ako symbolické
ukončenie letnej kúpeľnej sezóny.
Medzinárodná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia sa konala v Spoločenskom
centre SLK, tohtoročnou témou bol folklór.
Podujatie zorganizovali SLK, a.s. Piešťany spolu so Strednou odbornou školou záhradníckou
v Piešťanoch.
V kategórii profesionálov vyhral Ivan Bednárik, bývalý študent piešťanskej záhradníckej
školy, v kategórii stredných škôl Tomáš Havala zo SOŠZá v Piešťanoch a v kategórii
základných škôl vyhrala Veronika Vavrová zo ZŠ v Moravanoch n/V.
Zároveň sa v sobotu 19. sept. uskutočnilo piešťanské Kvetinové korzo, keď parkami a pešou

zónou defilovali alegorické vozy a jednotlivé alegórie. V kategórii alegorických vozov
vyhral Čumil študentov 3.B SOŠZá v Piešťanoch. V kategórii jednotlivcov si víťazstvo
odniesla zelená Stonožka, ktorú vytvoril zástup škôlkárov z MŠ Bodka Veselé.
31. Projekt Thermae Europae - záverečná konferencia
Záverečná konferencia projektu Thermae Europae sa uskutočnila v dňoch 21. - 23. sept.
2009 v Karlových Varoch. Projekt bol podporovaný Európskou úniou a prispel k prezentácii
európskych kúpeľných miest ako centier zdravia, kultúry a spoločenského života. Do
jeho realizácie bolo zapojených 6 európskych kúpeľných miest – nemecký Baden Baden,
bulharský Velingrad, švédsky Varberg, talianske Salsomaggiore, české Karlove Vary
a slovenské Piešťany.
Na konferencii v Karlových Varoch vystúpili aj zástupcovia Piešťan - Erika Chudá z referátu
stratégie MsÚ prednášala o perspektívach a rozvoji
nášho mesta, riaditeľ hotela
Thermia Palace Josef Provázek o špecifikách tunajších kúpeľov, riaditeľ Balneologického
múzea PhDr. Vladimír Krupa a balneohistorik Martin Kostelník prezentovali architektonické
pamiatky Piešťan a históriu kúpeľníctva.
32. Návšteva členov Európskeho dvora audítorov v Piešťanoch
V rámci svojho kultúrno-spoločenského programu počas pobytu na Slovensku zavítala 27.
sept. 2009 do Piešťan delegácia členov Európskeho dvora audítorov (European Court of
Auditors - ECA), ktorý sídli v Luxembursku.
Po prijatí primátorom Piešťan si hostia prezreli centrum Piešťan, niektoré objekty financované
zo zdrojov Európskej únie a vyskúšali i niektoré kúpeľné procedúry.
33. Deň zdravia v Piešťanoch
Slávnostné otvorenie Dňa zdravia sa uskutočnilo v sobotu 3. okt. 2009 v kinosále KSC
Fontána. Nasledovali príhovory pozvaných hostí. Riaditeľ piešťanskej nemocnice MUDr.
Peter Ottinger vo svojom príhovore poukázal na to, že v úrovni zdravotnej starostlivosti sa
Slovensko v konkurencii 33 štátov ocitlo až na 28. mieste, hovoril o aktivitách piešťanskej
nemocnice a tiež poukázal na nezrovnalosti vo financovaní zdravotníctva. Primátor Piešťan
si potom s predstaviteľmi zdravotníckych organizácií pripil na zdravie s pohárom mlieka.
V priebehu dňa členovia zdravotníckych organizácií v stánkoch poskytovali občanom
zdravotné služby. Uskutočnili sa tiež viaceré kultúrne podujatia (pozri kapitolu 10.
Zdravotníctvo).
34. Stretnutie jubilujúcich občanov Piešťan
Na pozvanie primátora mesta Ing. R. Cicutta sa začiatkom októbra v priestoroch Domu
umenia stretli jubilujúci občania mesta. Pozvanie na slávnostné stretnutie prijala približne
polovica z cca 800 pozvaných – 75, 80, 85 a viacročných občanov mesta. V kultúrnom
programe, ktorý moderoval Martin Cifra, vystúpili populárni slovenskí speváci.
Podujatie pripravil Referát sociálnych vecí MsÚ v Piešťanoch. Zdravotný dozor vykonávali
členky Slovenského Červeného kríža, SAD Trnava poskytla nízkopodlažné autobusy
a pohostenie pripravili študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mojmírova ul.,
Piešťany.

35. Voľby orgánov Trnavského samosprávneho kraja
Voľby sa konali 14. nov. 2009, zúčastnili sa ich občania 7-ich okresov – Dunajská Streda,
Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Účasť bola nízka, v okrese Piešťany
dosiahla 18,7 % všetkých oprávnených voličov.
O funkciu predsedu (župana) TTSK sa uchádzali 4 kandidáti. Za poslancov do krajského
zastupiteľstva VÚC - Trnavského samosprávneho kraja sa uchádzalo 248 kandidátov,
zvolených ich mohlo byť 40. V okrese Piešťany sa o 5 poslaneckých miest uchádzalo 46
kandidátov.
Za predsedu TTSK bol opäť zvolený Ing. Tibor Mikuš a to už v 1. kole. Za okres Piešťany
boli za poslancov do krajského zastupiteľstva zvolení: primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto
(Piešťany; nezávislý kandidát), primátor Vrbového PaedDr. Ivan Borovský (Vrbové; SmerSD, SNS, ĽS-HZDS, HZD), poslankyňa NR SR JUDr. Katarína Cibulková (Piešťany;
KDH, SKDÚ-DS), riaditeľ piešťanskej nemocnice MUDr. Peter Ottinger (Piešťany; KDH,
SDKÚ-DS) a advokát JUDr. Jozef Bolješik (Ostrov; KDH, SDKÚ-DS).
36. Predvianočné podujatia v meste
V sobotu popoludní 28. nov. 2009 zástupca primátora mesta Timotej Miština slávnostne
rozsvietil vianočný stromček na pešej zóne.
Ulice a budovy v centre mesta mali už vianočnú výzdobu. Vianočné trhy na Nám. slobody
boli od 29. nov. do 31. dec. Ľadová plocha pre verejnosť na pešej zóne bola sprístupnená
v decembri, cez Vianoce kvôli teplu nebola v prevádzke.
Adventné obdobie sa začalo v nedeľu 29. nov. Na Nám. slobody 1. adventnú sviecu zapálil
primátor Piešťan Remo Cicutto a spolu s piešťanským rímskokatolíckym farárom - dekanom
Jánom Bederkom a evanjelickým zborovým farárom Branislavom Dolinským zaželali
Piešťancom príjemné prežitie adventného a vianočného obdobia.
Kultúrny program počas 4-och adventných nedieľ zabezpečilo MsKS /pozri kapit. 8
Kultúra). Na Nám. slobody sa nachádzali aj vianočné stánky s občerstvením, vyhrávala
sviatočná hudba. V predchádzajúcich rokoch chýbalo na Nám. slobody verejné WC (objekt
WC tam síce je, ale už dlhšiu dobu nie je v prevádzke). Pre návštevníkov vianočných trhov
mesto zabezpečilo prístup na WC v neďalekej budove Inštitútu fyzioterapie a balneológie
na Rázusovej ul.
V piatok 4. dec. sa na Nám. slobody uskutočnil zábavný program pre deti „Prichádza
Mikuláš“. V nedeľu 6. dec. 2. adventnú sviecu zapálil viceprimátor Timotej Miština. Počas
3. adventnej nedele 13. dec. sa na Nám. slobody podával čaj primátora.
20.dec. bola zapálená posledná, 4. adventná svieca. Odzneli príhovory zástupcov mesta
a cirkví. Skauti tradične priniesli betlehemské svetlo.
37. Predvianočné podujatia kúpeľov
Vianočné podujatia okrem Mesta Piešťany zorganizovali na Kúpeľnom ostrove aj SLK
Piešťany, a.s.
Pred Napoleonskými kúpeľmi svietil vianočný stromček. Vedľa pri fontáne pred kúpeľmi
Irma boli na najväčšom adventnom venci na Slovensku každú sobotu od 28. nov. do 19.
dec. zapálené adventné sviece. Po prvýkrát sa aj tu konali vianočné trhy, boli tu stánky
s občerstvením, v ktorých ponúkali vianočné pochutiny – punč, medovinu, chlieb s masťou
a cibuľou a pod. (podobne ako mestské vianočné trhy na Nám. slobody).

8. dec. sa uskutočnil piatykrát Mikulášsky večierok pre deti zamestnancov kúpeľov.
Na 22. dec. Slov. lieč. kúpele Piešťany a Občianske združenie Tradičné umelecké remeslá
pripravili „Deň tradičných ľudových remesiel“ (predstavili sa keramikári, drotári, kováč,
rezbári, medovnikári, košikári, čipkárky, výrobcovia šúpolienok, kraslíc a rohoviny).
Kultúrne podujatia sa konali pred Irmou a v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK.
38. Židovský sviatok svetiel
V piatok 11. dec. 2009 sa začal židovský sviatok svetiel Hanukkah (Chanuka). V sobotu
12. dec. sa v Piešťanoch pred hotelom Thermia Palace uskutočnila slávnostná ceremónia
zažíhanie tradičného svietnika - menory. Sviatok trval do 18. dec., počas neho bola každý
deň rozsvietená jedna svieca.
Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil Zef Stiefel, rabín Židovskej náboženskej obce
Piešťan a okolia.
39. Oslavy príchodu nového roka
Na Silvestra 31. dec. 2009 sa oslavy príchodu nového roka začali na Nám. slobody večer
o 21.00 hod. V programe po vystúpení hudobnej skupiny Gulevátor z Martina nasledovalo
vystúpenie piešťanskej skupiny Slniečko.
Pred polnocou sa dav presunul ku soche Barlolámača pred Kolonádovým mostom. Príchod
nového roka sa oslávil tradičným ohňostrojom. Po jeho ukončení sa naďalej ozývali
delobuchy a lietali petardy, rachot sa ukončil až okolo druhej hodiny nadránom.
4. Poľnohospodárstvo v roku 2009
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2009
a) Poľnohospodárstvo na Slovensku – celková situácia je zložitá.
Najväčším problémom pre poľnohospodárov sú ceny. Poľnohospodári ako výrobcovia často
nedostanú zaplatené ani za skutočné náklady. Ceny ovplyvňuje trh (prejavuje sa v ňom
egoistická politika silného nadnárodného kapitálu), ďalej Spoločná poľnohospodárska
politika Európskej únie (napomáha viacej západným štátom) a tiež i Vláda SR (mala by
účinnejšie presadzovať zákony na zmenu správania sa obchodu).
Problémy s cenami malo i PD Piešťany, a to nielen v rastlinnej výrobe, ale tiež i v živočíšnej
výrobe boli niektoré výkupné ceny mäsa likvidačné.
b) Pracovníci PD – predsedom družstva bol Ing. Miroslav Haring, podpredsedníčkou
a agronómkou Ing. Daria Keblovská. V roku 2009 malo družstvo 41 zamestnancov. Priemerná
hrubá mesačná mzda bola cca 600 eur.
c) Hospodárenie družstva – v roku 2009 boli výnosy PD 1,224 mil. eur a náklady 1,516 mil.
eur, celková strata bola 292 tis. eur.
V roku 2009 družstvo zakúpilo rozmetadlo Kverneland a čelnú bubnovú kosačku.
d) Rastlinná výroba
- obilniny (slabé (nízke) výkupné ceny, v histórii minimálne): pšenica na 159 ha (výnos 5,4
t/ha), jačmeň jarný 197 ha (4,9 t/ha), kukurica osivová 40 ha
(2,6 t/ha), kukurica na
zrno 37 ha (11 t/ha) – 230 t išlo na spracovanie do Leopoldova;
- krmoviny: kukurica na siláž 54 ha (34 t/ha), lucerna 52 ha (v suchom stave 8,7 t/ha);

- olejniny: slnečnica 58 ha (2,1 t/ha), repka olejnatá 103 ha (2,7 t/ha);
- okopaniny: cukrová repa 93 ha (67,2 t/ha, dobrá cukornatosť 17,67 %, pre Považský
cukrovar Trenčianska Teplá, a.s.), zemiaky 2,9 ha (15 t/ha);
- strukoviny: 0.
e) Živočíšna výroba
- chov ošípaných: stal sa stratovým kvôli nízkym výkupným cenám. V roku 2009 pokračovala
postupná likvidácia chovu ošípaných. Stav: celkove 206 ks ošípaných, z toho 162 ks na
výkrm, ostatné na predaj;
- chov hovädzieho dobytka: celkove 252 ks, z toho dojnice 129 ks, jalovice 61 ks, teľatá
62 ks.
f) Výroba mlieka – tiež nízke výkupné ceny. Družstvo ho odpredáva do RAJO Bratislava
za 23,7 cent/l, časť čerstvého kravského mlieka sa na družstve predáva zákazníkom za 40
cent/l. RAJO platí iba 23,7 cent/l. V roku 2009 družstvo vyprodukovalo 950 390 l mlieka,
t.j. 7 367 l/ročne na dojnicu.
2. Predaj čerstvého mlieka v Piešťanoch
V Piešťanoch sa v roku 2009 začalo predávať čerstvé surové kravské mlieko. PD ho predávala
zákazníkom do vlastných nádob v jedálni družstva každý utorok a piatok v cene 40 centov za
liter. Čerstvé mlieko bolo možné kúpiť aj v niektorých predajniach, napr. v predajni hydiny
na Hviezdoslavovej ul., dodávalo ho PD Veľké Zálužie.
Čerstvé kravské mlieko možno kúpiť do vlastných nádob aj z mliečnych automatov. Mlieko
z PD Šalgovce bolo k dispozícii z automatu na chodbe obch. domu PT Univerzál na sídl. A.
Trajan za cenu 0,5 €/l (nepasterizované, iba vychladené mlieko), tiež pri OD Kocka a pod.
5. Priemysel, obchod, služby v roku 2009
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2009
a) Akcionári SLK Piešťany, a.s. – v roku 2009 k zmenám v zložení akcionárov a počte ich
akcií nedošlo. Spoločnosť bola založená 29. mája 1996 pozri bod h.).
b) Vedenie a zamestnanci kúpeľov – v roku 2009 bol generálnym riaditeľom SLK Piešťany,
a.s. naďalej Klaus Pilz.
Oproti roku 2008 nenastali zmeny v zložení predstavenstva ani v zložení dozornej rady
kúpeľov.
K niekoľkým zmenám došlo vo vedení kúpeľných hotelov a kúpeľných stredísk:
- KH Thermia Palace: od 1.2.2009 Josef Provázek (dovtedy bol poverený
vedením hotela Ing. Peter Mičuda);
- KH Jalta: od 1.2.2009 Ing. Peter Mičuda (dovtedy bol iba poverený vedením
Jalty, zastupovala ho Jana Muraňská);
- KH Balnea Esplanade Palace: od 1.3.2009 Ing. František Galo;
- Kúpeľná poliklinika: do 1.2.2009 MUDr. Marián Markech, od 1.2. do
30.9.2009 MUDr. Jana Sokolová, od 30.9.2009 MUDr. Oľga Boldišová.
Priemerný (prepočítaný) počet zamestnancov kúpeľov v roku 2009 bol 1 240. Priemerná
mesačná mzda bola 622 eur.
c) Spoločnosť Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, a.s. – spoločnosť je 100%-nou dcérskou

spoločnosťou SLK Piešťany, a.s.
PLK Smrdáky, a.s. bola 6. júna 2008 zapísaná do obchodného registra. Základné imanie
spoločnosti vo výške 33 194 eur a rezervný fond vo výške 3 319 eur boli plne splatené. PLKS
doteraz neposkytla žiadne služby (nečinná spoločnosť). Účelom vytvorenej spoločnosti je
prebratie kúpeľnej starostlivosti v Smrdákoch.
d) Kúpeľní hostia – v roku 2009 mali kúpele 48 377 klientov (oproti roku 2008 o takmer 11
tis. klientov menej, najmä zahraničných, zrejme z dôvodu hospodárskej krízy), z toho bolo
23 620 domácich a 24 757 zahraničných.
Na domácom trhu prevládali samoplatci (17 953 osôb, t.j.76,01 %-né zastúpenie na
domácom trhu), potom nasledovali zdravotné poisťovne – kat. A s 3 749 osobami (15,87 %)
a zdravotné poisťovne – kat. B s 1 918 osobami (8,12 %).
Odbyt svojich služieb pre zahraničných klientov zabezpečovali kúpele v spolupráci s ich
obchodnými partnermi na základe zmluvných vzťahov.
V roku 2009 mali klientov zo 77 krajín sveta, pričom TOP 20 predstavovalo až 97,17 %
zahraničných klientov. Najdôležitejším trhom bolo Nemecko s podielom 30,05 %, Česko
28,75 %, Izrael 10,99 %, Rakúsko 5,43 %, Poľsko 3,56 %, Kuwait 2,71 %, Rusko 2,60 %,
Cyprus 1,51 %, USA 1,32 %, Maďarsko 1,18 %, Libanon 0,91 %, Veľká Británia 0,99 %,
Taliansko 0,88 %, Saudská Arábia 0,77 %, Francúzsko 0,64 %, Kanada 0,61 %, SAE 0,57
%, Holandsko 0,56 %, Jordánsko 0,55 %, Švajčiarsko 0,48 %. Ostatných 57 štátov malo
podiel 4,83 %.
e) Hospodárenie kúpeľov
Celkové výkony (výnosy) – v roku 2009 boli z dôvodu svetovej hospodárskej resp. finančnej
krízy (nižšia obsadenosť kúpeľov) len vo výške 32 930 tis. eur (v roku 2008 boli vo výške
39 913 tis. eur). Z toho tržby od cudzincov boli vo výške 17 627 tis. eur (v roku 2008 boli
vo výške 21 855 tis. eur).
Celkové náklady – v roku 2009 boli vo výške 31 989 tis. eur (v roku 2008 38 910 tis. eur).
Z toho výrobná spotreba bola 11 093 tis. eur, osobné náklady 12 394 tis. eur, finančné
náklady 859 tis. eur, ostatné náklady 7 486 tis. eur, daň z príjmov z bežnej a mimoriadnej
činnosti 257 tis. eur.
Výsledok hospodárenia – zisk spoločnosti v roku 2009 bol po zdanení 941 tis. eur (v roku
2008 1 003 tis. eur).
f) Investičná činnosť kúpeľov – v roku 2009 vynaložili SLK na investičnú činnosť iba 1 031
tis. eur (v roku 2008 to bolo 6 146 tis. eur). Neuskutočnili sa žiadne veľké investičné akcie,
ako sú napr. rekonštrukcie kúpeľných hotelov, domov a zariadení. Spoločnosť investovala
do modernizácie kúpeľných hotelov 418 tis. eur, na vykurovacie systémy 157 tis. eur, na
pavilón v Balneoterapii 2 118 tis. eur, na centrálnu údržbu 55 tis. eur, na byty v LD Hron
66 tis. eur, na výťahy 96 tis. eur.
g) Postavenie piešťanských kúpeľov na trhu - konkurencia – celosvetová finančná kríza
mala v roku 2009 negatívny dopad na hospodárenie spoločnosti. Obsadenosť kúpeľov
v porovnaní s rokom 2008 klesla o 16 %.
Na domácom trhu sú ako konkurencia výhradne kúpele s rovnakým indikačným zameraním
– liečba chorôb pohybového aparátu a neurologické ochorenia. Na Slovensku sú to hlavne
kúpele v Trenčianskych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach a Dudinciach. Dopyt po liečení
je však tak široký, že sa zatiaľ medzi týmito neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami
neprejavujú konkurenčné problémy.

V zahraničnom trhu sa pre piešťanské kúpele ako silná konkurencia javia kúpele v Českej
republike, Maďarsku, Rumunsku a v Poľsku.
h) Obchodné meno, sídlo a dátum založenia a registrácie spoločnosti
– obchodné meno a sídlo spoločnosti je Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Winterova
29, 921 01 Piešťany.
Spoločnosť SLK Piešťany, a.s. bola založená 29. mája 1996 a do obchodného registra bola
zapísaná 5. augusta 1996 (Obchodný register Okresného súdu Trnava v Trnave), identifikačné
číslo organizácie je 34 144 790.
i) Valné zhromaždenie SLK Piešťany, a.s. – 4. júna 2009 sa akcionári SLK Piešťany stretli
na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Zúčastnil sa ho aj primátor Piešťan Ing. R.
Cicutto, keďže Mesto Piešťany je jedným z akcionárov spoločnosti. Vyhodnotila sa činnosť
kúpeľov za rok 2008 a prerokovali sa plány na rok 2010.
Keďže stále pretrvávala svetová hospodárska kríza, kúpele nenaplánovali v roku 2010 otvoriť
nové trhy, ale skôr si udržať a vylepšiť doterajšiu klientelu. Prikročí sa k ďalšiemu zlepšeniu
úrovne služieb a tiež bude pokračovať spolupráca s Národným ústavom reumatických
chorôb v Piešťanoch.
Mesto Piešťany je akcionárom spoločnosti, vlastní 10,01 % akcií, v predstavenstve
a v dozornej rade spoločnosti však svojho zástupcu nemá. Mesto a kúpele spolupracujú
najmä v oblasti kultúry a prezentácie mesta a kúpeľov (časopis Revue Piešťany, spoločná
účasť na veľtrhoch cestovného ruchu a pod.).
Za rok 2007 SLK Piešťany, a.s. vykázali stratu cca 24 mil. Sk. Za rok 2008 dosiahla
spoločnosť zisk 30,2 mil. Sk, t.j. 1 003 tis. eur. Z dividend Mesto Piešťany za rok 2008
získalo 86 393 eur (2,6 mil. Sk).
j) Významní klienti kúpeľov – v roku 2009 boli na liečebnom, resp. relaxačnom pobyte
v piešťanských kúpeľoch – bývalý ruský kozmonaut Viktor Gorbatko s manželkou,
francúzsky spisovateľ Dominique Lapierre s manželkou, český herec Miroslav Donutil,
102-ročný Alfred Seiler z Nemecka i ďalší klienti.
h) Významné návštevy v kúpeľoch – v roku 2009 navštívili kúpele – manželky zahraničných
diplomatov pôsobiacich na Slovensku, delegácia cyperských politikov, honorárny konzul
SR v Gruzínsku, jordánsky premiér, delegácia európskych audítorov i ďalší hostia.
2. Podnik ON Semiconductor Piešťany - ukončenie výroby
Svetová hospodárska kríza nepriaznivo dopadla aj na americkú spoločnosť ON Semiconductor,
ktorá má podniky po celom svete.
V poslednom štvrťroku 2008 sa výrazne znížil predaj jej výrobkov. V priebehu roka 2009
v rámci úsporných opatrení dochádzalo v európskych podnikoch firmy k niekoľkotýždňovým
odstávkam výroby, kráteniu miezd, resp. postupnému prepúšťaniu zamestnancov a nakoniec
i k uzavretiu niektorých prevádzok. Postihlo to aj piešťanský podnik ON Semiconductor,
v ktorom sa výroba ukončila na konci polroku 2009. O prácu prišlo vyše 300 zamestnancov.
3. Závod spoločnosti Pucaro – otvorenie prevádzky
17. júla 2009 sa v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné otvorenie prevádzky firmy Pucaro,
ktorá sa zameriava na výrobu elektroizolačného materiálu do transformátorov. V prevádzke
začalo pracovať 58 zamestnancov. Slovensko je jednou z 90-tich krajín sveta, kde má firma
zastúpenie.

4. Ocenenie Nadácie Slovak Gold pre piešťanské firmy
Koncom júna 2009 Prezídium Nadácie Slovak Gold udelilo nové certifikáty slovenským
výrobkom nadštandardnej kvality.
Ocenenie si prevzali aj Piešťanci Ľudovít Munk zo spoločnosti 2 LUMU, s.r.o. za výrobok
MARINA keks a Milada Munková zo spoločnosti Laguna Centrum, s.r.o. za kúpeľné oblátky
Victoria Regia.
5. Pekáreň DOMPEK - ukončenie výroby
Ku koncu novembra 2009 ukončila výrobu domáceho chleba a pečiva pekáreň Dompek na
Ul. A. Šindelára.
S výrobou pekáreň začala 1. júla 1992, ukončila ju ku koncu novembra 2009. Nachádzala
sa v nevyužitej bývalej pekárni (v dome u Sviteka), ktorú nový majiteľ Peter Jánoš odkúpil.
Pôvodne bola na pevné palivo, potom bola prerobená na plyn.
Pekáreň zanikla príchodom veľkých obchodných reťazcov, ktoré postupne likvidovali
malých obchodníkov, ktorí predávali aj výrobky Dompeku.
6. Banky v Piešťanoch v roku 2009
V roku 2009 v Piešťanoch pôsobilo 13 bánk a sporiteľní: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Nitrianska ul.1; Všeobecná úverová banka, a.s., Námestie slobody 11; Dexia banka, a.s.,
Winterova ul. 38; Unicredit bank, a.s., Andreja Hlinku 60; Istrobanka, a.s., Winterova 7;
Volksbank Slovensko, a.s., pobočka Piešťany, Nám. slobody 13; Tatra banka, a.s., Andreja
Hlinku 46 a expozitúra na Ul. Nikola Teslu (budova TESCO); OTP banka Slovensko, a.s.,
Nálepkova 38; Československá obchodná banka, a.s., pobočka Piešťany, Nám. slobody 17;
Poštová banka, a.s., Poštová 1.
Stavebné sporiteľne: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Nám. slobody 17; Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s., zastúpenia Kukučínova 18, Krajinská 2928/3, Winterova 24; Stavebná
sporiteľňa Wüstenrot, a.s., obchodné zastúpenie, Winterova 62 (budova SKELET).
7. Poisťovne v Piešťanoch v roku 2009
V roku 2009 pôsobilo v Piešťanoch 13 poisťovní: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Teplická
28; Amslico Aig Life, agentúra Piešťany, Nitrianska 5; ČSOB poisťovňa, Rázusova 5; ING
Životná poisťovňa, a.s., Poštová 4; Kooperatíva, a.s., Nálepkova 2; Generali Slovensko,
a.s., Teplická 144; UNIQA, a.s., Krajinská 3; UNIVERSAL poisťovacie služby, a.s., Pod
Párovcami 515a; Komunálna poisťovňa, a.s., Winterova 1766, Sociálna poisťovňa, pobočka
Trnava, J. Záborského 40 (posudková komisia, dôchodkové oddelenie, oddelenie SZČO,
výplata dávok v nezamestnanosti, výplata nemocenských dávok).
Zdravotné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Krajinská 13; Apollo zdravotná
poisťovňa, Rekreačná 2; Union zdravotná poisťovňa, Rázusova 5.
8. Kúpaliská a bazény v Piešťanoch v roku 2009
a) Kúpaliská – Mesto Piešťany v súčasnosti nemá svoje vlastné verejné kúpalisko, ktoré by
slúžilo miestnemu obyvateľstvu, návštevníkom a športovcom. Miestne kúpaliská:
- Kúpalisko Eva, Kúpeľný ostrov – vonkajší bazén 50 m, malý kruhový detský bazén,
vnútorný (krytý) bazén je mimo prevádzky. Kúpalisko je sprístupnené verejnosti iba
v letnom období. Majiteľom kúpaliska Eva sú SLK Piešťany, a.s., ktoré ho dali do nájmu

Klubu vodného póla Kúpele Piešťany za symbolické
1 euro, náklady na jeho prevádzku
si hradí klub;
- Kúpalisko Sĺňava – nachádza sa v obci Banka (v rokoch 1973 - 1994 m.č. Piešťan)
v rekreačnej oblasti Sĺňava II – vonkajšie bazény. V súčasnosti je kúpalisko nefunkčné.
b) Bazény v hoteloch a penziónoch
- Hotel Sorea Sĺňava, Hlboká 47 – krytý plavecký bazén (25x12,5x2 m), teplota vody 27°C,
v súčasnosti prístupný širokej verejnosti počas celého roka, zároveň v súčasnosti jediný
funkčný športový bazén pre plavcov v Piešťanoch i v zimnom období;
- Hotel Magnólia, Nálepkova 1 – bazén s vyhrievanou vodou a protiprúdom (10x5x1,5 m,
28°C);
- Hotel Park, za Domom umenia, Nábrežie Ivana Krasku – krytý bazén (16x8,3x1,2 m,
28°C), vodné atrakcie (vodopád, dnový gejzír, vodné kreslá, hydromasáž);
- Hotel Sandor Pavillon, Štefánikova 2 – bazén (8x4 m, 28°C);
- Penzión Löwe, Kollárova 6 – relaxačný bazén (5x4x1,3 m, 30°C);
- Penzión Diana, Matuškova 21 – bazén (12x6x1,3 m, 30°C);
- KH Balnea Esplanade, Kúpeľný ostrov – vzájomne prepojený vnútorný a vonkajší bazén
+ menšie relaxačné bazény s masážnymi tryskami (1,2 m, 33° až 36°C);
- KH Balnea Splendid, Kúpeľný ostrov – dva bazény s termálnou vodou a vírivkou (vonkajší
21,65x12,5 m, vnútorný 17,45x7,45 m, 32° až 34°C);
- Balneotherapia II, Kúpeľný ostrov – dva rehabilitačné bazény(5,8x5,7x1,23 m,
11,1x7,3x1,23 m, 33°C);
- Ľudový kúpeľ, Kúpeľný ostrov – LD Irma, Balneotherapia II;
- Kúpeľný ústav F.E. Scherera (Vojenský kúpeľný ústav), Teplická 81 – rekreačný bazén pre
kúpeľných hostí, možnosť prístupu pre verejnosť (malá kapacita, 25°C);
- Hotel Máj, Hlboká 49 – bazén iba pre hotelových hostí;
- Hotel Linea, Rekreačná 17 – iba vonkajší bazén, v prevádzke počas leta.
Bazény sa nachádzajú aj v susednej obci Banka v rekreačnej oblasti Sĺňava II pri hoteloch
a penziónoch. Napr. pri hoteli Korekt v blízkosti vodnolyžiarskeho areálu (vonkajší bazén
18x6x1,3 m, 26°C, prepojený s bazénikom pre deti) je otvorený počas letnej sezóny i ďalšie.
c) Prírodné kúpaliská – občania Piešťan a okolia využívajú v letnom období na kúpanie aj
prírodné vodné toky a vodné nádrže:
- jazerá na štrkovisku Dlhé Kusy pri Hornej Strede – vznikli ťažbou štrku. Kúpanie je
bezplatné, k dispozícii je požičovňa vodných bicyklov a lodiek, WC a sprchy v oplotenom
areáli, bufet a parkovisko;
- vážske Prúdy – štrkové nábrežie na úseku toku Váhu v Starých Piešťanoch za „železným“
mostom. Kúpanie je bezplatné, dostatok miesta, tieň pod stromami. Žiadne služby, holý
breh bez zariadení;
- Ratnovská zátoka na jazere Sĺňava – k dispozícii je maličká pláž s priestorom na kúpanie,
vstupné 1 euro. Je tu vodný vlek, detské ihrisko, plážový volejbal, WC a sprchy, dva bufety.
V minulosti sa chodievalo kúpať na piešťanské prírodné kúpalisko LIDO s plážou na brehu
Váhu (existovalo už začiatkom 20. stor., ešte pred postavením kúpaliska Eva). V 20. stor. sa
na kúpanie využívala tiež Striebornica v Moravanoch n/V., Čerenec vo Vrbovom a Važina
pri Drahovciach.

9. Fitnesscentrá v Piešťanoch v roku 2009
Fitnesscentrá sa využívajú na udržanie kondície, posilnenie svalstva, posilnenie imunitného
systému, schudnutie a pod. V prípade zdravotných problémov je dobré poradiť sa s lekárom
alebo trénerom.
- Fitness centrum Goliath Gym, PT Univerzál, F.E. Scherera 17;
- Fitness v Penzióne Sun flower, Bratislavská 13 (vedľa OD Domoss);
- Fitness v Hoteli Sorea Sĺňava, Hlboká 47;
- Fitness v športovej hale Gymnázia P. de Coubertina, Nám. SNP 9;
- Fitness Club 55, OD Kocka;
- Fitness-Centrum, bývalé SOU vodohospodárske, Komenského 12;
- Beauty centrum, Winterova 20.
10. Reštauračné zariadenie Centrál - znovuotvorenie
Po dlhšej dobe a rekonštrukčných prácach bolo v roku 2008 v centre mesta na Winterovej ul.
opäť otvorené stravovacie zariadenie Centrál. Jeho majiteľom je Róbert Lajcha z Drahoviec.
Za prijateľné ceny sa v ňom stravujú a občerstvujú obyvatelia a návštevníci Piešťan.
K dispozícii je reštaurácia (10 obedových menu) a tiež bufet (z jedál najmä rezeň, vyprážaný
syr, bryndzové halušky, čapované pivo a pod.) i s krytou terasou.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2009
1. Bytová výstavba v okrese Piešťany - štatistické údaje
Ku koncu júna 2009 bolo v okrese Piešťany rozostavaných 147 bytov, z toho v meste
Piešťany 56.
Za uplynulé ročné obdobie bolo v okrese Piešťany dokončených 156 bytov (o 6 menej ako
v predchádzajúcom ročnom období), z toho v Piešťanoch až 121. Z počtu dokončených
bytov bola prevažná väčšina v súkromnom tuzemskom vlastníctve, zbytok boli byty vo
vlastníctve územných samospráv.
2. Výstavba polyfunkčného komplexu AUPARK v Piešťanoch v roku 2009
V roku 2009 pokračovala v Piešťanoch výstavba polyfunkčného obchodného centra
AUPARK. Stavebníkom bola spoločnosť AUPARK Piešťany, s.r.o., generálnym
dodávateľom stavebných prác spoločnosť HB Reavis Management, s.r.o., Banská Bystrica.
Obe spoločnosti sú dcérskymi spoločnosťami materskej developerskej spoločnosti HB
Reavis Group, a.s., Banská Bystrica.
Hrubú stavbu postavila firma VESSTAV, s.r.o., Topoľčany, potom pokračovali ďalšie
stavebné a montážne firmy. Stavba mala byť postavená za 19 mesiacov od vydania stavebného
povolenia a nadobudnutia jeho právoplatnosti (od mája 2008 do novembra 2009). Termín
ukončenia nebol dodržaný. Sklz bol spôsobený viacerými faktormi – likvidácia základov
predchádzajúcich budov, zima na prelome rokov, finančná kríza spôsobila problémy s úvermi
a pod.
Termín ukončenia stavby bol posunutý na 31. marca 2010, ktorý odsúhlasilo MsZ mesta
Piešťany 11. júna 2009 formou Dodatku č. 4 ku kúpnej zmluve.

3. Rekonštrukcia Nitrianskej ul. a nová okružná križovatka Nitrianska - Nálepkova Hviezdoslavova ul.
Počas výstavby obchodného centra AUPARK sa v období máj - jún 2009 uskutočnila
rozsiahla rekonštrukcia Nitrianskej ul. a časti Hviezdoslavovej ul. Podľa dohody s Mestom
Piešťany ju vykonal investor stavby AUPARKu spoločnosť HB Reavis. Počas júna bola
Nitrianska ul. pre dopravu uzavretá. Okrem vybudovania novej vozovky a priechodov pre
chodcov boli rekonštruované a rozšírené i chodníky.
Nitrianska ulica bola ukončená dvoma kruhovými objazdmi (okružnými križovatkami).
Kruhový objazd Nitrianska - Teplická - Rázusova bol zrekonštruovaný, pribudol však
nový kruhový objazd Nitrianska - Nálepkova - Hviezdoslavova. Nachádza sa tam aj ďalší
kruhový objazd Krajinská - A. Dubčeka - Vajanského, takže pri prejazde z Krajinskej cesty
cez Nitriansku ul. do centra mesta na Teplickú ul., sa prechádza troma kruhovými objazdmi.
4. Nová okružná križovatka Radlinského - Štúrova - Sasinkova - Nám. 1. mája
Križovatka ulíc Radlinského - Štúrova - Sasinkova - Nám. 1. mája je neprehľadná, vyskytovali
sa tam dopravné nehody.
Na základe nového dopravného riešenia bola prestavaná na okružnú križovatku. V období
dvoch mesiacov – júl a august 2009 sa uskutočnila jej rekonštrukcia. Rekonštrukčné práce
realizovala firma STRABAG, s.r.o. z Bratislavy.
Bol vykonaný výrub niekoľkých líp, ktoré sa nachádzali v priestoroch križovatky. Križovatka
má nezvyčajný povrch, je pokrytá dlažobnými kockami, zámkovou dlažbou boli upravené
aj priľahlé chodníky. Tiež bola vysadená náhradná zeleň.
5. Rekonštrukcia objektu Základnej školy na Brezovej ul.
Rekonštrukčné práce budovy ZŠ Brezová ul. sa začali na začiatku letných prázdnin 1. júla
2009 a podľa zmluvy by mali trvať 13 mesiacov, teda by sa mali ukončiť počas budúcich
letných prázdnin.
Počas letných prázdnin 2009 sa uskutočnila rekonštrukcia jednotlivých tried (výmena okien,
podláh a obkladov okolo umývadiel a pod.) i sociálnych zariadení, takže 700 žiakov sa po
prázdninách mohlo vrátiť do svojich tried.
Počas škols. roka 2009/2010 sa postupne realizujú ďalšie rekonštrukčné práce – oprava
strechy, zateplenie budovy, výmena okien na telocvični a pod.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo nenávratný finančný príspevok
1,485 mil. eur (primátor Piešťan Ing. R. Cicutto podpísal 24. júna 2009 na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z európskych fondov vo výške cca
1,485 mil. eur), čo predstavuje 95 % z celkových
oprávnených výdavkov – 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho
rozpočtu. Zvyšných 5 % z celkových nákladov uhradí Mesto Piešťany.
6. Príprava na rekonštrukciu Teplickej ul. v Piešťanoch
Mesto Piešťany každoročne realizuje viaceré investičné akcie, medzi nimi i rekonštrukcie
mestských komunikácií. V roku 2009 sa rozhodlo, že v budúcnom roku sa pristúpi
k rozsiahlej rekonštrukcii Teplickej ul., ktorá patrí medzi dôležité komunikácie v centre
mesta. Predstavitelia mesta dali prednosť tejto ulici pred obnovou Štefánikovej ul. Počas roka
mohlo Mesto Piešťany podať iba jednu žiadosť o príspevok na regeneráciu ulice v centrálnej

mestskej zóne (v prípade Štefánikovej ul. by išlo iba o krátky úsek od evanjelického kostola
po Nám. 1. mája).
Realizácia projektu si bude vyžadovať cca 2 mil. eur a má sa začať v 2. polovici 2010
a práce na cca 800 m ulici by mali trvať 10 mesiacov.
Projekt počíta s kompletnou obnovou vozovky, chodníkov, pribudne nový mobiliár, verejné
osvetlenie a sadové úpravy.
Mesto Piešťany bude projekt realizovať s finančnou podporou EÚ. Žiadosť o grant vo
výške cca 1,5 mil. eur z Regionálneho operačného programu Európskej únie podalo Mesto
Piešťany v júli 2009. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR doručilo dňa 9. dec.
2009 na Mestský úrad v Piešťanoch potvrdenie o schválení projektu „Regenerácia centrálnej
mestskej zóny - Teplická ul.“.
7. Rekonštrukčné práce Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch
Niekoľkoročné rozsiahle práce vo Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch realizoval vdp. farár dekan Jozef Bohunický, správca farnosti v rokoch 2004 - 2009. V tom období sa uskutočnila
rozsiahla rekonštrukcia fary a farského kostola sv. Štefana kráľa.
Už v roku 2004 sa začali rekonštrukčné práce na veži farského kostola. V roku 2005
pokračovali práce na streche kostola, boli vymenené poškodené časti krovu a celá strecha
bola pokrytá medeným plechom. Na veži kostola bol osadený nový, pozlátený kríž.
V ďalšom období sa urobila fasáda kostola, osadili sa nové dubové dvere, žulové schody
do všetkých vchodov do kostola, boli zreštaurované niektoré časti portálov, uskutočnila sa
generálna oprava a sprevádzkovanie zvonov vo veži kostola na lineárny pohon. S podporou
mesta boli sfunkčnené vežové hodiny. V roku 2009 bolo nainštalované úplne nové ozvučenie.
Zrekonštruovaná bola aj budova fary a v roku 2008 byt kaplána.
Rekonštrukčné práce sa uskutočnili aj na kostole vo Veľkom Orvišti.
8. Mariánske námestie v Piešťanoch
Z podnetu piešťanského rímskokatol. farára - dekana Mons. Jozefa Bohunického bolo
verejné priestranstvo v okolí kostola sv. Štefana pomenované na Mariánske námestie. Je
ohraničené Štefánikovou ul., Ul. Alexandra Šindelára a ul. Pod Párovcami. Názov námestia
schválilo MsZ MP na svojom 5. riadnom zasadnutí 11. júna 2009. Na námestí sa urobili
parkové úpravy, nové dlažby a pripravili sa projekty na osvetlenie. Nachádza sa tam socha
Panny Márie na podstavci.
9. Socha páva - odhalenie
V rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa v piatok 29. mája 2009 uskutočnilo
odhalenie sochy páva stojacej pri skákajúcej fontáne „Príbeh prameňov“ v Sade Andreja
Kmeťa. Ešte nedokončená bola osadená už v januári. Autorom sochy, ktorá symbolicky
znázorňuje páva, bol Bohuš Kubinský, jej cena bola cca 78 tis. eur. Socha pozostáva
z chvosta páva (z ťažkej žuly), hlavy páva zhotovenej ako pitná fontánka (bronz) a z očí
páva (fúkané sklo).
Socha páva je posledné z umeleckých diel, ktoré doplnili projekt rekonštruovanej pešej
zóny.

10. Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Piešťanoch a okolí
V rokoch 2006 až 2009 obchodná spoločnosť Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
realizovala projekt „Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV“.
Projekt bol vybudovaný v investorstve TAVOSu a bol spolufinancovaný z prostriedkov ISPA
EÚ, Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.
V rámci projektu bola rekonštruovaná kanalizačná sieť v Piešťanoch a rozšírená vybudovaním
stokovej kanalizačnej siete v okolitých obciach. Význam projektu spočíval najmä v tom, že
jeho realizáciou boli vytvorené podmienky na odvádzanie a následné čistenie odpadovej vody
prostredníctvom verejnej kanalizácie a to ekologickým spôsobom. Tiež bola rekonštruovaná
a rozšírená Čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch, kde sú všetky odpadové vody čistené.
V regióne Piešťan tak bol vytvorený predpoklad na splnenie záväzku Slovenska, prijatého
pri jeho vstupe do EÚ, zabezpečiť zodpovedajúce odvádzanie a čistenie odpadovej vody
v obciach nad 2 000 obyvateľov.
a) Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete – existujúca jednotná kanalizačná sieť
v Piešťanoch bola už v nevyhovujúcom stave, preto sa pristúpilo k jej rekonštrukcii. Bolo
realizovaných 253 ks kanalizačných odbočiek s dĺžkou potrubia 4 054,4 m.
Okrem toho sa vybudovala nová kanalizácia v okolitých obciach. V piešťanskej mestskej
časti Kocurice bola postavená kanalizácia. Kanalizačná sieť bola vybudovaná v celkovej
dĺžke 5 415,6 m, 3 čerpacie stanice a 82 kanalizačných odbočiek v celkovej dĺžke 653 m.
Kanalizačná sieť s potrubiami a odbočkami bola vybudovaná aj v katastrálnych územiach
Veľkého Orvišťa, Ostrova, Banky a Moravian n/V.
b) Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Piešťanoch – uskutočnila sa
rekonštrukcia a modernizácia celej ČOV v Piešťanoch, vrátane čerpacích staníc. Bola
zapracovaná požiadavka maximálnej životnosti, požiadavka flexibility technológie linky
čistenia s premenlivým látkovým a hydraulickým zaťažením pri požadovanej účinnosti
čistiarne odpadových vôd, požiadavka minimalizácie negatívnych vplyvov na životné
prostredie a pod.
11. Nové detské multifunkčné ihrisko v Piešťanoch
18. mája 2009 sa za prítomnosti zástupcov mesta uskutočnilo slávnostné otvorenie nového
športoviska pre deti na sídlisku A. Trajan.
Multifunkčné ihrisko s umelou trávou má basketbalové koše, bránky na minifutbal,
volejbalové ihrisko a tenisové kurty.
12. Klientske centrum piešťanskej polície - otvorenie
Začiatkom mája 2009 bolo na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Piešťanoch otvorené
klientske centrum. Na jeho vybudovanie investovalo Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 40
tis. eur.
Pracovisko poskytuje lepšie prostredie pre klientov i samotných zamestnancov. Na OO PZ
v Piešťanoch si občania vybavujú osobné doklady (občianske a vodičské preukazy, pasy)
a nové evidenčné čísla vozidiel.
13. Pamätihodnosti mesta Piešťany - zoznam
Poslanci MsZ MP na 1. riadnom zasadnutí MsZ dňa 12. febr. 2009 schválili VZN MP
o pamätihodnostiach mesta Piešťany. Do Zoznamu pamätihodností mesta Piešťany nepatria

objekty zaradené do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok na území mesta Piešťany.
Zoznam pamätihodností mesta Piešťany má 3 časti.
a) Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti mesta:
1. Kaplnka pri Kolonádovom moste (Kaplnka Božského srdca Ježišovho), Winterova ul. 74;
2. Hotel Victoria Regia, Winterova ul. 1-5; 3. Vila Alexander, Winterova ul. 41; 4. Amfiteáter,
Sad Andreja Kmeťa; 5. Vila Löger (Internát SPŠE), Winterova ul. 70; 6. Obytný dom („Stará
lekáreň“), Winterova ul. 26; 7. Obytný dom, Winterova ul. 34; 8. Dom „Júliin dvor“, Winterova
ul. 36;
9. Objekt bývalej základnej školy, Rázusova ul. 9; 10. Objekt bývalej základnej
školy (bývalý hotel Metropol), Rázusova ul. 14; 11. Vojenský kúpeľný ústav s vilou Izabela,
Teplická ul. 81; 12. Evanjelický a.v. kostol, Winterova ul. 1; 13.Kúpeľná liečebňa „Pro
Patria“, Kúpeľný ostrov 18; 14. Hotel „Cyrilov dvor“, Kúpeľný ostrov 20; 15. Vodárenská
veža (vežový vodojem SLK); 16. Vila „Ivánka“ (liečebný dom Šumava), Beethovenova
ul. 20; 17. Vila „Riviera“, Sad Andreja Kmeťa 80; 18. Vila „Lívia“, Sad Andreja Kmeťa
78; 19. Vila „Pavla“, Sad Andreja Kmeťa 76; 20. Vila „Hron“, Sad Andreja Kmeťa 26; 21.
Vila Klára, Sad Andreja Kmeťa 28; 22. Špeciálne sanatórium (budova Luxor - nemocnica
Alexandra Wintera, pôvodné kúpeľné sanatórium dr. Schmidta a dr. Weisza), Winterova
ul. 68; 23. Sanatórium „Palace“ (nemocnica Alexandra Wintera, pôvodne sanatórium dr.
Brežného),Winterova ul.66; 24.Vila „Astória“, Sad A. Kmeťa 24; 25. Vila „Anna“, Sad
Andreja Kmeťa 43; 26. Budova „Kúpeľnej komisie“, Pribinova ul. 2; 27. Gymnázium P. de
Coubertina, Nám. SNP 9; 28. Obecný úrad (budova MsÚ), Námestie SNP 3; 29. Okresný úrad
(budova SPŠE), Nám. SNP 8; 30. Penzión „International“, Nálepkova ulica 6; 31. Bytový
dom s lekárňou, Námestie slobody 6; 32. Základná škola (Základná škola Vajanského ul.),
Vajanského ul. 35; 33. Pavilón „Alexander“ (Sandor Pavillon, pôvodne robotnícka liečebňa
„Pro labore“),Štefánikova ul.2B; 34. Vila Dr. Švorca, Beethovena ul. 3; 35. Rímskokatolícka
cirkevná základná škola (pôvodne Obecný úrad v Piešťanoch), Štefánikova ul. 119; 36.
Kolonáda, Winterova ul.; 37. Dom umenia, Nábrežie Ivana Krasku 1; 38. Torzo záhradnej
štvrte Floreat, Nábrežie Ivana Krasku a Nálepkova ul. (10 objektov záhradnej štvrte
Floreat); 39. Stĺp Najsvätejšej Trojice (Trojičný stĺp Vrbovská); dielo ľudového umelca
z roku 1783, Vrbovská cesta; 40. Pomník obetiam 1. svetovej vojny (dielo akad. sochára
V. Vavru z roku 1937), Štefánikova ul.; 41. Pomník „Vďaka osloboditeľom“(dielo akad.
sochára V. Vavru z roku 1950), Nám. SNP; 42. Bronzové súsošie „Milenci“ (dielo sochára
A. Trizuljaka), Sad A. Kmeťa; 43. Meteorologická búdka (liatinový objekt z prelomu 19.
a 20. stor.), mestský park; 44. Židovský cintorín, Jánošíkova ul.; 45. Dom č. 15 (známy pod
menom Havas, neskôr Orava), Winterova ul.15; 46. Komplex Balnea - Centrum (Palace,
Grand, Splendid, Esplanade, Spoločenské centrum), Kúpeľný ostrov 13, 26, 30, 32, 34; 47.
Komplex cirkevného gymnázia a fary (komplex v blízkosti farského kostola sv. Štefana
kráľa, terajšia fara bola postavená v roku 1929, telocvičňa Orlovňa v roku 1928), ul. Pod
Párovcami; 48. Fontána pred hotelom Slovan (kamenná balustráda a 6 súsoší „putti“), Sad
A. Kmeťa; 49. Trojičný stĺp - Kocurice, Dudvážska ul. v m.č. Kocurice (z roku 1909); 50.
Kamenné náhrobky a hlavný kríž - cintorín Kocurice (hlavný kríž je dielom kamenosochára
Václava Rymplera z roku 1927), Ulica družby v m.č. Kocurice; 51. Hrob kamenára Václava
Rymplera, Cintorín na Bratislavskej ceste; 52. Hrob astronóma Milana Antala a rodiny Antal,
Cintorín na Bratislavskej ceste; 53. Hrob podplukovníka letectva Ing. Ivana Haluzického,
Cintorín na Bratislavskej ceste; 54.Hrob rodiny Kajlichovcov (akademický maliar Aurel
Kajlich), Cintorín na Bratislavskej ceste; 55. Hrob akademického sochára Ladislava

Ľudovíta Polláka, Cintorín na Bratislavskej ceste; 56. Hrob Františka Ernesta Scherera,
Cintorín na Bratislavskej ceste; 57. Hrob členov rodiny Winterovcov - Ľudovíta Wintera,
Cintorín na Bratislavskej ceste; 58. Hromadný hrob vojakov z 1. svetovej vojny, Cintorín
na Bratislavskej ceste; 59. Hrob Mareka Lubošinského, Cintorín na Bratislavskej ceste; 60.
Hrob akad. maliara Ctibora Krčmára, Cintorín na Bratislavskej ceste; 61. Hrob Prof. MUDr.
Štefana Siťaja, DrSc., Cintorín na Bratislavskej ceste (hrob v kolumbáriu urnového hája);
62. Kamenné náhrobky pochádzajúce zo zrušeného židovského cintorína v obci Banka,
Cintorín na Bratislavskej ceste; 63. Pamätník obetí holokaustu, Cintorín na Bratislavskej
ceste; 64. Hrob Alexandra Šindelára (dielo sochára L.Ľ. Polláka), Cintorín na Žilinskej
ceste; 65. Hrob akad. sochára Valéra Vavra, Cintorín na Žilinskej ceste; 66.Hrobka MUDr.
Kolomana Fodora, Cintorín na Žilinskej ceste; 67.Hrob Eda Klubicu Sekeru (publicista
a redaktor časopisu Saluberrimae Pistinienses Thermae), cintorín na Žilinskej ceste; 68.
Pamätník botanika Prof. Karla Domina, Kúpeľný ostrov; 69. Obtokové rameno Váhu.
b) Hmotné hnuteľné pamätihodnosti mesta:
1. Erb mesta, Mestský úrad - kancelária primátora (zapísaný v Heraldickom registri SR,
odporučený k používaniu 13.5.1977); 2. Ochranná listina „Salva guardia“ (listina vydaná
cisárom Leopoldom I., chrániaca Piešťany a Banku), Balneologické múzeum Piešťany; 3.
Secesný triptych (olej na plátne, dielo budapeštianskeho maliara Arpáda Bascha z roku 1904),
Balneologické múzeum Piešťany; 4. Kolekcia ľudových plastík (drevené polychromované
plastiky), Balneologické múzeum Piešťany; 5. Originály leptov podľa návrhu Martina Benku
(2 lepty „Na salaši“ a „Piesne z Detvy“, na Kolonádovom moste sú ich kópie), Mestská
knižnica Piešťany - zasadacia miestnosť.
c) Nehmotné pamätihodnosti mesta:
1. „Socha piešťanských parkov“ - názov a podujatie (idea plenérových výstav - r. 1961, v r.
1967 bol schválený prvý Štatút Sochy piešťanských parkov);
2. „Piešťanský festival“
- názov a logo podujatia (od roku 1955, v roku 1999 ochranná známka).
14. Zoznam národných kultúrnych pamiatok na území mesta Piešťany
a) Pamiatkové objekty v pamiatkovej zóne mesta (je vymedzená vyhláškou Okresného
úradu v Trnave z roku 1991):
1. Most cestný (Krajinský most); 2. Dvorana kúpeľná (Cour Salon, Kursalon), mestský park,
Beethovenova ul.; 3. Vila so záhradou (Scheibnerova vila), Teplická ul.; 4. Pošta (Poštový
a telegrafický úrad), Kukučínova ul.; 5. Kúpeľný park, Kúpeľný ostrov; 6. Plastiky - súbor
(plastika Chlóis, plastika Hermes, plastika Athéna, plastika Demeter), Kúpeľný ostrov, park
LD Thermia Palace; 7. Dom liečebný a park - Thermia Palace a park Thermie, Kúpeľný
ostrov; 8. Dom kúpeľný - Balneoterapia Irma, Kúpeľný ostrov; 9. Kúpalisko s areálom kúpalisko Eva (budova plavárne - krytý bazén, bazén so skokanským mostíkom, detský
bazén), Kúpeľný ostrov; 10. Domy kúpeľné – súbor (Dom kúpeľný I. - Napoleon I, Dom
kúpeľný II - Napoleon II, Dom kúpeľný III - Napoleon III, Kúpeľný ostrov; 11. Park
mestský a pomníky (park mestský, pomník Beethoven L.v., pomník Trajan - Benešovský),
Sad Andreja Kmeťa; 12. Dom liečebný (Grand Hotel Royal - Slovan), Sad Andreja Kmeťa;
13. Vila (nárožná - základná umelecká škola), Teplická ul.; 14. Hotel (nárožný - Hotel Lipa),
Rázusova ul., Winterova ul.; 15. Dom liečebný (radový - Zelený strom), Winterova ul.; 16.
Hotel (nárožný - Cour hotel, bývalé riaditeľstvo SLK), Winterova ul.; 17. Dom liečebný
(Hotel Exelsior - Jalta), Winterova ul.; 18. Hotel (Hotel Eden), Winterova ul.; 19. Most

kolonádový a plastika (promenádny most, socha barlolámača), Winterova ul.
b) Pamiatkové objekty mimo pamiatkovej zóny mesta:
20. Náhrobník (Goldstein F.), cintorín; 21. Kláštor Johanitov (gotický kostol - ruina),
Detvianska ul.; 22. Elektráreň (stará elektráreň dieselová), Staničná ul.; 23. Pranier,
Štefánikova ul.; 24. Kostol a sochy (farský kostol sv. Štefana, socha - sv. Vendelín, socha
na stĺpe - sv. Florián), Štefánikova ul.; 25. Pomník (pomník rumunských vojakov), Žilinská
cesta; 26. Kríž, m.č. Kocurice; 27. Mlyn elektrický (Ružový mlyn), Hurbanova ul.
15. Prevádzka kúpaliska Eva v roku 2009
Vlastníkom kúpaliska Eva sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., ktoré však
k 31.12.2007 ukončili prevádzku kúpaliska. Kúpalisko Eva slúžilo nielen verejnosti, ale
aj plavcom, členom tunajších plaveckých klubov, ktorí tu trénovali. Na športové účely je
v Piešťanoch v súčasnosti vhodný iba jeden krytý bazén v Hoteli Sorea Sĺňava.
Za symbolickú cenu 1,- Sk dostal do prenájmu kúpalisko Eva Klub vodného póla Kúpele
Piešťany, ktorý ho aspoň v letnom období sprevádzkuje aj pre verejnosť. Členovia klubu sa
o vonkajší bazén starajú, náklady na prevádzku kúpaliska si však musia hradiť sami. Klub
počíta s finančnou podporou Mesta Piešťany, prevádzka kúpaliska je totiž pre klub stratová.
V roku 2008 klub vodného póla uskutočnil výmenu starého dna a niektorých častí stien
vonkajšieho bazéna s aktívnou účasťou svojich členov. V roku 2008 Mesto Piešťany poskytlo
klubu na vykrytie strát za prevádzku a opravy dotáciu 1,8 mil. Sk. V roku 2009 však mesto
pre nedostatok prostriedkov z dôvodu finančnej krízy požadovanú dotáciu cca 45 tis. eur
však už klubu neposkytlo.
Na 9. riadnom zasadnutí MsZ MP 5. nov. 2009 predseda Klubu vodného póla KP Jozef Cifra
požiadal poslancov MsZ o zaradenie sumy za vodné a stočné pri prevádzkovaní kúpaliska
Eva do rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010.
16. Aktivity na odkúpenie resp. vybudovanie mestského kúpaliska v Piešťanoch
Na 8. riadnom zasadnutí MsZ MP dňa 8.okt. 2009 sa poslanci zaoberali otázkou, akým
spôsobom sa mesto môže stať majiteľom kúpaliska.
Do úvahy prichádzali 2 možnosti.
Prvá z nich sa týkala kúpaliska Eva. V roku 2009 uplynulo 75 rokov od otvorenia kúpaliska,
obyvatelia Piešťan však v súčasnosti veľa dôvodov na oslavu nemali.
V minulosti bolo kúpalisko Eva počas celého roka prístupné pre verejnosť a športovcov.
Najmä v letnom období bolo centrom, kde sa obyvatelia a návštevníci mesta stretávali za
účelom oddychu, zábavy a športu. Existoval tu čulý spoločenský život. V súčasnosti sa na
zašlú slávu kúpaliska, ku ktorej prispeli aj úspešní plavci a vodnopólisti, už iba spomína.
K 31.12.2007 SLK Piešťany, a.s. ako vlastník ukončil prevádzku kúpaliska Eva. Kúpalisko
dostal do prenájmu Klub vodného póla, ktorý ho aspoň v letnom období sprevádzkuje i pre
verejnosť. Tento stav však nie je po vôli ani obyvateľom ani športovcom mesta a preto
zástupcovia mesta začali v tejto veci konať.
Už v roku 2006 kúpele ponúkli kúpalisko Eva mestu do prenájmu za symbolickú cenu 1,- Sk
ročne, k dohode však nedošlo. Na rozsiahlu opravu, resp. rekonštrukciu celého kúpaliska
by totiž mesto muselo čerpať financie z eurofondov. Avšak investovanie verejných financií
(teda aj z eurofondov) do súkromného majetku by bolo ťažko realizovateľné, keďže mesto
by nebolo vlastníkom, ale iba nájomcom.

Do úvahy ďalej pripadlo odkúpenie kúpaliska. V apríli 2009 primátor Piešťan Ing. R. Cicutto
zaslal majiteľovi kúpeľov sirovi Bernardovi Schreierovi list s ponukou na prevod kúpaliska
Eva do majetku mesta za symbolickú cenu, avšak bez úspechu. V októbri 2009 predstavitelia
mesta rokovali s vedením kúpeľov o možnosti predaja kúpaliska , avšak opäť sa nedohodli.
Druhou možnosťou by bolo vybudovanie vlastného mestského kúpaliska. K tomu je treba
nájsť najprv vhodný pozemok. V roku 2009 sa spočiatku presadzoval návrh na výstavbu
plaveckého centra na Hlbokej ul., a to na pozemku manželov Bielických (mesto by ho
mohlo získať zámenou pozemkov). Ku koncu roka 2009 však začal podporu poslancov MsZ
získavať návrh, aby sa plavecké centrum postavilo na mestskom pozemku pri futbalovom
štadióne za mestským parkom.
Prioritnou úlohou však zrejme je obstaranie finančných prostriedkov, potrebných na výstavbu
nového kúpaliska, náklady budú zrejme vysoké. Mesto na to prostriedky nemá, zvládalo by
asi iba financovanie prevádzky kúpaliska.
Otázkou výstavby kúpaliska sa predstavitelia mesta budú zaoberať znovu v nasledujúcom
roku 2010.
17. Objekt bývalého hotela Lipa - zmena majiteľa
Vo februári 2009 oznámila spoločnosť GOLD EDEN, s.r.o., Malé Pálenisko, Bratislava, že
novým vlastníkom a stavebníkom objektu bývalého hotela LIPA sa stala spoločnosť RELAX
CLUB, s.r.o., Malé Pálenisko, Bratislava.
Mesto Piešťany ponechalo verejné priestranstvo - komunikácie pred objektom LIPA v nájme
aj novému vlastníkovi objektu.
Objekt bývalého hotela LIPA už dlhé obdobie chátra, nadobudol vzhľad ruiny. Vlastníci sa
striedajú, ale pre záchranu objektu nerobia nič.
18. Objekt starej elektrárne na Staničnej ul. v Piešťanoch
Objekt starej elektrárne na Staničnej ulici v Piešťanoch je už vyše pol storočia nefunkčný
a chátra. Elektráreň bola postavená v roku 1906, výrobu elektrickej energie, potrebnej
na svetlo v príbytkoch obyvateľov mesta ukončila tesne po ukončení 2. svetovej vojny.
V súčasnosti opustený objekt patrí medzi národné kultúrne pamiatky na území Piešťan.
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. sa rozhodla priestory starej elektrárne využiť
na vzdelávanie detí z celého Slovenska na tému využitia rôznych druhov energie v živote
spoločnosti. Z toho dôvodu založila koncom roka 2008 Nadáciu EON, ktorá si ako stále miesto
svojho pôsobenia vybrala práve objekt tunajšej starej elektrárne. Zároveň vyhlásila súťaž
pre študentov Slovenskej technickej univerzity o vytvorenie najlepšieho architektonického
návrhu na funkčné využitie tejto kultúrnej pamiatky. V roku 2009 bol ako víťazný vybraný
projekt študentov Michala Ganobjaka a Vladimíra Haina a počíta s premenou objektu na
„školu hrou“.
Prvé priestory rekonštruovaného objektu by mali byť otvorené v roku 2011.
19. Podujatia pri príležitosti Dňa Zeme
Medzinárodný Deň Zeme pripadá na 22. apríla.
Pri tejto príležitosti Mesto Piešťany pripravilo podujatie, ktoré sa uskutočnilo v piatok 24.
apríla. Predpoludním sa v mestskej knižnici uskutočnila prednáška „Deň Zeme v knižnici“.
Popoludní sa konal zber odpadkov na 2-kilometrovom úseku na pravom brehu Váhu od

Kolonádového mosta až po Lodenicu. Brigády sa zúčastnili zamestnanci mesta na čele
s primátorom, v čistení brehov im pomáhali žiaci základných škôl.
V sobotu na ich prácu nadviazali ďalší obyvatelia mesta – športovci, rybári a turisti, ktorí
čistili brehy jazera v rámci akcie Jarné upratovanie brehov Sĺňavy.
20. Rekonštrukcia plynovodnej siete v Piešťanoch
Staré plynové potrubie v meste už pomaly dožíva, dochádza k únikom plynu i haváriám.
Plynári preto v roku 2009 pristúpili k rekonštrukcii plynovodnej siete. Začala sa realizovať
postupná výmena nízkotlakového potrubia za strednotlakové (vymieňajú sa oceľové rúry za
plastové, ktoré sú trvácnejšie).
Kompletná rekonštrukcia plynového potrubia sa začala už koncom zimy 2009 na sídlisku
Floreát(potok Dubová ho delí na Veľký a Malý Floreát). Rekonštrukčné práce sa uskutočňujú
v 3-och etapách, dve sa realizovali v tomto roku, tretia v roku 2010. Všetky domy na Floreáte
dostanú v priebehu rokov 2009 až 2010 aj nové plynové prípojky. Montážne práce v roku
2009 realizovala firma Termomont z Dolnej Krupej.
Postupne sa bude prechádzať na strednotlakové plynové potrubie aj v ďalších častiach mesta.
21. Verejné osvetlenie v Piešťanoch v roku 2009
Verejné osvetlenie v Piešťanoch je v súčasnosti už v pomerne zlom technickom stave.
V januári spadla na Valovej ulici pouličná lampa na zaparkované auto. V priebehu februára
a marca firma z Trnavy vykonala kontrolu statiky 260-tich vybraných oceľových stĺpov
(približne 10 % z ich celkového počtu v meste). Na niektorých miestach sú ešte staré
železobetónové stĺpy.
Stožiarov verejného osvetlenia je v meste cca 3 tisíc. Elektrické vedenie je väčšinou
nadzemné i keď sa postupne nahradzuje káblovým. Viaceré stožiare sú staré už viac ako 30
rokov, železobetónové vyše 50 rokov, podmýva ich dažďová voda, vyhnívajú. Pracovníci
mestských Služieb MP počas roka robia na verejnom osvetlení najnutnejšie opravy, len aby
ešte nejaký čas fungovalo.
Mesto Piešťany plánuje rekonštrukciu verejného osvetlenia – výmenu najviac poškodených
stožiarov, vedenia a výmenu starých ťažších svietidiel za ľahšie efektívnejšie. Na rozsiahlu
rekonštrukciu však mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, potrebuje získať dotáciu,
z vlastného rozpočtu mesto by dokázalo realizovať iba výmenu svietidiel.
Nové osvetlenie sa osadzuje i pri komplexných rekonštrukciách komunikácií.
V roku 2009 Mesto Piešťany v priebehu leta realizovalo rekonštrukciu pouličného osvetlenia
v lokalite Kanada za železničnou traťou. Obyvatelia Vrbovskej, Družstevnej a Brigádnickej
ulice dostali spolu 12 70-wattových svietidiel typu Malaga, čo umožňuje bezpečnú cestnú
premávku v noci. Zároveň boli zrušené stĺpy nadzemného vedenia a elektrické káble boli
uložené do zeme.
22. Opravy a údržba mestských komunikácií v Piešťanoch
Väčšina mestských komunikácií, či už komunálnych ulíc alebo štátnych ciest už nie je
v požadovanom technickom stave. Účastníci cestnej premávky vedia, aký je rozdiel v jazde
po komunikácii so starou, už dlho prevádzkovanou vozovkou a v jazde po rekonštruovanej,
resp. novej komunikácii.
Mesto Piešťany každoročne realizuje rekonštrukciu niektorej mestskej komunikácie (napr.

v roku 2008 mesto uskutočnilo zo svojho rozpočtu rekonštrukciu cesty a chodníkov na
Záborského ulici a Hollého ulici, v roku 2009 sa rekonštruovala Nitrianska ul., ktorú
financoval investor výstavby AUPARKu). Okrem toho tiež mesto prostredníctvom Služieb
mesta Piešťany vykonáva pravidelné opravy a údržbu všetkých mestských komunikácií,
niektoré vozovky sú však už obzvlášť hrboľaté a pozaplátané. Diery a hrboľatý povrch
na vozovkách a chodníkoch znepríjemňujú jazdu vodičom, cyklistom i chodcom, pretože
môžu poškodiť vozidlo alebo spôsobiť úraz. Po každej zime pribudnú nové diery, výtlky,
preliačiny a praskliny na vozovkách. Po zime zostalo v roku 2010 v meste približne 600
výtlkov. Piešťany majú zhruba 88 km miestnych komunikácií.
Pracovníci Služieb MP vykonávajú opravy a údržbu mestských komunikácií počas celého
roka. Situáciu a kvalitu ciest a chodníkov monitorujú. Na ich opravu používajú technológiu
Jetpatcher (zmes emulzie a kameniva,, ktorá sa nanáša nastrekovaním), ďalšou je technológia
liateho asfaltu.
Opravu štátnych ciest – Žilinskej, Bratislavskej, Krajinskej a Kláštorskej vykonáva Slovenská
správa ciest.
Opäť sú tu problémom financie, ktorých v súčasnom krízovom období nemá Mesto Piešťany
nazvyš. V roku 2008 bolo na rekonštrukciu a opravy ulíc, chodníkov a parkovacích plôch
vynaložených 616 tis. eur, kým v roku 2009 to bolo iba 352 tis. eur. Z toho na starostlivosť
o cesty a chodníky bolo v roku 2009 pre Služby mesta Piešťany vyčlenených 73 028 eur.
Okrem odstraňovania dier a výtlkov vykonali Služby MP aj údržbu dopravného značenia,
autobusových zastávok, cestnej signalizácie a pod.
23. Odpadové hospodárstvo mesta Piešťany v roku 2009 - štatistické údaje
Množstvo odpadu v Piešťanoch v posledných rokoch vzrástlo.
V roku 2007 sa vyprodukovalo 17 tis. ton a v roku 2008 18 tis. ton odpadu. Najviac sa
ho nazbieralo z domácností (5 263 ton), potom nasledovali jednotlivé prevádzky a zberné
stredisko.
Veľká časť odpadu bola vyseparovaná. V roku 2007 obyvatelia Piešťan vytriedili 5 825 ton
odpadu (33 % z celkového množstva odpadu) a v roku 2008 už 7 373 ton (39 %). Triedil sa
papier, sklo, plasty, elektro-odpad, pneumatiky, tetrapaky, odpadový olej a biologický odpad.
Medzi separovanými druhmi odpadu v roku 2008 ešte neboli kovy, batérie a akumulátory.
Výdavky Mesta Piešťany za zber a odvoz odpadu v roku 2008 boli cca
32 mil. Sk
(vyše 1 mil. eur), príjmy mesta z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
31,8 mil. Sk, teda o niečo menšie než výdavky.
Začiatkom roka 2009 firma Marius Pedersen, odvážajúca z ulíc komunálny odpad, dočasne
pozastavila niektoré druhy separovaného odpadu, pretože boli pre ňu stratové. Zástupcovia
firmy sa však následne s predstaviteľmi mesta dohodli a separovaný zber odpadu ďalej
riadne pokračoval.
V roku 2009 sa v meste zaviedol aj separovaný zber kovov (pre všetky druhy i pre kovové
obaly - konzervy a plechovky. V meste boli na viacerých miestach rozmiestnené zberné
nádoby na kov.
24. Pracovné rozkopávky na území mesta Piešťany v roku 2009
V roku 2009 bolo v Piešťanoch rozkopaných obzvlášť mnoho ulíc a chodníkov z dôvodu
rôznych rekonštrukčných prác.

a) Kanalizačná sieť – ukončila sa rekonštrukcia kanalizačnej siete, ktorá v meste a okolitých
obciach prebiehala od roku 2009.
b) Výstavba AUPARKu a rekonštrukcia Nitrianskej ul. – počas výstavby AUPARKu
prebiehala zároveň rozsiahla rekonštrukcia celej Nitrianskej ul., okrem nej boli rozkopané
aj časti Hviezdoslavovej a Teplickej ul.
Už koncom marca a začiatkom apríla 2009 sa na Nitrianskej ul. uskutočnila prekládka
vodovodu pre AUPARK a na začiatku Teplickej ul. boli uložené telekomunikačné - optické
a metalické káble. V nasledujúcich mesiacoch sa budovala nová cesta a chodníky na
Nitrianskej ul., v júni bola ulica pre dopravu uzavretá. Novú cestu skontrolovali pracovníci
MsÚ a zistili niekoľko nedostatkov. V auguste preto Nitriansku ul. znovu rozkopali. Na
niektorých úsekoch sa odstránil asfalt, pretože neboli dobre umiestnené obrubníky. Úpravy
na Nitrianskej ul. pokračovali ešte aj v októbri. Musela sa opraviť pre nevyhovujúce
vyspádovanie vozovky a tiež aj spomaľovače, slúžiace aj ako prechody pre chodcov
(poškodili ich ťažké stroje počas kladenia asfaltu). Po ukončení rekonštrukčných prác
nadobudla Nitrianska ul. s oddelenými cestami, širokými chodníkmi a priestorom pred
AUPARKom úplne nový vzhľad.
c) Plynovodná sieť – z dôvodu rekonštrukcie plynovodnej siete boli postupne rozkopané
všetky ulice na sídlisku Floreát, potom aj v ďalších častiach mesta.
d) Telekomunikačná sieť – káble pre telekomunikačné spoločnosti (T-Com, Orange a pod.)
boli uložené na viacerých miestach.
Káble boli uložené pod chodníkmi na Bratislavskej ceste od križovatky s Teplickou ul. až po
hostinec Vinohrad. V auguste boli rozkopávky na Ul. A. Hlinku na úseku od železničnej
stanice po OD Prior, ukladali sa tam telekomunikačné káble pre telefónne linky, internet
a televíziu. Telekomunikačné káble boli tiež uložené na sídlisku A. Trajan, sídlisku Juh i na
Valovej ul.
e) Elektrická sieť – z dôvodu výmeny elektrických káblov boli v auguste a septembri
rozkopané chodníky na Radlinského ul., pokračovali cez Bernolákovu ul., Nám. SNP po
Kollárovu ul.
Na Teplickej ul. sa okrem elektr. káblov vymieňali aj rozvodné skrinky.
Koncom októbra a začiatkom novembra bola na Poštovej ul. rozkopaná cesta aj chodníky,
ukladali sa káble vysokého napätia pre AUPARK.
f) Vodovodná sieť – menili sa iba niektoré vodovodné prípojky v prípade nutnosti
a havarijných stavov. Napr. na Royovej ul. boli vykopané diery, z dôvodu výmeny starej
vodovodnej prípojky pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ul.
25. Prejavy neporiadku a nedostatkov na verejných priestranstvách mesta
Piešťany sú vcelku úhľadné, udržiavané a pokojné kúpeľné mesto. Vyskytujú sa však aj
prejavy neporiadku, vandalizmu a znečisťovania mesta, príčinou ktorých je nielen bezohľadný
prístup niektorých jedincov k verejnému prostrediu, ale aj ľahostajnosť a nevšímavosť časti
obyvateľstva mesta.
Služby mesta Piešťany musia každoročne vynaložiť veľa práce i finančných prostriedkov na
udržanie poriadku a čistoty v meste. Zároveň to poškodzuje dobré meno mesta a dojmy jeho
návštevníkov počas ich pobytu.
a) Vandalizmus – niektorí nespratní jedinci úmyselne poškodzujú i ničia verejný majetok
(lavičky, hojdačky na detských ihriskách, smetné koše a pod.). Mestská polícia ich pokutuje,

všetkých nespratníkov sa jej však nedarí zistiť.
b) Odpadky na verejných priestranstvách – nachádzajú sa odhodené po celom meste - na
cestách, chodníkoch, zeleni, ba i v potoku Dubová (ohorky od cigariet, PET fľaše, igelitky,
plastové obaly, tetrapakové krabice od džúsov a mlieka, papiere a pod.). Veľa odpadu z ulíc
nazbierajú aj mestské zametacie vozidlá.
c) Komunálny odpad – tiež sa vyskytuje neporiadok. Niektorí občania neuložia odpad
o zberných nádob, ale vedľa ich. Vedľa zberných nádob ukladajú jednak nadmerný odpad
(chladničky, televízory, práčky, koberce, časti nábytku), tiež stavebný odpad (z úpravy
bytu, výmen okien a pod.) a aj odpad uložený v igelitových vreciach. Tiež ide o priestupok,
za ktorý sa ukladá pokuta. V meste sa vyskytnú aj tzv. čierne skládky, miesta s nelegálne
uloženým odpadom.
Na ukladanie nadrozmerného odpadu je určená prevádzka zberné stredisko na ul. Pod
Párovcami.
d) Psie exkrementy – v poslednom období veľmi vzrástol počet psov v meste. Ich majitelia
chodia s nimi na pravidelné vychádzky. Väčšina z nich však chodí bez igelitových vreciek
a exkrementy psov nechajú bez povšimnutia ležať na chodníkoch a trávnikoch. Niektorí
psov zas nechávajú voľne pobehovať. Aj v týchto prípadoch by bola namieste väčšia
pozornosť a sankcie zo strany mestských policajtov, inak poriadok nenastane. V roku 2008
za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi udelili iba 15 pokút. To je naozaj veľmi
málo, napríklad v porovnaní s počtom pokút udelených za dopravné priestupky.
e) Verejné WC – stálym problémom je aj nedostatok verejných WC, ktoré sú potrebné najmä
v centre mesta. Pociťujú to obyvatelia a návštevníci
mesta predovšetkým počas
letnej kúpeľnej a rekreačnej sezóny a tiež i v predvianočnom adventnom období, keď sa
konajú verejné podujatia. O tomto probléme dokonca odvysielala krátku správu aj televízia
Markíza 6. aug. 2009.
26. Územný generel dopravy v Piešťanoch
Oblasť dopravy patrí medzi najväčšie problémy mesta. Mesto Piešťany dalo preto
odborníkom vypracovať nový generálny plán - územný generel dopravy. Jeho niekoľko
variantov pripravili pracovníci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Verejné
stretnutie, na ktorom sa občania mesta mohli vyjadriť k problémom dopravy, sa uskutočnilo
koncom mája 2009. Pripomienky sa najviac týkali parkovania v meste, preťaženej Teplickej
a Kukučínovej ul., možnosti otvorenia Rázusovej ul. pre dopravu a pod.
Dopracovanie generelu dopravy prebiehalo v priebehu roka 2009.
Územný generel dopravy mesta Piešťany rieši výhľadovo systém vonkajšej a vnútornej
dopravy mesta. Obsahuje napojenie, resp. rozšírenie doterajších cestných trás v smere sever
- juh a východ - západ, tiež i južný cestný obchvat mesta s variantami jeho napojenia na
terajšie komunikácie. Generel dopravy obsahuje tiež alternatívy na zjednodušenie dopravy
v centre mesta, napr. zavedením jednosmerných komunikácií, otvorením Rázusovej ul.
a pod.
27. Parkovanie v Piešťanoch
Jedným z problémov v oblasti dopravy je parkovanie vozidiel. V Piešťanoch je nedostatok
parkovacích miest, pričom počet áut každoročne rastie. Miesta na parkovanie chýbajú najmä
v najviac navštevovaných častiach mesta (centrum) a v hustejšie osídlených častiach mesta

(sídliská).
Na rozšírenie parkovacích miest však priestoru nie je nazvyš a bolo by to i na úkor zelene,
či už trávnatých plôch , ba i výrubu stromov.
V roku 2010 sa uskutoční rozsiahla rekonštrukcia Teplickej ul., kde zároveň bude 56
pozdĺžnych parkovacích miest. Zároveň bude odstránené stromoradie na ulici, väčšinou
výrubom, iba niekoľko zdravých jedincov bude premiestnených na iné miesto.
Jednou z možností na zvýšenie počtu parkovacích miest v meste by bola aj výstavba
veľkokapacitného parkovacieho domu.
28. Južný cestný obchvat a premostenie cez Váh v Piešťanoch - technická štúdia
Zmluvu o vypracovaní technickej štúdie južného cestného obchvatu mesta Piešťany podpísal
Trnavský samosprávny kraj v apríli 2009 s predmetnou firmou, ktorá ju v priebehu roka 2009
vypracovala. Technická štúdia okrem návrhu trasy obsahuje aj posúdenie vplyvu južného
obchvatu mesta a premostenia Váhu na životné prostredie.
Stavba obchvatu a premostenia by výrazne prispela k odľahčeniu Krajinského mosta, ktorý
je jedinou spojnicou Piešťan s obcami ležiacimi na ľavej strane Váhu. Na financovanie
stavby nebudú stačiť iba prostriedky z rozpočtu kraja, ale budú potrebné aj štátne zdroje
a eurofondy.
29. Mestská autobusová doprava v Piešťanoch v roku 2009
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava, a.s. Trnava vznikla v roku 2001 a má 4 strediská
– v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch a Senici.
V roku 2008 malo stredisko SAD v Piešťanoch k dispozícii cca 90 autobusov prímestskej
a diaľkovej autobusovej dopravy, z nich 7 sa používalo na mestskú hromadnú dopravu
v Piešťanoch. Vedúcim piešťanského strediska je Ing. Štefan Kubán. SAD Trnava,
a.s. v zmluvnej spolupráci s Mestom Piešťany pristúpila k postupnej obnove mestskej
a časti prímestskej dopravy. Už koncom roka 2007 začal po Piešťanoch premávať prvý
nízkopodlažný autobus mestskej dopravy.
V januári 2009 sa ukončila výmena všetkých 7-ich autobusov používaných v mestskej
hromadnej doprave. Slávnostné uvedenie 3-och nových nízkopodlažných autobusov sa
uskutočnilo na Nám. slobody.
Piešťany sa stali prvým slovenským mestom, v ktorom premávajú výlučne nízkopodlažné
autobusy. Nízkopodlažné autobusy EURO-4 českého výrobcu SOR Libchava nahradili
dožívajúce Karosy. Sú lepšie vybavené (pohodlnejšie sedadlá, klimatizácia a pod.),
ekologické, ale hlavne bezbariérové. Sú výhodné pre starších alebo imobilných občanov,
plošina umožňuje do nich nastúpiť aj ľuďom na invalidných vozíkoch. Cena jedného
autobusu bola 6 mil. Sk
(200 tis. eur).
V roku 2009 Mesto Piešťany poskytlo stredisku SAD v Piešťanoch pre mestskú hromadnú
dopravu dotáciu 358 787 eur.
V rámci prechodu na euromenu vstúpil do platnosti od 1. januára 2009 nový cestovný výmer
MHD v Piešťanoch (cestovné v korunách bolo prevedené na eurá). Návrh predložil dopravca
SAD Trnava, a.s. a MsZ MP ho schválilo na svojom zasadnutí 11. dec. 2008.
Cena obyčajného cestovného lístka na jednu cestu v mestskej doprave bola stanovená na 0,5
eura, t.j. 50 centov (v starej mene cca 15 Sk) a pri použití čipovej karty na 0,37 eura.

30. Kolookruh Sĺňava - informačné tabule
V roku 2009 boli na Kolookruhu Sĺňava na úseku od Lodenice po bufet Dino osadené
náučné tabule. Náučný chodník pripravilo mesta a vodohospodársky podnik v spolupráci
s turistickým oddielom TJ Bezovec a miestnymi rybármi.
Na tabuliach je uvedená história a súčasnosť vodnej nádrže Sĺňava, prezentácia
vodohospodárskeho podniku, minulosť tohto miesta vo fotografiách, ryby a druhové zloženie
fauny v tejto oblasti a športy na Sĺňave.
31. Vyhliadkové plavby loďou po Váhu a jazere Sĺňava
Ako každý rok, aj v roku 2009 sa konali vyhliadkové plavby loďou a to najprv na krátkom
úseku rieky Váh a potom po jazere Sĺňava. V súčasnosti premáva loď SP Trajan a to počas
celého roka, v letnom období každý deň okrem pondelka, v inom období cez víkendy
alebo na objednávku. Majiteľom spoločnosti Sĺňavská plavba Piešťany, ktorá v súčasnosti
vykonáva vyhliadkové plavby je Pavol Spál, zároveň aj sám loď riadi.
Loď začína plavbu z malého prístavu pri Kolonádovom moste, prechádza popod Krajinský
most a pokračuje v plavbe po jazere Sĺňava a vracia sa späť do prístavu. Sú dve trasy. Krátky
plavebný okruh trvá 50 - 55 minút, vedie k Vtáčiemu ostrovu a späť. Dlhý okruh trvá 65 70 minút a vedie okolo Vtáčieho ostrova k Drahovskej hati okolo Rybárskeho dvora a späť.
V prístave je na móle malá terasa so stoličkami a stolmi, ktorá slúži na oddych pred plavbou.
Z histórie vyhliadkových plavieb. Ku koncu socializmu v 80-tych rokoch
20. stor.
vyhliadkové plavby vykonávala väčšia krytá loď Adam Trajan, kapitánom lode bol Pavol
Spál. Loď patrila štátnej organizácii Okresná správa cestovného ruchu Trnava.
Po „nežnej“ revolúcii vznikla v roku 1990 spoločnosť Karpatia Trnava, a.s., ktorá sa stala
majiteľkou lode Adam Trajan. Spoločnosť ponúkla loď k odpredaju. Keďže mesto Piešťany
nemalo o odkúpenie lode záujem, bola loď Adam Trajan v roku 1992 predaná do Českej
republiky.
Na jar 1993 Pavol Spál kúpil menšiu krytú loď Marcus a začal ju sám prevádzkovať. V roku
1994 kúpil aj loď typu Raketa, ktorá mala pôvodne slúžiť ako reštaurácia. O 2 roky neskôr
dostal Pavol Spál od Povodia Váhu do prenájmu odkrytú loď Xénia. Z toho dôvodu predal
loď Marcus na Moravu v ČR. Loď Xénia vykonávala vyhliadkové plavby až do roku
2007. Okrem nej v prístave kotvila aj Raketa, ktorá slúžila ako pristávacie mólo pre Xéniu.
V priebehu niekoľkých rokov bola Raketa zrekonštruovaná a v roku 2001 spojazdnená.
Odvtedy v prípade potreby vykonávala aj plavby namiesto Xénie. Plavby totiž vykonávala
vždy iba jedna loď. Raketa však mala hlbší ponor ako Xénia, ktorá mala preto lepšiu
manévrovateľnosť a prechádzala aj cez plytšiu vodu.
Pavol Spál predal Raketu v roku 2006. Kúpil totiž staršiu odkrytú loď Domaša (bola podobná
Xénii) a potreboval peniaze na jej rekonštrukciu. Xéniu prevádzkoval do roku 2007, potom
ju vrátil Povodiu Váhu.
Loď Domaša prešla rozsiahlou rekonštrukciou, z odkrytej vznikla krytá loď. Jednak bola
prerobená vnútorná krytá časť s WC a bufetom a nad ňou vznikla odkrytá terasa tiež
s miestami pre cestujúcich. Zároveň loď dostala nový názov PS Trajan.
Loď PS Trajan vykonáva vyhliadkové plavby po Sĺňave od roku 2008.

32. Železničná stanica - dokončovacie práce a celková situácia v roku 2009
V roku 2009 boli na železničnej stanici dostavané a uvedené do prevádzky výťahy – dva
osobné a jeden nákladný, ktorý sa však málo využíva. Výťahy môžu používať aj imobilní
cestujúci.
Dokončený bol aj parčík pri stanici. Lavice na stanici nie sú, lebo by na ich vysedávali
bezdomovci.
Železničná stanica v Piešťanoch už nemá svojho prednostu, ale patrí pod Železničnú stanicu
Leopoldov, kde je aj prednosta. Piešťanskú stanicu obsluhuje dozorca dopravne Železničnej
stanice mesta Piešťany. O poriadok na železnici sa stará železničná polícia, ktorá spolupracuje
so štátnymi a mestskými policajtmi.
Cestovné lístky sa v Piešťanoch kupujú na stanici, v okolitých obciach už vo vlaku. Technický
pokrok sa prejavil aj v riadení železničnej dopravy. Vlaky v piešťanskej stanici sú riadené
cez centrálny dispečing v Trnave. Odchod vlaku už nerobí klasickým spôsobom výpravca,
ale ho vykonáva vlaková čata (vlakvedúci, sprievodca, ktorí dávajú pokyn k odchodu
rušňovodičovi).
Zhrnutie – vcelku možno konštatovať, že jednak v rokoch 2006 až 2009 uskutočnili Železnice
SR rekonštrukciu a modernizáciu železničnej trate v regióne Piešťan a železničnej stanice
v Piešťanoch a zároveň tiež došlo k zmenám v riadení stanice, štruktúre personálu i spôsobe
vybavovania odchodu vlakov.
Celý názov piešťanskej železničnej stanice je – Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo
Trnava, Železničná stanica Leopoldov, nesamostatná železničná stanica Piešťany. Piešťanská
železničná stanica je od roku 2008 riadená z Trnavy, administratívna časť dopravy prešla
v roku 2007 pod Železničnú stanicu Leopoldov.
Začiatkom roka 2009 bolo 5 výpravcov stanice nahradených 5-timi dozorcami dopravne
železničnej stanice v Piešťanoch. Skončilo sa totiž vybavovanie odchodov vlakov klasickou
výpravkou (mala guľatý zelený terč s bielym krížom a bielym okrajom). Dozorcovia
dopravne už vlaky nevypravujú, ale vykonáva to vlaková čata.
33. Letisko Piešťany, a.s. v roku 2009
V roku 2009 sa Vláda SR zaoberala aj spravovaním a možnosťami rozvoja tzv. malých
letísk na Slovensku (Poprad, Sliač, Piešťany, Žilina), ktoré sú akciovými spoločnosťami.
Vlastnícka štruktúra Letiska Piešťany, a.s. v roku 2009 bola nasledovná – 21,14 % akcií mal
štát, 21,49 % Mesto Piešťany a 56,37 % Trnavský samosprávny kraj.
Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj prejavili záujem ostať vlastníkmi, ba i navýšiť
svoje podiely akcií v spoločnosti. V relácii Slovenského rozhlasu Kontakty na túto tému
diskutovali trnavský župan Ing. Tibor Mikuš, piešťanský primátor Ing. Remo Cicutto
a zástupca ministerstva dopravy.
Vláda SR súhlasila s odovzdaním letiska v Piešťanoch do spoločného vlastníctva kraja
a mesta na základe ich žiadostí a a to už bez účasti štátu, kým letiská v Poprade a Sliači si
štát ponechal.
Počas roka 2009 Predstavenstvo a.s. Letisko Piešťany dalo odborníkom zo Žilinskej
univerzity vypracovať strategický výhľadový plán pôsobenia letiska.
V súčasnom období sa piešťanské letisko používa najmä na prepravu kúpeľných hostí. Jediná
pravidelná linka prepravuje z Berlína raz týždenne prevažne kúpeľných hostí. V súčasnosti
je letisko schopné prijímať lietadlá s kapacitou do 160 cestujúcich. V budúcom období by sa

malo využívať aj na chartrové a biznis lety, tiež i na prepravu obyvateľov nášho i blízkych
regiónov za oddychom. Mohlo by slúžiť aj na rozvoj leteckého športu i poskytovať zázemie
súkromným vlastníkom lietadiel.
V roku 2007 bola spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. stratová. Hodnota majetku spoločnosti
k 31.12.2007 bola 16,74 mil. eur. V tom istom roku bol na piešťanskom letisku dokončený
nový terminál.
V roku 2008 dosiahla spoločnosť zisk 37 tis. eur.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 2009
1. Ocenenie pedagogických pracovníkov v Piešťanoch pri príležitosti Dňa učiteľov 2009
Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) v Kursalone 1. apríla 2009.
24 pedagogických pracovníkov piešťanských materských škôl, základných škôl, základnej
umeleckej školy a CVČ Ahoj si prevzalo ocenenie „Pedagóg, na ktorého sa nezabúda“.
Ocenených, za ich výsledky a úspechy v oblasti výchovy a vzdelávania nominovali žiaci,
rodičia, kolegovia i verejnosť. Plakety s podobizňou J.A. Komenského im odovzdali primátor
mesta
Ing. R. Cicutto a predsedníčka Komisie školstva, športu a mládeže pri MsZ
MP
Ing. I. Babičová.
Za dlhoročnú osobnú angažovanosť a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese si
ocenenia prevzali učitelia ZŠ: Oľga Baloghová, Anna Dršková, Jarmila Gabovičová, Jozefa
Janechová, Anna Kočendová, Mgr. Jozef Malík, Mária Odkladalová, Viera Slaninková,
Mgr. Gabriela Žlnayová.
Za pozoruhodné mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese boli ocenené
jednak učiteľky základných a materských škôl a tiež základnej umeleckej školy: Gabriela
Alejníková, Mgr. Edita Čačíková, Oľga Fiderická, Jana Folajtárová, Vlasta Hušeková,
Mgr. Daniela Chrvalová, Mgr. Oľga Krátka, Svetlana Kromholcová (vedúca výtvarného
odboru ZUŠ), Mgr. Dagmar Kuběnová (vedúca tanečného odboru ZUŠ, ľudového súboru
Striebornička a baletnej skupiny BELL), Božena Kučerová, Jana Masaryková, Viera
Mikesková, Mgr. Soňa Piovarčiová (vedúca klavírneho oddelenia ZUŠ), Ružena Szoradová,
Sylvia Švecová.
2. Súťaž Mladý someliér 2009 - 10. ročník
Súťaž mladých znalcov vína Mladý someliér sa uskutočnila 7. apríla 2009 už tradične
v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Súťažilo 28 študentov
stred. odborných škôl a hotelových akadémií zo SR a ČR (dvaja). Opäť sa ochutnávalo,
ovoniavalo a servírovalo biele a červené víno. Súťažiaci museli predviesť kultúrne podávanie
vína, zhodnotiť jeho kvalitu a vedieť ho zosúladiť s jedlom.
Víťazom 10. ročníka súťaže Mladý someliér sa stal Andrej Blaho zo SOŠOaS v Trenčíne, na
2. mieste skončil Filip Horniš z Hotelovej akadémie ĽW v Piešťanoch a na 3. mieste Lenka
Šuňová z HA v Liptovskom Mikuláši.
3. Súťaž Talent a Škola roka v Piešťanoch 2009 - 9. ročník
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 9. ročníka súťaže Talent a Škola roka sa uskutočnilo 28.
júna 2009 v Dome umenia. Zúčastnili sa ho pedagógovia a žiaci piešťanských základných

škôl a ZUŠ, prítomný bol aj viceprimátor mesta Ing. Timotej Miština, CSc. Zástupcovia
mesta a Centra voľného času Ahoj odovzdali ocenenia najtalentovanejším a najúspešnejším
žiakom, pedagógom a základným školám v škols. roku 2008/2009. Vyhlasovanie výsledkov
sa striedalo s hudobnými, speváckymi a tanečnými vystúpeniami žiakov ZUŠ.
Výberová komisia ocenila spolu 165 žiakov a 71 pedagógov z Gymnázia P. de Coubertina,
ZŠ na Ul. F.E. Scherera, ZŠ M.R. Štefánika Vajanského ul., ZŠ Brezová ul., ZŠ Holubyho
ul., ZŠ Mojmírova ul., Cirkevnej ZŠ sv. Márie Goretti, Štefánikova ul. a tiež 23 žiakov a 15
učiteľov zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.
Titul Škola roka 2008/2009 získala ZŠ F.E. Scherera, ktorá obsadila 1. miesto v celkovom
počte bodov, v prepočte získaných bodov na žiaka a aj ako najaktívnejšia v oblasti
mimoškolskej činnosti detí.
V súťaži športovo nadaných detí boli za najlepších vybraní Mária Gajdošechová a Roman
Nedelka zo ZŠ Brezová. Pohár za Školu roka v športe získala zo škôl do 300 žiakov CZŠ sv.
M. Goretti a zo škôl nad 300 žiakov ZŠ Brezová.
V súťaži o najkrajší školský časopis sa o 1. miesto podelili ZŠ Mojmírova s časopisom
V-Times a CZŠ sv. M. Goretti s časopisom A je to. Diplom a
10 eur získal aj autor
návrhu loga súťaže Talent 2009 žiak ZŠ Brezová Adam Drápal, ktorý ho stvárnil ako kľúč
- cestu k vedomostiam.
4. Piešťanci na konferencii Medzinárodného výboru P. de Coubertina
Koncom apríla 2009 sa v sídle Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne konala
výročná konferencia Medzinárodného výboru Pierra de Coubertina. Zúčastnili sa jej aj
zástupcovia Slovenska, ktorými boli riaditeľ Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch Mgr.
Ivan Luknár (je zároveň členom výboru) a zástupca školy Mgr. Ján Číž. Delegácie 3-och
kontinentov privítal prezident MOV Dr. Jacques Rogge.
Hlavným bodom programu konferencie bolo ocenenie najlepších literárnych prác venovaných
šíreniu myšlienok olympizmu vo svete. Rokovalo sa aj o príprave VII. Medzinárodného
stretnutia škôl P. de Coubertina, ktoré sa koná v septembri 2009 v gréckej Olympii.
5. Noví riaditelia stredných škôl v Piešťanoch – po ukončení 5-ročného obdobia
a) SPŠE Piešťany – doterajšia riaditeľka školy Ing. Mária Kováčová sa neuchádzala
o opätovné zvolenie. Vo výberovom konaní uspel doterajší zástupca riaditeľky pre technickoekonomickú činnosť Ing. Milan Tupý a od škols. roka 2009/2010 sa stal novým riaditeľom
školy pre nasledujúce 5-ročné obdobie.
b) SOŠOaS Piešťany – doterajšia dlhoročná riaditeľka školy RNDr. Mária Fodorová
odišla do dôchodku. Rada školy vo výberovom konaní vybrala za novú riaditeľku školy
doterajšiu zástupkyňu riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Annu Zálešákovú,
čo zriaďovateľ školy - TTSK akceptoval a predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš ju menoval do
funkcie.
6. Promócie absolventov Inštitútu fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM Trnava so
sídlom v Piešťanoch v roku 2009
Koncom júna 2009 sa v priestoroch kinosály KSC Fontána v Piešťanoch uskutočnili
promócie absolventov Inštitútu fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM Trnava so
sídlom v Piešťanoch.

81 denných a 134 externých študentov úspešne ukončilo 3-ročné vysokoškolské štúdium
a prevzalo si diplom. Získali akademický titul bakalár (Bc.) v odbore fyzioterapia,
balneoterapia a liečebná rehabilitácia. Podujatia sa zúčastnil rektor Univerzity Cyrila
a Metoda v Trnave Prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
Boli to v poradí druhé promócie, prvé sa konali v predchádzajúcom šk. roku 2007/2008.
7. Prázdninové aktivity školopovinných detí
Počas hlavných letných prázdnin musia rodičia školopovinných detí riešiť otázku využitia
ich voľného času. V Piešťanoch počas júla a augusta 2009 viacero subjektov zorganizovalo
pre deti zaujímavé a poučné podujatia, obľubu si získali tzv. denné tábory, ktoré zvyčajne
trvali týždeň (deti sa schádzali každé ráno, nocovali doma), tiež sa konali týždenné (5-dňové)
prímestské letné tábory.
a) Centrum voľného času Ahoj Piešťany – koncom júla 2009 sa uskutočnil týždenný
cykloturistický tábor pre deti vo veku 7 - 12 rokov v cene 10 eur/deň (bicyklové túry do
okolia, kúpanie, plavba na člne po jazere Čerenec vo Vrbovom, výlet na hrad a pod.).
b) Občianske združenie Orbis Slovakia Piešťany – pútavé tábory spojené s výučbou angličtiny
zorganizovalo OZ Orbis Slovakia spolu s jazykovou školou Skypers v sídle Orbisu na ZŠ
F.E. Scherera. Týždenné tábory „Cesta do Dinotopie“ boli určené pre deti vo veku 5 až 9
rokov a pre deti vo veku 9 až 14 rokov (tvorivé dielne, výlet do Dinoparku v Bratislave,
prednášky o živote dinosaurov a pod.).
c) Mestská knižnica Piešťany – počas leta zorganizovala Academiu Istropolitana pre
mladých záujemcov o astronómiu a iné vedy (prednášky o vesmíre, stretnutie so slovenským
kozmonautom, návšteva planetária v Hlohovci, archeologických nálezísk, prírodovedného
múzea a pod.). Cena za 1 deň v tábore bola 18,90 eur, bez angličtiny 12 eur (v cene bol
zahrnutý obed, animačný program, materiál a vstupenky na podujatia).
d) Medvedica tour Bratislava – týždenný tábor pod vedením skúsených (kvalifikovaných)
inštruktorov pre deti vo veku 8 až 16 rokov. Zraz pre záujemcov bol každý deň pred
Kruhovkou (bicyklové výlety, volejbal, futbal, petang, frisbee, korčuľovanie, plávanie,
vodné lyžovanie, pešia turistika, horolezectvo, v cene bola zahrnutá desiata, obed, olovrant,
pitný režim a vstupenky na športoviská).
e) Stella centrum aktivít Piešťany – organizovalo týždenné turnusy pre deti vo veku 7 až
13 rokov. Konali sa tvorivé dielne (na Nám. slobody sa deti učili pracovať s prírodnými
materiálmi, ktoré si sami nazbierali, vyrobili si vlastné šálky, šperky a pod.). Cena za týždeň
bola 66 eur (v tom bola zahrnutá strava, nápoje a potrebné pomôcky).
f) Detský raj Sunny Day – celodenné pobyty pre deti v priestoroch autokempingu v rekreačnej
oblasti Sĺňava II. (kúpanie, herne, jazda na koni, športové hry, grilovačka a pod.).
8. Verejná prezentácia piešťanských odborných škôl
24. sept. 2009 sa uskutočnila netradičná prezentácia piešťanských odborných škôl. Na Nám.
slobody predvádzali svoje zručnosti študenti SOŠOaS, SOŠT a SOŠZá v Piešťanoch.
Zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb predvádzali okoloidúcim svoje zručnosti
budúce kaderníčky, kozmetičky, kuchári, čašníci – strihali vlasy, čistili pleť, vytvárali účesy,
pripravili kotlíkový guláš, grilované jedlá, flambované palacinky a pod.
Dievčatá zo Strednej odbornej školy záhradníckej ponúkali jabĺčka, pripravovali jesenné
kytičky a pod.

Chlapci zo Strednej odbornej školy technickej predviedli svoje výrobky – minikáry,
netradičné bicykle a pod.
Touto prezentáciou sa školy snažili získať pre štúdium svojich budúcich žiakov.
9. Predseda vlády SR na návšteve v Gymnáziu P. de Coubertina v Piešťanoch
25. sept. 2009 zavítal na Gymnázium P. de Coubertina v Piešťanoch predseda vlády Róbert
Fico. K študentom školy mal prednášku zameranú na ľudské práva a na spôsob ochrany
v prípade ich porušenia. V rámci besedy potom odpovedal na rôzne otázky študentov.
Z gymnázia potom premiér odišiel do Hotela Park, kde sa stretol s členmi Slovenskej
lekárskej komory.
10. Piešťanskí študenti v gréckej Olympii
Na VII. Medzinárodnom mládežníckom fóre Pierra de Coubertina v gréckej Olympii
reprezentovali Slovensko 7-mi študenti piešťanského Gymnázia P. de Coubertina pod
pedagogickým dozorom Mgr. Miroslavy Dubovskej.
Podmienkou ich výberu bol aktívny prístup k športu, ovládanie angličtiny a záujem
reprezentovať školu a SR.
Podujatie trvalo týždeň, konalo sa v septembri 2009 a zúčastnili sa ho študenti 20-tich krajín
z 3-och svetadielov. Témou tohtoročného fóra bola – mládež a olympizmus.
V Olympii študenti súťažili v športe a vo vedomostiach z histórie starovekých i novovekých
hier. Diskutovalo sa tiež o tom, ako môže dnešná mládež uplatňovať olympijské myšlienky
vo svojom živote a v práci. Piešťanskí študenti za svoje výsledky v súťažiach získali Medailu
P. de Coubertina.
11. Ocenenie najlepších študentov v rámci Trnavského samosprávneho kraja
19. nov. 2009 sa v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave uskutočnili oslavy Dňa
študentstva (17. nov.). Pri tejto príležitosti boli odovzdané pamätné listy najlepším študentom
v rámci Trnavského samosprávneho kraja.
Medzi nimi boli aj študenti Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch.
Za mimoriadne výsledky v oblasti športu boli ocenení: Zuzana Luknárová (tenis), Katarína
Hollá (plávanie), Denisa Vozárová (veslovanie), Matej Šmída (veslovanie), Mário Rusnák
(plávanie), Žofia Naňová (atletika).
12. Študenti SPŠE v Piešťanoch úspešní v CISCO akadémii
16. nov. 2009 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné odovzdanie certifikátov
13-tim študentom SPŠE v Piešťanoch, ktorí ako prví úspešne absolvovali prvý semester
celosvetového projektu Cisco Systems Networking Academy (CCNA).
SPŠE v Piešťanoch sa do systému počítačových sieťových akadémií zapojila prostredníctvom
programu, v ktorom sa študenti zaoberajú hlavne internetovými sieťami, technológiami sietí
a prenosom dát po internete. Štúdium je určené pre jazykovo zdatných študentov, pretože sa
uskutočňuje v anglickom jazyku.
Certifikátom študentom odovzdali koordinátor akademického programu Cisco na Slovensku
Doc. František Jakab, riaditeľ školy Ing. Milan Tupý a koordinátor programu Cisco na škole
Ing. Jaromír Tříska, ktorý študentov pripravoval. V kultúrnom programe vystúpil piešťanský
FS Slnečnica.

13. Materské školy v Piešťanoch v roku 2009
Zriaďovateľom MŠ je Mesto Piešťany. V šk. roku 2008/2009 a v šk. roku 2009/2010 pôsobili
na území Piešťan 4 materské školy.
Celkový počet detí v MŠ v šk. roku 2008/2009 bol 645 a v šk. roku 2009/2010 642. Na
umiestnenie ďalších detí v MŠ už neboli voľné miesta.
a) MŠ 8. mája 2, Piešťany – riaditeľka Darina Vrtíková. Má aj elokované triedy na Ul.
8.mája 4 (zástupkyňa riaditeľky Eva Šenkýřová) a na Ul. F.E. Scherera 40 (zást. riaditeľky
Alena Kollárová). Počet detí 194 (2008/2009) a 184 (2009/2010).
b) MŠ Ružová 2, Piešťany – riaditeľka Eva Macánková. Elokované triedy na Ul. A. Dubčeka
11 (zást. riaditeľky Alena Miklíková). Počet detí v šk. roku 2008/2009 94 a v šk. roku
2009/2010 92.
c) MŠ Staničná 2, Piešťany – riaditeľka PaedDr. Jaroslava Tarabová. MŠ má elokované
triedy v Zavretom kúte 6 (zást. riaditeľky Jana Remiášová). Počet detí v šk. roku 2008/2009
179 a v šk. roku 2009/2010 172.
d) MŠ Valová 40, Piešťany – riaditeľka do 30.6.2009 PaedDr. Jarmila Brtáňová a od
1.7.2009 Iveta Ščasná. MŠ má elokované triedy na Považskej ul. 1 (zást. riaditeľky Gabriela
Petríková) a na Detvianskej ul. 46 (zást. riaditeľky Jana Gembická). Počet detí v šk. roku
2008/2009 178 a v šk. roku 2009/2010 194.
14. Základné školy v Piešťanoch v roku 2009
Zriaďovateľ Mesto Piešťany (5 škôl) – celkový počet žiakov v šk. roku 2008/2009 bol
2 073, v šk. roku 2009/2010 1 975 (v šk. roku 2004/2005 ich bolo 2 702, odvtedy ich počet
každoročne klesá):
a) ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany – riaditeľ Mgr. Kamil Moravčík. Počet
žiakov v šk. roku 2008/2009 bol 181, v šk. roku 2009/2010 178.
b) ZŠ Holubyho 15, Piešťany – riaditeľ školy do 30.6.2009 Mgr. Helena Kopecká, od
1.7.2009 Mgr. Vilém Vrba. Počet žiakov v šk. roku 2008/2009 bol 471, v šk. roku 2009/2010
418.
c) MŠ Mojmírova 30, Piešťany – riaditeľ školy Mgr. Rudolf Kollár. Počet žiakov v šk. roku
2008/2009 bol 460, v šk. roku 2009/2010 454.
d) ZŠ Brezová 19, Piešťany – riaditeľkou školy do 31.12.2009 Dana Tarasovičová, od
1.1.2010 RNDr. Bronislava Fačkovcová. Počet žiakov v šk. roku 2008/2009 bol 725, v šk.
roku 2009/2010 705.
e) ZŠ F.E. Scherera, Ul. F.E. Scherera 40, Piešťany – riaditeľka školy
PaedDr. Gizela
Talačová. Počet žiakov v šk. roku 2008/2009 bol 236, v šk. roku 2009/2010 220.
Zriaďovateľ Trnavský arcibiskupský úrad (od 1.1.2010 Ríms.-kat. cirkev Trnavská
arcidiecéza)
Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, Piešťany – riaditeľom školy
bola do konca júna 2009 Eva Derďaková, od šk. roka 2009/2010 Ing. Ondrej Divinský.
Počet žiakov v šk. roku 2009/2010 bol 267.
15. Špeciálne základné školy v Piešťanoch v roku 2009
Spojená škola Piešťany, Valová 40, Piešťany – riaditeľ Mgr. Miroslav Majtán. Zriaďovateľom
školy je Krajský školský úrad Trnava. Škola má 4 organizačné zložky (spoločnou vedúcou
je zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Alexandra Thomová): Špeciálna ZŠ, Praktická škola (v

šk. roku 2009/2010 ich navštevovalo 95 žiakov) a ďalšími sú ZŠ pri ZZ Zelený strom na
Winterovej ul. (pre deti absolvujúce neurologickú liečbu v kúpeľoch) a ZŠ pri Nemocnici
AW (pre detské oddelenie, chirurgiu a ortopédiu). V šk. roku 2009/2010 sa v ZŠ pri ZZ
Zelený strom nevyučovalo.
16. Základné umelecké školy v Piešťanoch v roku 2009
a) ZUŠ Piešťany – vyučovanie prebiehalo v 3-och školských budovách – Teplická 50,
Teplická 94, Štúrova 6 a vo vysunutej triede na ZŠ F.E. Scherera. Zriaďovateľom školy je
Mesto Piešťany. Riaditeľom školy bol do 31.7.2008 Mgr. Tibor Ukropec, od 1.8.2008 Kamil
Vavrinec, zástupkyňou riaditeľa ostala naďalej Mgr. Emília Tuláková. Celkový počet žiakov
v šk. roku 2009/2010 bol 1 020 (o 18 viac než v šk. roku 2008/2009). ZUŠ má 3 odbory:
- hudobný odbor (klavír, keyboard, husle, violončelo, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka,
klarinet, saxofón, bicie nástroje, gitara, akordeón, spev) – v šk. r. 2009/2010 423 žiakov
(viacero vedúcich podľa nástrojov);
- tanečný odbor – v šk. r. 2009/2010 260 žiakov (ved. Mgr. Dagmar Kuběnová);
- výtvarný odbor – v šk. r. 2009/2010 337 žiakov (ved. Svetlana Kromholcová).
ZUŠ má elekované pracoviská vo Veľkých Kostoľanoch a Rakoviciach – hudobný odbor
(keyboard, akordeón, gitara, drevené a plechové nástroje).
b) Súkromná ZUŠ, Trenčianska Teplá, pobočka Piešťany, Zavretý kút 68, Piešťany – riaditeľ
Mgr. Tibor Ukropec, predtým bol riaditeľom ZUŠ v Piešťanoch.
17. Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83, Piešťany v roku 2009
Zriaďovateľom CVČ je Mesto Piešťany. Riaditeľom CVČ bol do 31.12.2009 Mgr. Peter
Koštial, od 1.1. do 28.2.2010 bola poverená vedením Daniela Paulechová, od 1.3.2010 je
riaditeľkou Mgr. Ingrid Galková. V šk. roku 2008/2009 pracovalo v CVČ 400 detí, v šk.
roku 2009/2010 390 detí.
Záujmové útvary – sú začlenené do 4 oddelení:
- oddelenie telovýchovy a športu (vedúci Peter Bajnok);
- oddelenie prírodovedy (vedúca Monika Barbuštiaková);
- oddelenie kultúry (vedúca Alexandra Fránková);
- oddelenie techniky.
Činnosť oddelení zabezpečujú 4 interní zamestnanci a 10 externých zamestnancov.
Krúžky – na využitie voľného času detí a mládeže pracovalo 24 krúžkov:
bejzbalový, stolný tenis, florbalový, karate, šachový, volejbalový, vybíjaná, plavecký,
športový, klub mladých, počítačové hry, šikovné ruky, filatelistický, lukostreľba, anglický
jazyk, turistický, keramický, tvorivé dielne, horské bicykle, dopravný klub, HIP HOP,
strelecký, výpočtová technika, mažoretky.
Prázdninová činnosť – organizovaná činnosť s deťmi, mládežou, prípadne s rodičmi a deťmi:
- stále a putovné tábory, víkendové tábory, odborné sústredenia (pre členov záujmových
útvarov ako vyvrcholenie celoročnej práce);
- stále a putovné tábory pre deti, mládež, rodičov s deťmi (neboli členmi záujmových
útvarov);
- krátkodobé alebo víkendové podujatia (výlety, zájazdy, expedície, prímestské tábory
v mieste bydliska).

18. Stredné školy v Piešťanoch v roku 2009
V šk. roku 2009/2010 pôsobilo v Piešťanoch 7 stredných škôl. Zriaďovateľom 6-tich škôl
je VÚC Trnavský samosprávny kraj, cirkevného gymnázia Arcibiskupský úrad Trnava, od
1.1.2010 Rímskokat. cirkev - Trnavská arcidiecéza.
a) Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9 – riaditeľ Mgr. Ivan Luknár.
Okrem 4-ročného gymnázia je na škole aj 8-ročné gymnázium, do ktorého sú žiaci prijímaní
po ukončení 5. ročníka (do škols. roka 2008/2009 boli prijímaní do 8-ročného gymnázia
už po ukončení 4. ročníka a to z dôvodu pochybenia nadriadeného orgánu). Mladší žiaci
8-ročného gymnázia sa zúčastňujú súťaží žiakov základných škôl.
b) Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany, Stromová 34 – riaditeľka školy Mgr.
Elena Grúňová.
c) Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany, Nám. SNP 8 – riaditeľ školy Ing.
Milan Tupý (od šk. roka 2009/2010).
d) Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Brezová 2 – riaditeľka Ing. Eva Stručková.
e) Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany, Mojmírova 99/28 – riaditeľka Ing.
Anna Zálešáková (od šk. roka 2009/2010).
f) Stredná odborná škola technická Piešťany, Nová 9 – riaditeľ Mgr. Juraj Adamec.
g) Cirkevné Gymnázium sv. Michala archanjela Piešťany, Pod Párovcami 127 – riaditeľka
Mgr. Monika Melicháčová.
19. Vysoké školy v Piešťanoch v roku 2009
a) Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie so sídlom v meste Piešťany, Rázusova 14 – riaditeľom IFBaLR je od šk. roka
2008/2009 MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
b) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko
sv. Pátra Pia v Piešťanoch. Rektorom vysokej školy v roku 2009 bol Prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc. Vedúcim detašovaného pracoviska v Piešťanoch bol naďalej Prof. MUDr.
František Mateička, CSc., asistentkou katedry Bc. Lucia Janechová. Sídlo detašovaného
pracoviska bolo naďalej v NÚRCHu na Nábreží Ivana Krasku.
V šk. roku 2008/2009 školu navštevovalo cca 100 študentov denného a 500 študentov
externého štúdia v študijnom odbore Sociálna práca (ďalší študijný odbor Fyzioterapia sa
nerealizoval).
Detašované pracovisko v Piešťanoch začalo s výučbou v šk. roku 2005/2006 3-ročným
bakalárskym štúdiom. Po jeho ukončení časť absolventov pokračovala v nadväzujúcom,
2-ročnom magisterskom štúdiu, ktoré sa končí na jar 2010.
Výučba sa uskutočňovala na viacerých miestach – v NÚRCHu, Strednej odbornej škole
záhradníckej, Na Malej scéne MsKS na Ul. A. Dubčeka a v hoteli Satelit.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 2009
1. Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry za rok 2008
13. marca 2009 boli v Galérii KSC Fontána slávnostne odovzdané ceny primátora mesta
Piešťany v oblasti kultúry za rok 2008. Na základe návrhov občanov mesta a doporučenia
Kultúrnej a názvoslovnej komisie MsZ MP ich udelil primátor mesta Ing. Remo Cicutto
a spolu s poslancami MsZ MP Martinom Valom a MUDr. Milanom Gajdošom odovzdal

oceneným.
V kategórii kultúrna osobnosť roka 2008 bola cena udelená režisérovi Dušanovi Trančíkovi,
ktorý svoju mladosť prežil v Piešťanoch.
Ocenenie získal za dokumentárny životopisný film Optimista. Film o živote a práci
budovateľa piešťanských kúpeľov Ľudovíta Wintera mal veľký divácky ohlas pri premiére
v Piešťanoch a prostredníctvom televízie bol prezentovaný širokej verejnosti.
V kategórii kultúrny počin roka 2008 bola cena udelená Martinovi Ondkovi a Mariánovi
Dubovskému, organizátorom súťažnej prehliadky Park Foto v mestskom parku. Na
septembrovom podujatí sa prezentovali svojimi prácami fotografi z celého Slovenska.
Fotografie umiestnené na sieťach upevnených medzi stromami okrem ich autorov hodnotili
i diváci.
2. Súťaž Najkrajší kalendár Slovenska 2009
Reprezentačný kalendár mesta Piešťany bol vydaný štvrtýkrát a opäť sa zúčastnil súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska.
Kalendár na rok 2009 s názvom „Piešťany, keď fotografia bola vzácnosťou“ sa umiestnil
na 1. mieste a to v oboch kategóriách – nástenný viaclistový kalendár a stolový kalendár.
Súťaže sa zúčastnili mestá a obce na Slovensku, tiež firmy a súkromní autori.
Na odbornú porotu, zloženú z fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, zrejme
zapôsobili vzácne fotografie Piešťan z prelomu 19. a 20. stor., ktoré vo svojich zbierkach
uchováva Balneologické múzeum v Piešťanoch.
3. Prvý piešťanský rozprávkový muzikál. Scénické oratórium
V januári 2009 sa v Dome umenia uskutočnila premiéra prvého piešťanského rozprávkového
muzikálu „Vianoce a malé dievčatko“ v podaní Crank dance štúdia. Predstavenie
choreograficky pripravili Matej Kromholc a Boris Turčan. Predstavili sa v ňom hoperi
a tanečníci street a break dance štýlu, chlapci a dievčatá v rôznych vekových kategóriách
z Piešťan a okolitých obcí.
V júli sa v Dome umenia uskutočnila predpremiéra scénického oratória Cyril a Metod
autorov Daniela Heviera a Ľubomíra Horňáka. Príbeh dvoch solúnskych bratov predviedli
rockoví a operní umelci Sisa Sklovská, Dušan Vitázek, Dušan Jariabek.
4. Piešťanský jazzový kurz
Organizácia International Jazz Piešťany, n.o. otvorila v septembri 2008 pre mladých
hudobníkov Piešťanský jazzový kurz. Podľa vyjadrenia zástupcu organizácie Viktora
Nižňanského, cieľom kurzu bolo podchytiť a rozvíjať nové hudobné talenty. Zúčastnilo sa
ho 5 mladých hudobníkov (dvaja gitaristi, basista, saxofonista a klavirista).
Koncom januára 2009 sa v Art Jazz Gallery mladí hudobníci predstavili na svojom prvom
koncerte.
5. Výstava fínskeho dizajnu a remesiel v Piešťanoch
Vo februári 2009 sa v priestoroch Piešťanského informačného centra uskutočnila výstava
fínskeho dizajnu a remesiel pod názvom Taito Fínsko.
Putovnú výstavu inštalovalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Piešťany boli jej posledným,
šiestym slovenským zastavením.

6. Kniha Stromy Piešťan
Piešťanci Eva Wernerová (text) a Ľubomír Škorňák (fotografie) sú autormi 2-jazyčnej
publikácie Stromy Piešťan, ktorá popisuje významné a vzácne stromy v našom meste (napr.
sekvoje pri SOŠZá, za hotelom Leier, za hotelom Slovan, platan pri Thermii Palace, topole
čierne pri kúpalisku Eva, topole biele pri Hudobnom pavilóne a na Kúpeľnom ostrove,
sakury na Nám. SNP, magnólie a pod.). Kniha vyšla s podporou Mesta Piešťany a nadácie Pro
Polis. Piešťany sa tak stali prvým mestom na Slovensku, ktoré má vlastnú knihu o stromoch.
„Krst“ knihy sa uskutočnil v Piešťanskom informačnom centre 9. marca 2009. Vykonal
ho vydavateľ Daniel Kollár spolu s hercom a režisérom Bedřichom Ludvíkom, krstilo sa
suchým lístím.
7. Fotografická súťaž „Moje mesto, ako ho vidím ja“
Na jeseň 2008 vyhlásila Mestská knižnica v Piešťanoch v spolupráci s Mestom Piešťany,
Pro Polis, n.o. a Piešťanským informačným centrom fotografickú súťaž „Moje mesto, ako
ho vidím ja“, a to ako súčasť projektu „Mesto priateľské deťom“.
Súťažilo sa v 2-och kategóriách – základné školy a stredné školy. Úlohou mladých fotografov
bolo nielen zachytiť miesto a udalosti v našom meste, ale ich aj správne okomentovať.
Výstava súťažných prác v PIC trvala do začiatku marca 2009.
8. Kniha Hroby z doby sťahovania národov z Krakovian - Stráží
Pracovníci Balneologického múzea v Piešťanoch Vladimír Krupa a Marián Klčo sú autormi
2-jazyčnej publikácie s názvom Hroby z doby sťahovania národov z Krakovian - Stráží. Jej
prezentácia sa uskutočnila 10. februára 2010 vo Vile dr. Lisku.
9. Výstava fotografií súťažnej prehliadky AMFO - 36. ročník
Po Banskej Bystrici a Bratislave sa Piešťany stali tretím mestom, v ktorom sa uskutočnila
výstava najväčšej a najstaršej súťažnej prehliadky amatérskej fotografie na Slovensku
AMFO.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 20. marca 2009 vo foyeri KSC Fontána. Svojimi snímkami
sa prezentovali fotografi zo všetkých regiónov Slovenska. Medzi nimi aj Piešťanec Karol
Belas, ktorému v kategórii „čiernobiela fotografia“ udelila odborná porota jedinú cenu za
kolekciu 4-och fotografií.
Návštevníci výstavy sa oboznámili i s novým, tretím rozmerom fotografie. Po nasadení
stereoskopických okuliarov si mohli pozrieť snímky, ktoré vytvárali priestorovú ilúziu 3D.
10. Výstava obrazov Dušana Žitňana
Vernisáž výstavy obrazov 83-ročného piešťanského lekára, vedeckého pracovníka
a neprofesionálneho výtvarníka Dušana Žitňana sa uskutočnila 27. marca 2009 v Galérii
KSC Fontána. Vystavených bolo 60 portrétov významných osobností z oblasti medicíny
(napr. zakladateľ medicíny Hippokrates, tvorca bunkovej teórie J.E. Purkyně, objaviteľ
choroboplodných baktérií L. Pasteur, objaviteľ bacilu tuberkulózy R. Koch, psychiater
a neuropatológ A. Alzheimer, zakladateľ slovenského vnútorného lekárstva Ladislav Dérer
i ďalší). Obrazy namaľoval kombinovanou technikou, použil olej, akryl a pastel a ku
každému obrazu pripojil odborný popis.

11. Humoristická publikácia Gypsové hlavy
Piešťanci Milan Jelenek (text) a Vojtech Haring (kresby) sú autormi ilustrovanej knižky 16tich humoristických poviedok Gypsové hlavy. Jej prezentácia sa uskutočnila v marci 2009
v Galérii KSC Fontána.
12. Zábavné podujatie „Bavíme sa navzájom“ - 4. ročník
MsKS v Piešťanoch pri príležitosti Svetového dňa humoru (1. apríl) pripravilo v KSC
Fontána hudobno-zábavný program „Bavíme sa navzájom“. Program pripravili členovia
niekoľkých spoločenských organizácií v Piešťanoch.
13. Výstava fotografií Foto Session - 5. ročník
5. apríla 2009 sa uskutočnila výstava voľne inštalovaných fotografií v centre mesta Foto
Session. Podujatie zorganizoval Piešťanský fotoklub.
14. Džezové podujatia v Piešťanoch v roku 2009
V priebehu roka 2009 sa v Piešťanoch uskutočnilo niekoľko džezových projektov, ktoré
pripravila nezisková organizácia International Jazz Piešťany (International Jazz Piešťany,
n.o. bola založená v roku 2007) v spolupráci s ďalšími organizáciami. Boli to:
a) Festival International Jazz Piešťany 2009 - 5. ročník – konali sa piatkové džezové večery
v Art Jazz Gallery počas celého roka (v decembri 2009 uplynulo 10 rokov odvtedy, keď J.D.
Šošoka otvoril podnik Art Jazz Gallery na Winterovej ul.);
b) Piešťanské džezové kurzy – konali sa počas celého roka (prvý kurz sa uskutočnil v období
september 2008 - január 2009);
c) Young Jazz Piešťany - 1.ročník, 20.jún 2009 – prehliadka mladých džezových hudobníkov;
d) Výstava „Peace and love“, 10. júl 2009 – výstava hudobných nástrojov
J.D. Šošoku;
e) Festival Doda Šošoku - 1. ročník, 10. - 12. júl 2009;
f) Koncerty Street Jazz – 30. máj až 15. sept. 2009 – koncerty na otvorenom priestranstve
(Pešia zóna na Winterovej ul., hudobné pavilóny).
15. Festival International Jazz Piešťany 2009 - 5. ročník
13. marca 2009 sa v priestoroch Art Jazz Gallery v Piešťanoch uskutočnilo oficiálne otvorenie
5. ročníka festivalu International Jazz Piešťany, ktoré založil už nebohý Jozef Dodo Šošoka
(narodený 16. marca). Na počesť zakladateľa J.D. Šošoku sa festival International Jazz
Piešťany bude v budúcnosti začínať a končiť v dňoch, kedy sa narodil a zomrel (16. marec
a 21. november). Konala sa zároveň tlačová konferencia, ktorej sa zúčastnili spoluzakladateľ
a riaditeľ festivalu Ing. Viktor Nižňanský, primátor mesta Ing. Remo Cicutto a nový
dramaturg festivalu, mladý piešťanský klavirista Tomáš Gajlík.
Celkove odznelo cca 60 koncertov. Konali sa vždy v piatok o pol deviatej večer v priestoroch
Art Jazz Gallery. Začali sa už v januári, ešte pred oficiálnym otvorením festivalu a trvali až
do decembra.
Na festivale vystúpilo viacero zahraničných a slovenských hudobníkov a spevákov: Chris
Potter, Craig Taborn, Adam Rogers, Nate Smith, Dan Bárta, Robert Balzar, Andy Middleton,
Jeanfrancois Prins, Paul Imm, Klemens Marktl, Sheila Cooper, Christian Havel, Han
Strasser, Christian Salfellner, Matúš Jakabčic Big Band, Juraj Bartoš, Harry Sokal, Peter
Preložník, Tomáš Gajlík, Tomáš Baroš, Rado Tariška, Ryan Carnieux, Ondřej Štveráček,

Marián Ševčík, Nikolas Takács. Caroline Hitland, Stanislav Počaji, Boboš Procházka,
Gábor Winand, Joanna Gajda, Borys Janczarski, Andrzej Swies, Sebastian Frankiewicz,
Sereďský Dixieland Band, Jan Jankeje Mobil Band, Silvia Josifoska, Štefan Bartuš, Martin
Ďurdina, Dušan Húščava, Jozef Brisuda, Robert Ragan, Klaudius Kováč, Peter Solárik,
Olga Škrancová Band, Ján Gajlík, Miro Hank, Ondrej Botek, Nothing But Swing, Zuzana
Suchánková, Ľubo Šrámek, Traditional Jazz Band, Ján Hajnal, Hanka Gregušová, Renato
Chico, Michal Bugala, Robo Opatovský, Mango Salseros, Stjepko Gut, Peter Čudek, Niki
Stein Jazz Sextet, AMC Trio, Ondrej Krajňák, Gabo Jonáš, Juraj Griglák, Sandro Gibellini,
David Hodek i ďalší.
16. Výstava grafík Martina Šefčoviča
V apríli 2009 sa v kaviarni hotela Satelit uskutočnila výstava modernej grafiky mladého
piešťanského výtvarníka Martina Šefčoviča.
17. Výstava fotografií Juraja Šajmoviča
Vernisáž výstavy fotografií a obrazov piešťanského rodáka, kameramana, fotografa a maliara,
77-ročného Juraja Šajmoviča sa uskutočnila 27. apríla 2009 v Dome umenia v Piešťanoch.
Výstavu venoval pamiatke svojho brata, detského lekára MUDr. Andreja Šajmoviča. Pri
tejto príležitosti si od predstaviteľa židovskej náboženskej obce Pavla Mešťana prevzal
Pamätnú medailu Chatama Sofera a od primátora Piešťan Pamätnú medailu mesta Piešťany.
V roku 2003 bol Jurajovi Šajmovičovi udelený titul Čestný občan mesta Piešťany.
18. Výstava šperkov Margity Knapovej
1. mája 2009 sa v galérii v Kofein Caffé v Piešťanoch uskutočnila vernisáž výstavy
šperkov piešťanskej neprofesionálnej výtvarníčky - šperkárky Margity Knapovej. S veľkou
zručnosťou a fantáziou osadila do drôtených sietí polodrahokamy, kryštály i umelé sklíčka.
19. Výstava českého karikaturistu Vladimíra Jiránka
Z príležitosti predsedníctva Českej republiky v Európskej únii sa v Dome umenia
v Piešťanoch uskutočnila v máji 2009 výstava karikatúr Vladimíra Jiránka pod názvom Humor
a psychoanalýza, ktorú otvoril veľvyslanec ČR na Slovensku Vladimír Galuška. Inšpiráciou
k vzniku tohto cyklu karikatúr bolo 150. výročie narodenia rakúskeho psychoanalytika
Sigmunda Freuda.
20. Výstava fotografií „Indonézia - nekonečný príbeh života“
Vernisáž výstavy fotografií „Indonézia- nekončený príbeh života“ sa uskutočnila
6. mája 2009 vo foyeri KSC Fontána. Zástupcovia mesta na nej privítali veľvyslanca
Indonézie na Slovensku Harsha E. Joesoeffa s manželkou. Exotický kultúrny program
pripravili organizátori výstavy - OZ Pelangi a MsKS.
21. Detský folklórny súbor Striebornička - 10. výročie vzniku
V polovici mája 2009 uplynulo 10 rokov od vzniku detského FS Striebornička pri Základnej
umeleckej škole v Piešťanoch.
O založenie FS Striebornička sa zaslúžila učiteľka ZUŠ Dagmar Kuběnová, ktorá predtým
viedla FS Striebornica. Deti vystupujú s tancami z oblasti Myjavy, Horných Orešian, Piešťan,

ale aj Šariša a Zemplína. Prvý zahraničný zájazd absolvovali v roku 2004 do talianskeho
mestečka Lecce.
Pod vedením Dagmar Kuběnovej sa detský FS Striebornička predstavil so svojím
reprezentačným programom spolu s detskou ľudovou hudbou Kolovrátok v kinosále KSC
Fontána 12. mája 2009.
22. Ocenenie pracovníkov v oblasti kultúry v rámci TTSK
V máji 2009 sa v Zrkadlovej sále Divadla J. Palárika v Trnave uskutočnilo ocenenie
pracovníkov kultúry v rámci Trnavského samosprávneho kraja.
Z regiónu Piešťan si z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša ocenenia prevzali:
a) Drahomíra Moretová, Piešťany – v súčasnosti vedúca kancelárie primátora mesta
Piešťany. Ocenenie získala za propagáciu mesta Piešťany. Jej zásluhou sa od roku 2005
vydávajú reprezentačné kalendáre mesta Piešťany, ktoré zobrazujú históriu i súčasnosť
mesta. Kalendáre Piešťany 2006, 2007 a 2009 získali
1. miesto v súťaži Najkrajší
kalendár Slovenska.
b) Oľga Osvaldíková, Piešťany – ocenenie získala za kultúrne povznesenie Piešťan a celého
regiónu. V súčasnosti už 94-ročná sa celý svoj život venovala tancu - klasickému baletu
kombinovanému s modernými prvkami a stepu.
c) Daniela Piscová, Krakovany – zakladateľka etnografického múzea „Za krakovanskú
bránu“.
d) Daniela Grančarová, Vrbové – viedla cirkevný spevokol dospelých vo Vrbovom a detský
spevácky zbor ZUŠ vo Vrbovom.
e) Štefan Slabý, Vrbové – hudobník a amatérsky rezbár. Od roku 1993 vedie FS Borovienka.
23. Džezové koncerty Street Jazz v Piešťanoch
Od roku 2005 sa niektoré džezové koncerty v Piešťanoch konajú aj na otvorenom priestranstve
v centre mesta – na pešej zóne na Winterovej ul., v hudobných pavilónoch.
V roku 2009 sa tieto koncerty konali pod názvom Street Jazz v letnom období od 30. mája
do 15. sept. 2009.
24. Gala program FS Slnečnica
19. mája 2009 vystúpili v Dome umenia v Piešťanoch v spoločnom gala programe piešťanský
FS Slnečnica, tanečníkov a spevákov súboru sprevádzal orchester Zlaté husle.
25. Výstava Mosty VII Slovensko - Taliansko
Vernisáž výstavy obrazov talianskych a slovenských výtvarníkov Mosty VII sa uskutočnila
v podvečer OLKS 29. mája 2009 v Galérii KSC Fontána. Podujatie pripravila Agentúra
3Com art - Zora Petrášová.
Svoje diela prezentovali 3 talianski výtvarníci – Fabio Zazetti, Piero Tevini a Andrea Tarli a 3
slovenskí výtvarníci – Daniel Brunovský, Klaudia Kosziba a Alexej Kraščenič. Talianskych
výtvarníkov sprevádzal prezident galérie súčasného umenia v Taliansku Andreo Valentini,
nechýbal ani Čestný občan Piešťan Carlo Vender.
26. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch - kultúrne podujatia
V sobotu 30. mája 2009 tradične koncertoval pri Kolonádovom moste Piešťanský dixieland.

Prezident SR Ivan Gašparovič a primátor Piešťan Remo Cicutto sa spolu previezli
z Kúpeľného ostrova k Domu umenia na historickom aute miestneho veterán klubu.
Z účastníkov sprievodu tradične zaujali v čele sprievodu mažoretky v nových uniformách
s dychovou hudbou z Novej Dubnice, tiež moravskí retro cyklisti, hasiči z Luhačovíc na
historickom aute i ďalší. Po ukončení defilé účastníkov sprievodu vystúpili na schodoch
Domu umenia žiaci ZUŠ v Piešťanoch. Motívom tohtoročného OLKS v Piešťanoch bola
hviezdna obloha.
Hlavný kultúrny program OLKS sa uskutočnil v Hudobnom pavilóne v parku, začal sa o 14tej hod. popoludní a trval až do noci. Vystúpili piešťanský FS Máj, s mexickými piesňami
Mariachi Sin Fronteras, tanečná skupina Andalucia, The Beatles Revival, brušné tanečnice
Shams i ďalší. Najväčší záujem bol o posledných vystupujúcich – speváčku Zdenku Prednú
a skupinu No Name z Košíc. Súčasne prebiehal kultúrny program pre deti pred Domom
umenia. Deti najviac zaujalo vystúpenie piešťanskej tanečnej breakovej skupiny Heroes,
bolo aj divadlo, vystúpili víťazi rôznych speváckych a tanečných súťaží a pod. Nablízku bol
skautský tábor. Kultúrny program pokračoval v Hudobnom pavilóne aj v nedeľu dopoludnia
31. mája. Okrem iných vystúpili aj piešťanské súbory – ženská spevácka skupina Povoja
a FS Slnečnica.
V rámci OLKS sa uskutočnili aj ďalšie podujatia. V piatok 29. mája sa konal medzinárodný
turnaj v bowlingu O pohár primátora Piešťan v Bowling centre na Hlbokej ul., odhalenie
sochy páva na pešej zóne, vernisáž výstavy Mosty VII v KSC Fontána, vystúpenie country
skupiny Neznámi v Hudobnom pavilóne, jazzový koncert Vladimir Kostadinovic Quartet
v Art Jazz Gallery.
V rámci OLKS sa uskutočnili aj viaceré sprievodné podujatia. Boli to výstavy – Juraj
Šajmovič „Obrazy“ (Dom umenia), „Piešťany/Heinola očami detí“ a „Piešťany/Heinola
očami fotografov“ (PIC), „Výstava kaktusov a sukulentov“ (Malá scéna MsKS), výstava
kvetov a okrasných drevín (Malá scéna MsKS). Tiež sa uskutočnilo stretnutie karavanistov
a mototuristov „Rallye buď fit 22.ročník (autocamping Pullmann Piešťany-Banka),
vystúpenie profesionálnych filmových kaskadérov „Monstertrucks show“ (parkovisko pred
OD Prior), džezové koncerty (Art Jazz Gallery, Winterova ul.) a pod.
27. Festival ruských filmov v Piešťanoch
V dňoch 1. až 3. júna 2009 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnil festival Súčasný ruský
film. Na jeho otvorení bol prítomný G. Gevorkian, generálny riaditeľ Sovexportfilmu. Na
festivale bolo premietnutých 6 ruských filmov zo súčasnosti. Filmovú prehliadku pripravili
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo kultúry Ruskej federácie, Sovexportfilm a slovenské
Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany.
28. 54. Piešťanský festival
54. ročník Piešťanského festivalu sa konal v dňoch 11. júna až 17. júla 2009.
a) Vystúpenia v Dome umenia
11. jún – Slávnostný fanfárový koncert na terase Domu umenia.
Otvárací koncert festivalu – netradične vystúpil Umelecký súbor Lúčnica s programom
„60 rokov krásy“ (60. výr. vzniku Umeleckého súboru Lúčnica). Účinkovali – tanečný
súbor, sólisti a Orchester Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka. Réžia Ján Ďurovčík,
choreografia Štefan Nosáľ, Ján Blaho a Vladimír Urban, scéna Marek Hollý a Ján Ťapák,

kostýmy Šarlota Kišová a Dagmar Roháčová;
22. jún – Divadlo Nová scéna Bratislava, G. Bizet - R.K. Ščedrin - D. Forest: Carmen
(tanečné divadlo);
24. jún – Slovenská filharmónia, dirigent Leoš Svárovský, sólista Roman Mešina (fagot);
28. jún – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, umelecký vedúci Ewald Danel
(husle);
2. júl – scénické oratórium „Cyril a Metod“, hudba Ľubomír Horňák, libreto Daniel Hevier,
réžia Martin Kákoš, dirigent orchestra Rastislav Štúr, zbormajster Iveta Viskupová, vystúpili
členovia orchestra Slovenskej filharmónie, spoluúčinkoval spevácky zbor Technik;
11. júl – Festival Jozefa Doda Šošoku - 1. ročník, uskutočnili sa štyri 1-hodinové koncerty:
1.Tomáš Gajlík Trio a Viktor Tóth (SR, Maďarsko), 2. Matúš Jakabčic Big Band (SR,
ČR) a Harry Sokal (Rakúsko), 3. Dan Bárta a Robert Balzar Trio (ČR), 4. Chris Potter’s
Underground (USA).
b) Spoločenské centrum SLK (kongresová hala, klub kúpeľných hostí) a Balnea Grand
(Orange sála)
8. - 16. júl – Medzinárodné majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského Piešťany 2009;
15. júl – večerné koncerty účastníkov kurzov Petra Dvorského (hudobný pavilón Harmony);
17. júl – záverečný koncert 54. Piešťanského festivalu. Vystúpilo vyše 20 mladých operných
spevákov zo Slovenska, Čiech, Ruska, Japonska, Kórey, ktorí sa zúčastnili speváckych
kurzov Petra Dvorského.
Sprievodnými podujatiami Piešťanského festivalu boli výstavy v Dome umenia:
- výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčín pod názvom
TAKTY-KA TVAROV;
- súborná výstava „Život, dielo a odkaz Leoša Janáčka;
- výstava „Peace and Love“ - Jozef Dodo Šošoka.
29. Prehliadka Young Jazz Piešťany 2009 - 1. ročník
1. ročník prehliadky mladých džezových skupín Young Jazz Piešťany sa uskutočnil 20.
júna 2009. Aj keď podujatiu neprialo počasie, mladí hudobníci v Hudobnom pavilóne
koncertovali, pričom diváci ich sledovali z blízkej terasy Kursalonu.
30. Socha piešťanských parkov - 27. ročník
V roku 2009 sa medzinárodná výstava Socha piešťanských parkov rovnako ako v roku 2008
konala vo vnútorných priestoroch Galérie KSC Fontána (predtým bývali diela vystavené
v exteriéri - v mestskom a kúpeľnom parku). Zo 14-tich autorov iba sochy dvoch autorov
boli umiestnené na trávniku pred KSC Fontána, ostatné diela v Galérii KSC Fontána.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 26. júna 2009. Návštevníkov zaujali najmä busty Salvatora
Daliho, Voskovca a Wericha, Karla Gotta i Boženy Němcovej od českého sochára Josefa
Nálepu, ďalej znamenia zverokruhu a busty Maoriek Renaty Sládkovej (vytvorila ich
po návrate zo študijného pobytu na Novom Zélande) i ďalšie diela. Svoje diela z bronzu
vystavoval aj Piešťanec Andrej Chotváč, reliéfne plastiky ďalší domáci sochár Ľubomír
Jakubčík a Jana Kulíková-Brisudová.
Podujatie Socha piešťanských parkov už nemá to renomé ako mala v minulosti. Vtedy autori
vytvárali svoje sochy s vedomím, že budú vystavené vonku v parku. Zároveň mali šancu
vyhrať jednu z piatich cien, prípadne, že ich dielo mesto odkúpi. Na podujatí sa zúčastňovali

autori z celej Európy.
V roku 1993 však došlo k prerušeniu podujatia na 12 rokov. Až v roku 2005 bola výstava
obnovená, aj vďaka grantu z projektu Phare. Pri rozpočte 2 mil. Sk však bola poslednou,
keď diela boli vystavené v piešťanských parkoch.
Po ďalšej 2-ročnej prestávke sa podujatie uskutočnilo v roku 2008. Organizátori však mali
k dispozícii len 200 tis. Sk a preto kurátori vybrali diela v ateliéroch umelcov, až keď boli
hotové. Väčšina z nich nebola vhodná na umiestnenie pod holým nebom, lebo by ich zničilo
počasie alebo vandali.
Podobná situácia bola aj v tomto roku 2009.
31. Kniha Piešťany v zrkadle historických pohľadníc
Historické pohľadnice mesta Piešťany zaznamenali úspech, keď boli vydané vo forme
kalendára. V celoštátnej súťaži kalendárov získal 1. miesto kalendár Piešťany na historických
pohľadniciach.
V roku 2009 Balneologické múzeum v Piešťanoch vydalo reprezentačnú
3-jazyčnú
publikáciu Piešťany v zrkadle historických pohľadníc od autorov Alexandra Urminského
a Vladimíra Krupu.
Zberateľ pohľadníc Alexander Urminský zostavil a napísal sprievodné texty k 330-im
dobovým pohľadniciam zo života mesta a kúpeľov. Úvod napísal riaditeľ BM PhDr. Vladimír
Krupa. Múzeu na vydanie knihy prispeli Mesto Piešťany, TTSK a Ministerstvo kultúry SR.
„Krst“ knihy sa uskutočnil 26. júna 2009 v hoteli Thermia Palace. Piešťanským liečivým
bahnom ju pokrstili primátor mesta Ing. R. Cicutto a gener. riaditeľ SLK K. Pilz. Výber
obrázkov doplnený informačným textom zahrňuje obdobie od konca 19. do polovice 20.
stor.
32. Festival Doda Šošoku - 1. ročník
V dňoch 10. až 12. júla 2009 sa uskutočnil 1. ročník medzinárodného Festivalu Doda Šošoku,
venovaný bubeníkovi a perkusionistovi Jozefovi Dodovi Šošokovi, ktorý v Piešťanoch
žil a pôsobil viac ako 10 rokov. Podujatie pripravil festivalový výbor v zložení – Yveta
Šošoková, Remo Cicutto, Drahomíra (Lotka) Moretová, Tibor Mikuš, Klaus Pilz, Edita
Bjeloševičová, Viktor Nižňanský, Milan Binčík, Ondrej Botek, Katarína Hallová a Tomáš
Gajlík. Festivalu sa zúčastnilo 13 džezových formácií z USA, Rakúska, ČR, SRN, Maďarska,
Poľska a SR, ktoré vystúpili v Dome umenia, Art Jazz Gallery, Kursalone a v hudobnom
pavilóne Harmony.
Vystúpili Traditional Jazz Band (SR), Beata Przybytek Band (Poľsko), Nothing But Swing
(SR), Young Jazz Muzicians (SR), Jan Jankeje Mobil Band (SRN, ČR), Gábor Winand
a Elsa Valle Group (Maďarsko), 3+1 (SR), Tomáš Gajlík Trio a Viktor Tóth (SR, Maďarsko),
Dan Bárta a Robert Balzar Trio (ČR), Matúš Jakabčic Big Band (SR, ČR) a Harry Sokal
(Rakúsko), Chris Potter’s Underground (USA), Vlado Vizár Quartet (SR), Seredský
Dixieland Band (SR).
33. Výstava Peace and Love - Jozef „Dodo“ Šošoka
Vernisáž výstavy perkusií a bicích nástrojov Jozefa „Doda“ Šošoku pod názvom Peace and
Love spojená s výstavou Africké umenie autora Ivana Melicherčíka sa ako sprievodné
podujatie 1. ročníka Festivalu Doda Šošoku uskutočnila
10. júla 2009 v Dome umenia

v Piešťanoch. Výstavu zorganizovali Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany,
Art Jazz Gallery, Mesto Piešťany a International Jazz Piešťany, n.o.
34. Prezentácia historického infanteristického vozíka
Vedenie hotela Sandor Pavillon uskutočnilo 7. júla 2009 prezentáciu zrenovovaného
infanteristického kúpeľného vozíka a to pod názvom „Sandor vozík alebo návrat do starých
čias“. Slávnosti predchádzal sprievod s vozíkom vedúci centrom mesta a vystúpenia FS
Máj a FS Krakovanček. V kúpeľnom Sandor vozíku sa viezla speváčka Katarína Hasprová
a sprevádzal ju herec Ján Galovič, ktorý predstavoval Ľudovíta Wintera.
Pred secesným hotelom Sandor Pavillon sa uskutočnil „krst“ vozíka. Hotel bol kedysi
súčasťou komplexu Pro Labore, založeného Winterovcami.
35. Festival Organové dni v Piešťanoch - 10. ročník
Medzinárodný organový festival Organové dni Piešťany 2009 sa konal v dňoch 11. aug.
až 3. sept. 2009. Podujatie pripravila Bachova spoločnosť na Slovensku v spolupráci
s Mestom Piešťany a Národným osvetovým centrom - Domom umenia v Piešťanoch.
Celkove sa uskutočnilo 6 koncertov, z toho 2 v kostole sv. Cyrila a Metoda a 4 v Dome
umenia. Vystúpili jednak mladí interpreti – Ladislav Onderčin a Agáta Berki Brodňanská
a tiež skúsení organisti – Stanislav Šurin, Wolfgang Reisinger (Rakúsko), Jozef Kotowitz
(Poľsko) a v záverečnom koncerte David di Fiore, pravidelný účastník festivalu.
36. Výstava fotografií Antona Páldyho
26. augusta 2009 sa vo foyeri KSC Fontána uskutočnila vernisáž výstavy fotografií „London
na vlastnej koži“. Piešťanský fotograf Anton Páldy vystavoval 40 fotografií známych miest
Londýna.
37. Hudobný festival Lodenica Piešťany - 11. ročník
Festival country a folkovej hudby a spevu Lodenica Piešťany 2009 sa konal v dňoch 27. až
29. aug. 2009 v priestoroch kempingu Lodenica. Podujatie pripravila Agentúra MMI, s.r.o.
Piešťany. Zúčastnilo sa 18 900 návštevníkov, postavených bolo 1 080 stanov.
Na 4 scénach vystúpilo 430 účinkujúcich, hudobných skupín, hudobníkov, spevákov
a tanečníkov. Medzi účinkujúcimi bola piešťanská skupina Slniečko, skupina Kamelot,
poľský country spevák Michael Lonstar, hviezda festivalu americký spevák Bill Ryan
s kapelou Veslári (Európska Country Kapela roka 2007) i ďalší. Vystúpili aj českí speváci
Pavel Bobek, František Nedvěd, Lenka Filipová, Allan Mikušek a kapely country hudby
Poutníci, Svaťa Kotas Band, Taxmeni, moravská skupina Čechomor a hudobník Vlasta Redl
i ďalší.
38. Komiksová kniha Jozefa Babušeka
88-ročný Jozef Babušek z Piešťan je autorom komiksovej knihy „Jožinko - dieťa svojich
rodičov“. Najdlhšie trvajúci slovenský komiksový seriál vychádzal v časopise Roháč 23
rokov, autor používal pseudonym Jozef Schek.
Knihu vydalo vydavateľstvo Európa. „Krst“ knihy sa uskutočnil 2. sept. 2009 v Dome
umenia.

39. „Krst“ knihy a výstava fotografií Yara Kupču
Piešťanec Yaro Kupčo je autorom knihy fotografií Cesty a zastavenia. „Krst“ knihy, spojený
s vernisážou výstavy s rovnakým názvom sa uskutočnil 4. sept. 2009 v KSC Fontána.
Vozičkár Y. Kupčo s fotoaparátom v ruke precestoval viaceré európske štáty. Na výstave sa
predstavil fotografiami z Islandu.
40. Filmový festival Cinematik Piešťany 2009 - 4. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2009 sa konal v dňoch 10. až 15. sept.
2009. Na 4-och scénach (Dom umenia, kino Fontána, Malá scéna MsKS, park na Kúpeľnom
ostrove) bolo premietnutých 122 filmov.
Témou sekcie „Za hranicou kultu“ bol vlkolak, „Pod lupou“ ruská kinematografia, v „Profile“
tvorba animátora Ondreja Rudavského a sekcie „Rešpekt“ kompletná filmografia Francoisa
Ozona.
V hlavnej kategórii Meeting point Europe súťažilo 11 filmov, ktoré vybralo 15 mladých
filmových kritikov z rôznych krajín Európy. Hlavnú cenu získal francúzsky film Medzi
stenami, režisér Laurent Cantet.
Do Piešťan prišli – režisér György Pálfi, anglický režisér Peter Strickland, dokumentarista
Peter Kerekes i ďalší hostia.
Sprievodnými podujatia boli koncerty, workshopy, semináre a výstavy.
41. Podujatie „Piešťany v pohybe“ - 3. ročník
3. ročník zábavno-náučného podujatia s ekologickou tematikou pod názvom „Piešťany
v pohybe s podtitulom Viac ako jeden deň pre Piešťany“ sa uskutočnil v mestskom parku,
Sade A. Kmeťa, v MsK a v Piešťanskom informačnom centre a to v rámci projektu „Zachráň
svoju planétu“, podporeného Trnavským samosprávnym krajom. Podujatie zorganizovali
Mestská knižnica v Piešťanoch a Pro Polis, n.o. v spolupráci s Mestom Piešťany, CVČ Ahoj,
PIC a SKYPERS - jazyková škola, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného
zboru v Piešťanoch a Rotary clubu Piešťany dňa 17. sept. 2009. Predovšetkým pre deti boli
pripravené rôzne aktivity, workshopy, divadelné predstavenia, súťaže a hry.
Uskutočnil sa environmentálny workshop „Pre čistý park“ (na tému triedenia odpadu
a ochrany životného prostredia), zábavno-náučné aktivity „Ako sa zachraňuje les“ (čo
robiť, resp. nerobiť v prírode) spojené s prezentáciou a praktickými ukážkami požiarnej
techniky, ukážky výcviku dravých vtákov a nočných sov predviedla v dobových kostýmoch
sokoliarska skupina Aquila z Bojníc, originálne tvorivé dielne „Tvorivý maratón“. Konala
sa aj výstava fotografií Romana Tibenského „Motýle a iné živočíchy Piešťan a okolia“
a výstava Ľubomíra Škorňáka „Vzácne a cenné stromy Piešťan“ a divadelné predstavenie
s ekologickou tematikou „O čom spieval les“. V priestoroch PIC sa uskutočnila pre
stredoškolákov prednáška Mgr. Romana Jurigu na tému obnoviteľných zdrojov energie
a trvalo udržateľného rozvoja. Keďže začalo pršať, tak sa podujatie predčasne ukončilo.
Pri tejto príležitosti sa v priestoroch PIC uskutočnilo podujatie „Stromy Piešťan“. Konala
sa prezentácia série pohľadníc piešťanských fotografov, týkajúca sa významných stromov.
Podujatie „Piešťany v pohybe“ sa uskutočnilo aj v náhradnom termíne 15. okt. 2009
v mestskom parku a v Kursalone.

42. Podujatie „Stromy Piešťan“
17. septembra 2009 sa v Piešťanskom informačnom centre piešťanskí fotografi prezentovali
sériou pohľadníc významných stromov Piešťan. Boli to Ľubomír Škorňák, Tomáš Hudcovič,
Dušan Knap a Roman Tibenský.
Zároveň v mestskom parku boli pri významných stromoch odhalené informačné tabuľky.
Prvú z nich odhalili primátor mesta Ing. Remo Cicutto a Viliam Vavro z n.o. Pro Polis
pred Vilou Alexander pri exotickom ľaliovníku tulipánokvetým. Kniha Stromy Piešťan bola
prezentovaná na jar tohto roku.
43. Prehliadka amatérskej filmovej tvorby Videoama Piešťany 2009 - 17. roč.
Medzinárodná súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby Videoama 2009 sa uskutočnila
na strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch v dňoch 11. a 12. sept. 2009. Podujatie
zorganizoval Hifiklub SSE v Piešťanoch, riaditeľom prehliadky bol Ing. Štefan Tóth.
Do prehliadky amatérskej videotvorby sa zapojilo 37 autorov, ktorí súťažili v
5-tich
kategóriách – televízny dokument, hraný film, malé televízne formy, digifón a videorallye.
Celkove bolo ocenených 11 tvorcov, okrem jednotlivých kategórií boli hodnotené aj práce
s kamerou, práca so zvukom a najlepšia réžia.
Piešťanská prehliadka sa postupom času stala celoštátnym finále pre postup do medzinárodnej
súťažnej prehliadky videoamatérov CIMES, ktorá sa následne konala koncom októbra
v anglickom Banbury. Účasť na nej ako reprezentantke Slovenska pripadla s filmom Delete
Piešťanke Veronike Chodelkovej, ktorá na Videoame 2009 súťažila v dvoch kategóriách televízny dokument a hraný film.
44. Výstava Park Foto - 4. ročník
19. sept. 2009 sa v mestskom parku uskutočnila výstava kreatívnej fotografie Park Foto.
Podujatie zorganizoval Piešťanský fotoklub. Tak ako v minulých rokoch, diváci mohli
štipcom na bielizeň označiť podľa svojho úsudku najlepšiu fotografiu. Štipec dostali pri
vstupe do areálu výstavišťa.
Vystavených bolo rekordných vyše 1 000 fotografií od 62 autorov prevažne zo západného
Slovenska a Piešťan. V kategórii dospelých zvíťazil Piešťanec Roman Tibenský s kolekciou
fotografií motýľov.
45. Jubilejná výstava výtvarníčky Evy Krause
Vernisáž jubilejnej výstavy 80-ročnej piešťanskej textilnej výtvarníčky Evy Krause sa za
veľkej účasti verejnosti uskutočnila 22. sept. 2009 v Galérii KSC Fontána. Pri tejto príležitosti
jej primátor mesta Ing. R. Cicutto odovzdal Pamätnú medailu mesta Piešťany.
Vystavených bolo vyše 50 tapisérií, v ktorých prevládali prírodné motívy. Umeniu textilu,
tapisériám sa Eva Krause venuje už vyše pol storočia. Začiatkom 60-tych rokov 20. stor. sa
zaslúžila o vznik československej tapisérie vo Výskumnom ústave vlnárskom v Brne. So
svojimi prácami sa prezentovala už v roku 1958 na svetovej výstave EXPO v Bruseli v roku
1958.
46. Festival detskej literatúry „Čítame od rána až do noci“
V dňoch 28. - 29. sept. 2009 sa v Piešťanoch uskutočnil 2-dňový festival detskej literatúry
pod názvom „Literárny maratón alebo Čítanie od rána do noci“. Podujatie pripravila Mestská

knižnica v Piešťanoch a konalo sa v rámci 2. ročníka projektu „Stretnúť knihu každý deň“,
podporovaného Ministerstvom kultúry SR. Na tomto podujatí sa stretli autori, ilustrátori
a vydavatelia detských kníh. Do Piešťan zavítali spisovatelia Dušan Dušek, Peter Glocko,
Stanislav Bebjak (zároveň je šéfredaktorom časopisu Superohník), Marta Hlušíková, Peter
Karpinský, ilustrátori Tomáš Klepoch a Martin Kellenberger, riaditeľka Osmijanka, n.o.
Miroslava Biznárová, herečka Szidi Tobias, zástupcovia vydavateľstva Buvik, časopisu
Slniečko.
Uskutočnili sa literárne stretnutia so žiakmi na základných školách, v PIC, večerná literárna
kaviareň v Art Jazz Gallery, beseda v Balneologickom múzeu. V mestskom parku sa konali
výstavy, výtvarné workshopy s ilustrátormi a divadelné predstavenia.
47. Ocenenie pre Art Jazz Gallery
Na 5. ročníku konferencie Hotel and Gourmet Forum v Bratislave 29. sept. 2009 udelila
odborná porota piešťanskej kaviarni Art Jazz Gallery cenu Hospodárskych novín „Najlepší
kaviarenský koncept roka 2009“. Cenu prevzala Karin, ktorá je dcérou Yvety Šošokovej,
vdovy po J.D. Šošokovi a súčasnej majiteľky Art Jazz Gallery.
Aj keď zakladateľ kaviarne J.D. Šošoka už nie je medzi živými, koncerty džezmenov
z celého sveta tu naďalej pokračujú.
48. Česko-slovenský festival Piešťanské randezvous - 11. ročník
Podujatia sa konali v Dome umenia v Piešťanoch.
a) Divadelné prestavenia:
5. okt. – Staré divadlo Nitra, Ľudmila Podjavorinská: Čin-čin, réžia O. Spišák, veršované
predstavenie pre žiakov ZŠ;
6. okt. – Divadlo LUDUS Bratislava: Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina, autor a réžia
Kamil Žiška, predstavenie pre študentov stredných škôl;
8. okt. – Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída z Brna: Jako Thelma a Louise,
réžia a scenár Jakub Nvota, podľa filmu Ridleyho Scotta;
10.okt. – GEDUR Production Bratislava: Ja a Hollywood, svetoznáma komédia;
12. okt. – Agentúra Harlekýn Praha, Antonín Procházka: Verní abonenti, komédia;
20. okt. – divadlo Nová scéna Bratislava: Šialené nožničky.
b) Koncerty:
16. okt. – Česko-slovenský dvojkoncert Flamenco: Reina de Saba tour 2009, vystúpili skupina Martin Bies and Flamenco Clan (SR) a skupina Ujaripen (ČR).
c) Filmové predstavenia:
22. okt. – Bratislava film (SR), hraný dokument o súčasnej drsnej realite;
28. okt. – Operace Dunaj (ČR - Poľsko), film o udalostiach v Československu v auguste
1968. Slovenskej premiéry filmu sa zúčastnili českí herci účinkujúci vo filme - Bolek
Polívka (v Piešťanoch oslávil svoju 60-ku) a Eva Holubová.
d) Výstavy:
1. až 31. okt. – „Young art Show 2“, výstava diel 50-tich mladých výtvarníkov zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Slovinska, Rumunska, Grécka, Senegalu a Japonska;
6. až 31. okt. – Český spolok v Trnavskom regióne pripravil výstavu „Imprese Podzim/
Jeseň“, súborná výstava dvoch ročníkov maliarskych sympózií Českého spolku na
Slovensku.

49. Filmový festival Astrofilm Piešťany 2009 - 3. ročník. Spomienka na astronóma Milana
Antala
Medzinárodná prehliadka filmov o astronómii a kozmonautike Astrofilm Piešťany 2009
sa konala v KSC Fontána v dňoch 15. až 17. okt. 2009. Podujatie s vesmírnou tematikou
pripravilo Mesto Piešťany v spolupráci s hvezdárňou v Hurbanove a Banskej Bystrici.
Na prehliadku bol vstup voľný. Premietlo sa 28 prevažne DVD filmov so zameraním na
planétu Zem, základy kozmonautiky a na hviezdnu oblohu.
Na úvod bol premietnutý dokument o ceste skupiny astronómov, ktorí na čele
s Piešťancom Milanom Antalom pozorovali zatmenie slnka na Čukotke. Konali sa
predajné výstavy raketových modelov a meteoritov, pre školy sa premietali krátke
filmy s prednáškou Pavla Kanisa o živote M.R. Štefánika, besedovalo sa o raketovom
modelárstve.
Pri tejto príležitosti sa pripomenulo 10. výr. úmrtia piešťanského astronóma Milana Antala,
ktorý objavil až 89 asteroidov, jeden z nich má od 5. okt. 1986 pomenovanie Piešťany. Na
otváracom ceremoniáli bola prítomná manželka M. Antala Erika a jeho dcéry z prvého
manželstva.
Vo foyeri KSC Fontána sa uskutočnila vernisáž výstavy „Planétka Piešťany 4573“. Tiež
bola otvorená výstava Jána Zoričáka „Vesmírne posolstvá“, na ktorej prezentoval svoje
objekty s vesmírnou tematikou. Návštevníci si mohli pozrieť aj kresby z detskej súťaže
„Vesmír očami detí“.
50. Piešťanský Foto - Kursalon. Foto Session
31. okt. 2009 sa v priebehu dňa uskutočnilo podujatie 6. Foto Session, ktoré pripravil
Piešťanský fotoklub. 14 fotografov od 10-ej do 5-ej hodiny popoludní chodili po meste
s cieľom nafotiť pravú piešťanskú atmosféru a vlastný pohľad na mesto, pričom urobili až
1 209 snímok.
Večer sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 5. ročníka Piešťanského Foto -Kursalonu.
Tento rok súťažilo 26 autorov so 130 fotografiami. Porota za víťaza vybrala Františka
Halása s fotografiou „Vo dvojici sme krajší“. Ďalšie ceny získali Karol Belas, Roman
Tibenský a cenu primátora Piešťan získal Peter Kaclík za fotografiu „Premeny 1“.
51. Festival Slávnosti fotografie Piešťany 2009 - 4. ročník
3. nov. 2009 sa uskutočnila vernisáž otvorenia festivalu Slávnosti fotografie. V Galérii
KSC Fontána bola otvorená výstava Petra Bugára „Čína - nové hranice“, snímky boli
prezentované aj na premietacom plátne v kinosále. Vo foyeri KSC Fontána sa konala
výstava Štefana Podolského „Historické premeny Piešťan“.
Počas otvorenia festivalu vystúpili traja džezoví hudobníci a uskutočnil sa „krst“ DVD
Young Jazz Piešťany 2009. Tiež sa premietol dokumentárny film „Cesta Magdalény
Robinsonovej“, slovenskej fotografky, ktorá ako Židovka prežila deportáciu do
koncentračného tábora v Osvienčime. V rámci festivalu sa konala aj výstava Mareka
Pechmanna „Bolívia - Altiplano“.
52. Skupina Slniečko na festivale v Nemecku
Piešťanská kapela Slniečko na čele s Petrom Remišom sa začiatkom novembra
2009 zúčastnila festivalu Donumenta 2009, ktorý sa konal od 20. sept. do 8. nov.

2009 v nemeckom Regensburgu. Festival je každý rok venovaný kultúram štátov,
nachádzajúcich sa v povodí Dunaja.
Tento rok sa na festivale prezentovalo Slovensko. Vystúpili slovenské hudobné skupiny,
premietali sa slovenské filmy a pod. Kapela Slniečko, ktorá v roku 2008 oslávila 25.
výročie svojho vzniku, po prvýkrát vystúpila inde ako na Slovensku a v Čechách.
53. Elektronické noviny Piešťanský denník
Od 10. nov. 2009 začali v Piešťanoch vychádzať prvé elektronické on-line noviny pod
názvom Piešťanský denník. Ich internetová webová stránka je www.piestanskydennik.sk.
Uvádza sa v nich aktuálne spravodajstvo z Piešťan, ich okolia i z celého Slovenska. Sú
tam zaradené aj krátke videosprávy, noviny majú 18 pravidelných rubrík. On-line noviny
Piešťanský denník sú elektronickou obdobou novín Piešťanský týždeň. On-line denník
spracúva tím reportérov a editorov Piešťanského týždňa.
54. Eurotour Piešťany 2009 – 5. ročník
Podujatie sa konalo v dňoch 12. až 15. nov. 2009. Na úvod boli premietnuté dva filmy
Pavla Barabáša – prvý o horolezcovi Jozefovi Psotkovi a druhý o slovenských jaskyniach.
V súťažnej sekcii cenu primátora Piešťan získal Piešťanec Karol Bubík za film Na
návšteve u susedov a cenu divákov Emil Chlebničan za film Na tej Detve.
55. Výtvarný klub Piešťany - 45. výročie založenia
V dňoch 24. nov. až 14. dec. 2009 sa v Galérii KSC Fontána uskutočnila jubilejná výstava
Výtvarného klubu Piešťany pri príležitosti 45. výročia jeho založenia. Na vernisáži
zakladateľ a predseda klubu Alojz Majerník hovoril o činnosti klubu.
Svojimi dielami sa prezentovalo 22 výtvarníkov z Piešťan a okolia – Alojz Majerník,
Zuzana Szökeová, Andrej Bánik, Danica Bániková, Vojto Haring, Elena Rebrová, Štefan
Slabý, Ernest Slabý, Dušan Švorc, Viliam Ziman, Dušan Žitňan, Gabriela Žlnayová,
Rudolf Pavelský, Ján Lukačovič, Zuzana Medzay, Mária Mitošinková, Oskar Jakubis ml.,
Jozef Jánošík, Jozef Radošinský, Anton Ríha, Margita Knapová a Ján Benka. Vystavené
boli olejomaľby, akryly, drevorezby, fotografie, batiky, sochy, šperky zhotovené technikou
drôtovania a pod.
56. Benefičný koncert Rotary Clubu Piešťany
Benefičný dvojkoncert piešťanského Rotary Clubu sa konal 28. nov. 2009 v Spoločenskom
centre SLK Piešťany.
V prvej časti koncertu vystúpili interpreti vážnej hudby (klavír, violončelo, harfa, flauta),
v druhej časti piešťanská džezová skupina Tomáš Gajlík Band (klavirista Tomáš Gajlík,
basgitarista Ján Gajlík, bubeník Miroslav Hank). Výťažok z koncertu bol venovaný
mladým hudobným talentom.
Zakladateľom benefičných koncertov Rotary Clubu v Piešťanoch je jeho člen MUDr. Igor
Čech starší.
Rotary Club v Piešťanoch vznikol v roku 1992. Prvým prezidentom klubu bol Viktor
Nižňanský, v súčasnosti nám je Milan Šiška. Poslaním Rotary Clubu je pomáhať
v humanitárnej, sociálnej a zdravotnej oblasti mesta a jeho regiónu.

57. Folklórny súbor Slnečnica v roku 2009
V máji 2009 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnilo reprezentačné vystúpenie FS
Slnečnica, ktorého členovia tancovali a spievali prvýkrát v sprievode hudobnej skupiny FS
Lúčnica (v predchádzajúcom období hrala skupina bratov Anyalaiovcov).
V septembri 2009 zavítal do Piešťan spevácky súbor South Wind z partnerského
izraelského mesta Eilat. V Dome umenia sa uskutočnilo spoločné vystúpenie - FS
Slnečnica tancoval, skupina Zlaté husle hrala a súbor South Wind spieval. V programe sa
slovenský folklór striedal s izraelskými spirituálmi a populárnymi songami.
V roku 2009 sa FS Slnečnica zúčastnil aj folklórnych festivalov v zahraničí. V máji
Slnečnica reprezentovala Slovensko v rámci EÚ na festivalom stretnutí európskych kultúr
7-ich štátov v talianskom Silinbergu neďaleko Udine.
V júni sa FS Slnečnica zúčastnil medzinárodného festivalu folklórnych súborov v ruskom
Novgorode. Vystúpilo 21 súborov, Slnečnica sa predstavila na záver galaprogramu.
V roku 2009 sa FS Slnečnica, prechodne pôsobiaci pri Dome umenia v Piešťanoch, vrátil
späť k SPŠE v Piešťanoch. Vedúcim súboru je PhDr. Miroslav Donoval.
58. Adventné a vianočné obdobie v Piešťanoch - kultúrne podujatia
1. Organizátor MsKS Piešťany
28. nov. – rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul., program: Vystúpenie žiakov
ZUŠ Piešťany.
Pri príležitosti zapálenia adventnej sviečky prebiehal kultúrny program každú adventnú
nedeľu.
29. nov. – 1. adventná nedeľa, Nám. slobody, program: Koledy v podaní detí Evanjelickej
cirkvi metodickej z Piešťan, FS Povoja, Art Music Orchestra - adventný koncert,
moderátorka Viera Horáková;
4. dec. – Nám. slobody, program: „Prichádza Mikuláš“ – zábavný program pre deti;
6. dec. – 2. adventná nedeľa, Nám. slobody, program: Mestský spevácky zbor Lajosa
Makláryho (Hajdúnánás), Chrámový zbor kostola Všetkých svätých (Bojná), Cantabile
(Nové Mesto n/V.), Coro Laudamus (Piešťany), moderátorka Janka Janíčková;
13. dec. – 3. adventná nedeľa, Nám. slobody, program: ZUŠ Zelenáči (Partizánske)
- vianočné piesne, Marcela Laiferová - vianočný recitál, DH Borovienka - pásmo
vianočných piesní, moderátorka Marcela Laiferová;
20. dec. – 4. adventná nedeľa, Nám. slobody, program: mládežnícka skupina Halango
Palango (Piešťany), ženská spevácka skupina Ratnovské spievanky (Ratnovce), sólisti
operety NS Bratislava, moderátor Juraj Sarvaš;
31. dec. – záver roka, Nám. slobody, program: hudobná skupina Gulevátor (Martin),
skupina Slniečko - úderný dedinský rock.
Sprievodné podujatia:
a) KSC Fontána: 9. dec. Swing society orchestra a hostia - vianočný koncert; 5., 12. a 19.
dec., Detské filmové Vianoce (vstup voľný).
b) Mestská knižnica: 7. dec. Divadlo PIKI „Dohviezdny večer“ - vianočná veselohra
s pastiermi a anjelmi;
17. dec. výtvarná súťaž „O najkrajší betlehem“ - vyhlásenie výsledkov;
7. až 31. dec. výstava betlehemov „Najkrajší betlehem“ – práce detí ZŠ a MŠ.
c) Dom umenia: 12. dec. Lucie Bílá „Bíle Vánoce“, sprevádza Orchester Petra Maláska –
slávnostný galakoncert.

2. Organizátor SLK Piešťany, a.s.
28. nov., 5., 12. a 19. dec. (sobota, zapálenie adventných sviečok), Kúpeľný ostrov,
fontána pri LD Irma, program: FS Verešvaran (Červeník);
8. dec. Spoločenské centrum SLK, program: Mikulášsky večierok (pre deti zamestnancov
kúpeľov, Mikuláš v podaní gener. riaditeľa SLK Klausa Pilza, anjel, čert);
22. dec. fontána pred Irmou, SLK Piešťany a OZ Tradičné umelecké remeslá, „Vianočné
pastorále“ - trh remesiel;
22. dec. Kongresová hala Spoločenského centra SLK, program: Vianočný galaprogram
(Do Betlehema, Narodil sa Ježiško, Vianoce na salaši, Zvyky polnočné, Radujme sa,
veseľme sa, Tichá noc, svätá noc), účinkovali – Cimbalová muzika Strýci z Moravy, FS
Javorina (Květná -Strání), FS Slnečnica,
FS Verešvaran (Červeník), detský FS Inovček, fujaristi, sólisti a inštrumentalisti
z Hlohovca a Nitry.
59. Festival „Vianočné impresie Piešťany 2009“ - 4. ročník
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej piesne „Vianočné impresie Piešťany 2009“sa
konal 5. dec. 2009 v Dome umenia. Hlavným organizátorom podujatia bol piešťanský
spevácky zbor Coro Laudamus. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta
Piešťany.
Účinkovali: 1. Mestský spevácky zbor Lajosa Makláryho, dirigent Miklós Varga
(Hajdúnánás, Maďarsko), 2. Chrámový zbor kostola Všetkých svätých, dirigent Peter
Medek (Bojná), 3. Pěvecký sbor Leoše Janáčka, vicedirigentka Věra Vrbová (Luhačovice,
ČR), 4. Spevácke zbory Coro Laudamus Piešťany a Belcanto Senec, dirigent Mgr. Art. Ján
Procházka.
60. Týždenník Piešťanský týždeň v roku 2009
Vydavateľom Piešťanského týždňa, nezávislého regionálneho týždenníka pre Piešťany
a okolie, bola v roku 2009 spoločnosť Winter média, a.s. Piešťany. Od novembra 2009 je
novým riaditeľom vydavateľstva Martin Kovalik.
Šéfredaktorom Piešťanského týždňa bol do mája 2009 Michal Petruška, redaktorkou
bola a novou šéfredaktorkou sa stala Adriana Drahovská, redaktorkou je Viera Dusíková,
športovým redaktorom Štefan Gregorička, art direktorom Michal Staško a grafikom
Ľubomír Škorňák.
V novembri 2009 stúpla cena výtlačku PT z 0,33 eur (10,- Sk) na 0,49 eur (14,80 Sk).
61. Kultúrne zariadenia v Piešťanoch v roku 2009
Medzi významnejšie kultúrne zariadenia v Piešťanoch v roku 2009 patrili:
a) kultúrne zariadenia Mesta Piešťany - zriaďovateľ:
- Mestské kultúrne stredisko Piešťany (jeho súčasťou je KSC Fontána);
- Mestská knižnica mesta Piešťany (jej súčasťou je Piešťanské informačné
centrum).
V letnom období sa kultúrne podujatia konajú aj v Hudobnom pavilóne v parku.
b) kultúrne zariadenia SLK Piešťany, a.s.:
- Spoločenské centrum SLK.
Kultúrne podujatia sa konajú aj v Kursalone a v hudobnom pavilóne Harmony.

c) Národné osvetové centrum:
- Dom umenia Piešťany – do konca roka 2008 bolo zriaďovateľom DU
Ministerstvo kultúry SR, od 1.1.2009 je ním Národné osvetové centrum.
d) Trnavský samosprávny kraj - zriaďovateľ:
- Balneologické múzeum Piešťany.
e) Art Jazz Gallery – majiteľom bol J.D. Šošoka, po jeho smrti vdova Yveta
Šošoková.
62. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany v roku 2009
Riaditeľkou MsKS mesta Piešťany v roku 2009 bola Mgr. Marta Jurčová. Súčasťou MsKS
bolo KSC Fontána.
a) Podujatia v exteriéri
30.1. – Karneval na ľade pre deti (verejná ľadová plocha, Winterova ul.);
24.2. – „Pochovávanie basy“ (národopisná slávnosť, Nám. slobody);
1.5. – „Stavanie mája“ (FS Krakovienka, Nám. slobody);
30.5. – Otvorenie LKS v Piešťanoch;
16.8. – Piešťanské hody (Mariánske námestie);
30.8. – „Dovidenia prázdniny“ (divadelné predstavenie pre deti, Nám. slobody);
3.10. – Neznámi (country skupina, Nám. slobody);
28.11. – Rozsvietenie vianočného stromčeka (Winterova ul.);
29.11., 6.12., 13.12., 20.12. – Predvianočné kultúrne podujatia (Nám. slobody);
6.12. – „Prichádza Mikuláš“ (podujatie pre deti, Nám. slobody);
31.12. – Silvester (hudobné skupiny, Nám. slobody).
b) Promenádne koncerty
- konali sa v Hudobnom pavilóne v parku v období máj - september. Vystúpili viaceré
dychové hudby, folklórne súbory, country skupiny, základné umelecké školy i ďalšie
hudobné skupiny.
V dňoch 28.6. až 1.7. sa konal Bažant kinematograf (premietli sa 4 filmy).
12. sept.
sa konal Rockový úlet - 5. ročník (prehliadka neprofesionálnych rockových skupín)
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
c) Podujatia v interiéri - Malá scéna MsKS
- konali sa divadelné predstavenia, filmové predstavenia, koncerty, prednášky, výstavy (5
výstav vo foyeri Malej scény), jazykové kurzy, stretnutia členov občianskych združení
a klubov (Liga proti rakovine, Slovenská únia proti osteoporóze, Slov. zväz záhradkárov,
Klub kaktusárov).
Priestory Malej scény MsKS si prenajímali organizácie (napr. Univerzita Cyrila a Metoda
Trnava) a firmy (napr. JASPIS, s.r.o.).
d) Podujatia v interiéri - KSC Fontána
- konali sa koncerty (napr. absolventské a záverečné koncerty žiakov ZUŠ), divadelné
predstavenia, prezentácie kníh, filmové predstavenia, výstavy, ďalšie kultúrne podujatia
(napr. súťaž v moderných tancoch pre ZŠ, súťaž v imitácii spevu „Playback show“,
Majáles, Katarínska zábava, program pre hendikepované deti „Aj my sa vieme zabaviť“
a pod.), spoločenské podujatia (vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Piešťany,
odovzdávanie ceny primátora mesta Piešťany, Valné zhromaždenie členov Spoločnosti
M.R. Štefánika, Deň zdravia a pod.).

e) Výstavy -vedúcim Galerijného oddelenia MsKS v roku 2009 bol Martin Valo.
- Foyer Malej scény MsKS – 5 výstav: 1. „Z činnosti MsKS Piešťany“ - výstava fotografií,
2. „Občania mestu“ - dokumentačná výstava občianskych združení na území Piešťan,
3. Výstava kvetov a okrasných drevín „Flóra Piešťany“ a výstava sukulentov spojená
s výstavou Jána Barana (Zvolen) 4. „História výstavy Socha piešťanských parkov“, 5.
Výstava ovocia a zeleniny.
- Foyer KSC Fontána: 1. Ján Beňo „Spomienka“ - fotografie, 2. „AMFO 2008“ - 36.
ročník celoštátnej súťaže amatérskej fotografie, 3. Vojto Haring - karikatúry, 4. Výstava
fotografií z partnerského mesta Luhačovice, 5. Zuzana Szökeová - obrazy, 6. Jozef Ulrich
- fotografie, 7. Anton Páldy „Londýn“ - fotografie, 8. „Svet ako ho vidíme my“- výtvarné
práce ľudí s telesným postihnutím, 9. Štefan Podolský „Historické premeny Piešťan“,
10. „Deti deťom“ - výtvarné práce detí s telesným postihnutím, 11. 18.výstava Fotoklubu
Piešťany, 12. „20 rokov po 17. nov. 1989“ - výstava fotografií a dobových dokumentov.
- Galéria KSC Fontána – v roku 2009 sa uskutočnilo 18 výstav (celkove od otvorenia
galérie sa uskutočnilo 103 výstav): 1. Rudolf Uher, Michal Uher „Post scriptum“ - sochy,
obrazy, 2. ZUŠ Piešťany - výstava prác žiakov, 3. Ján Hladík „Fotografia a fotografika
1989-2009“, 4. Dušan Žitňan „Humánna medicína“ - výstava obrazov, 5. Magdaléna
Lehotská, Ľubica Prudilová-Dohnanyová - obrazy, Jozef Barinka - sochy, 6. Jitka
Bezúrová - obrazy, grafika, 7. Mosty VII Taliansko - Slovensko, 8. ZUŠ Piešťany - výstava
prác žiakov výtvarného odboru, 9. Česká maľba 2009 - Alena Anderlová, Igor Grimnich,
Martin Salajka, 10. Socha piešťanských parkov - 27. ročník, 11. Dan Meluzin - obrazy,
12. Milena Ďuricová - obrazy, 13. Yaro Kupčo - fotografie, 14. Eva Krause - tapisérie,
15. Slovenská grafika - Dušan Blažek, 16. Slávnosti fotografie 4. ročník: Peter
Bugár „Čína - nové hranice“, 17. Výtvarný klub Piešťany 45. výročie založenia, 18.
Slávnosti fotografie - 4. ročník: Marek Pechmann „Bolívia – Altiplano“.
f) Filmové predstavenia – vedúcim oddelenia prevádzky kina Fontána bol Jozef
Valachovič. V roku 2009 sa v kine Fontána uskutočnilo 492 filmových predstavení, ktoré
videlo 34 481 návštevníkov.
Okrem pravidelných filmových predstavení sa konali aj filmové prehliadky ako boli
Nočný filmový maratón (30. apríla), filmový festival Cinematik Piešťany (10. až 15. sept.),
Astrofilm Piešťany (15. až 17. okt.) a Eurotour Piešťany (12. až 15. nov.). V decembri
sa pre deti uskutočnili „Filmové Vianoce vo Fontáne“, tiež sa konala súťaž žiakov ZŠ
zameraná na filmové zaujímavosti (18. dec.).
Pri MsKS už roky pôsobí Filmový klub, ktorý každý pondelok premietal filmy
svetoznámych režisérov a filmy z filmových festivalov. V rámci klubu bolo tiež
premietnutých 10 filmov z „Projektu 100 - 2009“ (sept. - dec.).
63. Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2009
a) Činnosť knižnice – riaditeľkou Mestskej knižnice MP so sídlom na Školskej ul. bola
v roku 2009 Ing. Margita Galová. Súčasťou MK je Piešťanské informačné centrum so
sídlom na Pribinovej ul. Knižnica vykonávala knižnično-informačné služby a kultúrnovzdelávaciu činnosť.
Činnosť knižnice bola mnohostranná:
- základné a špeciálne knižničné služby – priamu realizáciu služieb pre používateľov
zabezpečovalo oddelenie pre dospelých čitateľov a oddelenie pre deti a mládež.

K dispozícii bol knižničný fond v počte 92 469 knižničných jednotiek (stav k 31.12.2009);
- informačné služby – knižnica ich poskytovala pre verejnosť formou bibliografií,
písomných a ústnych faktografických informácií;
- propagačné služby – propagáciu knižnica zabezpečovala v miestnych a regionálnych
médiách, vo vitrínach, formou pozvánok a plagátov, na internetových stránkach www.
kniznica.sk a www.pic.piestany.sk a pod.;
- kultúrno-vzdelávacie podujatia – konali sa divadelné predstavenia pre deti, prednášky
pre študentov i dospelých, tvorivé dielne, workshopy, súťaže. Prezentácie kníh, stretnutia
a besedy s autormi kníh (napr. s Otakarom Kořínkom, s Alexandrom Urminským o jeho
knihe „Piešťany v zrkadle historických pohľadníc“), s ilustrátormi, cestovateľmi,
športovcami, hercami, hudobníkmi, režisérmi (napr. s Dušanom Trančíkom), kvízy,
tematické vychádzky po meste a okolí, návštevy a prehliadky rôznych zariadení, výstavy
(napr. „Stromy Piešťan“, „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009“, „Najkrajšie knihy
Slovenska 2008“ a pod., celkove 36 výstav).
V roku 2009 knižnica realizovala 10 projektov.
b) Ocenenie webovej stránky knižnice – v súťaži TOP WEB LIB 2008 získala piešťanská
knižnica so svojou webovou stránkou www.kniznica.sk 1.miesto v kategórii verejné
a školské knižnice. Na základe výsledkov verejného hlasovania získala knižnica aj cenu
sympatie za 2. miesto. Ocenenia prevzala riaditeľka knižnice Ing. M. Galová začiatkom
mája 2009 na tatranskom 35. Medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2009.
c) Knižničný fond, používatelia knižničných služieb, výpožičky, návštevníci knižnice
Knižničný fond – pozostával z 92 469 knižničných jednotiek ku koncu roka 2009.
Z toho bolo 91 428 kníh a zviazaných periodík, 952 audiovizuálnych dokumentov a 89
elektronických dokumentov (vrátane digitálnych). Fond sa delil tiež na odbornú literatúru
pre dospelých – 32 286 ks, krásnu literatúru pre dospelých – 38 519 ks, odbornú literatúru
pre deti – 4 546 ks a krásnu literatúru pre deti – 17 118 ks.
Aktívnych užívateľov knižničných služieb – bolo 6 178, z toho 1 435 detí a mládeže do 15
rokov.
Návštevníkov knižnice – bolo spolu 96 358, z toho návštevníkov podujatí bolo 53 490.
Výpožičky – z fondu knižnice bolo v roku 2009 vypožičaných spolu 180 687 knižničných
jednotiek a 96 knižničných jednotiek prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
d) Projekty knižnice – mestská knižnica už 18 rokov využíva rôzne formy získavania
finančných prostriedkov - granty, sponzorské príspevky a pod. V roku 2009 knižnica
realizovala nasledovné projekty:
1. Knižnica pre znalostnú spoločnosť - 2. etapa – projekt finančne podporilo Ministerstvo
kultúry SR. Umožnil zakúpenie technického vybavenia pre knižnicu. V roku 2008 sa
v rámci 1.etapy zakúpilo počítačové vybavenie, v roku 2009 sa pokračovalo 2.etapou,
uskutočnili sa kurzy, semináre a prednášky.
2. Piešťanské chodníčky 2 (máj - jún) – cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť detí
a študentov o svojom regióne a zároveň účelne využiť voľný čas mladých.
3. Stretnúť knihu každý deň (jún - október) – v rámci projektu sa uskutočnilo viacero
podujatí či už v komorných priestoroch alebo v exteriéroch (pešia zóna, mestský park).
Jedno z podujatí bol „Literárny maratón alebo „Čítame od rána až do noci“ (september).
4. Piešťanské korzo - vždy iné - 2. ročník (júl - august) – v rámci projektu sa počas
letných prázdnin žiakov konali v priestoroch knižnice a exteriéroch mesta podujatia ako

„Rozprávkové korzo“, „Túlavá knižnica“, „Rozosmiate korzo alebo humor pre každého“
a pod.
5. Keď čítanie je čtení - 2. ročník – projekt sa realizoval v spolupráci s Českým spolkom
na Slovensku - pobočka Piešťany. Jeho cieľom bolo oboznámiť deti i dospelých s českou
literatúrou.
6. Knižnica - brána do sveta informácií – cieľom projektu bolo nákupom doplniť
knižničný fond.
7. Návraty Slovákov 3 – cieľom projektu bola realizácia rozmanitých aktivít, ktorými
bola verejnosti predstavená tradičná ľudová kultúra. Jeho súčasťou bol festival
mládežníckych folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí pod názvom „Slováci
Slovákom“ (máj), prezentácia tradičných remesiel „Jedinečné remeslo“ (aug.- sept.)
a prezentácia kníh pod názvom „Zo slovenského taniera“ (aug.).
8. Stromy Piešťan – MsK a PIC v spolupráci s n.o. Pro Polis realizovali zostavenie
a vydanie publikácie Stromy Piešťan, ktorá obsahuje prehľad vzácnych a cenných stromov
Piešťan. Vydaná bola s finančnou podporou Mesta Piešťany.
9. Zachráň svoju planétu – projekt sa realizoval formou viacerých zábavno-poučných
podujatí s ekologickou tematikou. Jedným z nich bolo podujatie „Piešťany v pohybe - viac
ako jeden deň pre Piešťany“ - 3. ročník (sept.).
10. Výtvarné osobnosti – v rámci projektu bol zostavený bulletin „Výtvarné osobnosti
Piešťan“.
e) Ďalšie významné podujatia
1. „Týždeň slovenských knižníc 2009 - 10. ročník“ (marec) – v rámci celoslovenského
podujatia Slovenskej asociácie knižníc. Počas týždňa sa konal aj bezplatný zápis nových
členov (používateľov) knižnice.
2. „Sandor vozík alebo návrat do starých čias“ (júl) – slávnostná prezentácia kúpeľného
vozíka.
f) Piešťanské informačné centrum – od 25.4.2007 je PIC členom Asociácie informačných
centier Slovenska. PIC sa významnou mierou podieľa na propagácii a prezentácii mesta
Piešťan.
V roku 2009 sa v PIC uskutočnilo 12 výstav, 23 literárnych posedení a besied, 6
tematických vychádzok a výletov a 7 prezenčných aktivít situovaných v rôznych častiach
mesta Piešťany.
V roku 2009 MsK a PIC vydali 14 rôznych informačných prospektov a materiálov.
Boli to: 1. Kultúra a šport 2009 - kalendár, 2. Ubytovanie v Piešťanoch, 3. Stravovanie
v Piešťanoch, 4. Piešťany - skladačka, 5. Motýle Piešťan a okolia, 6. kniha Stromy
Piešťan, 7. Mestská knižnica - skladačka , 8. Pamiatky ľudovej kultúry, 9. Vtáctvo Sĺňavy,
10. Stromy Piešťan - skladačka, 11. Kultúra a zábava, 12. Aktívny oddych, 13. Výtvarné
osobnosti Piešťan, 14. pohľadnice Stromy Piešťan.
64. Balneologické múzeum Piešťany v roku 2009
a) Činnosť múzea – práce so zbierkami (dokumentácie, ochrana, reštaurovanie
a získavanie zbierkových predmetov), výskumy, výstavy, prezentácie, vydavateľská
činnosť, získavanie grantov (od Ministerstva kultúry SR, od Mesta Piešťany, od
sponzorov).
b) Personálna štruktúra múzea – PhDr. Vladimír Krupa - riaditeľ a archeológ, Viera

Zámečníková - hospodárka a sekretárka, Viera Oršinová - ekonómka, Mgr. Martin
Kostelník - historik kúpeľov a kurátor zbierky, Mgr. Andrej Bolerázsky - historik a kurátor
zbierok, Mgr. Jarmila Hluchová - etnologička, knihovníčka a kurátorka, Marián Klčo dokumentátor, archivár a kurátor, Eva Drobná - fotografka a fotoarchivárka, Vít Pavlík
- bezpečnostný technik, správca budov, údržbár a výstavný technik, Mgr. Ján Bartek lektor v hlavnej expozícii múzea, Júlia Blštáková - lektorka v Pamätnej izbe Ivana Krasku
a upratovačka.
c) Stále expozície múzea
1. Budova Kúpeľnej dvorany (Kursalonu) – stále expozície:
- Archeológia regiónu Piešťan;
- História Piešťan a kúpeľov Piešťany;
- Osobnosť gen. M.R. Štefánika;
- Národopis regiónu Piešťan.
2. Vila Dr. Lisku, Štefánikova ul. 1 – stále expozície:
- Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku;
- Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea.
3. Pamätná izba Ivana Krasku: expozícia venovaná pamiatke slovenského básnika Ivana
Krasku.
4. Národná kultúrna pamiatka Ducové - Kostolec: expozícia sídla veľkomoravského
veľmoža.
d) Zbierkový fond múzea: zbierka archeológie, zbierka balneohistórie (história kúpeľov),
zbierka histórie, zbierka novodobej histórie (socializmus), zbierka prírodovedy, zbierka
etnografie (národopisu), zbierka výtvarného umenia, numizmatická zbierka, zbierkový
fond Ivana Krasku.
Zbierky boli v priebehu roka dopĺňané vlastnými zbermi a výskumami, nákupmi a darmi.
Darom bola získaná pozostalosť po pplk. Vojtechovi Ábelovi z Piešťan z obdobia 1.
ČSR a obdobia 2. svetovej vojny. Prebiehalo spracovanie jednak tejto pozostalosti, tiež
archeologických nálezov z výskumu v piešťanskej lokalite Starý kláštor a predmetov zo
zaniknutého štátneho podniku Trikota Vrbové.
e) Vedecko-výskumná a zberateľská činnosť múzea. Prioritnou úlohou múzea v spolupráci
s nemeckým RGZM Meinz bolo v roku 2009 „Spracovanie archeologických nálezov
z doby rímskej a Krakovian - Stráží“. Ďalšie úlohy sa realizovali v oblastiach:
- archeológia – výskumy a prieskumy regiónu Piešťan vyvolané stavebnými aktivitami,
záchranný archeologický výskum pozostatkov mamuta v úvozovej ceste v Ratnovciach
a tiež spracovanie materiálov z archeologických výskumov v Chtelnici a v Krakovanoch;
- archeológia- história – spracovanie archeologického výskumu „Starý kláštor“;
- história – dokumentácia indickej zbierky z pozostalosti Mareka Lubošinského
z Piešťan a tiež spracovanie materiálov k histórii Stavoprojektu a Zdravoprojektu
v Piešťanoch v spolupráci s Ing. Ľ. Mrňom;
- etnografia – spracovanie materiálu „tradičný odev Piešťan v zbierkach BM“, atď.;
- história - etnografia – prieskum a fotografické zdokumentovanie sakrálnych pamiatok
na území okresu Piešťany (pricestné kríže, sochy svätcov, trojičné a mariánske stĺpy, božie
muky);
- história múzea – výskum života a diela Imricha Wintera, zakladateľa múzea
v Piešťanoch a predsedu Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a spracovanie ním vytvorenej

zbierky drobných rímskych predmetov z Carnunta;
- história kúpeľov – spracovanie pozostalosti Ing. Jána Šípoša získané darom (materiály
k dejinám kúpeľov Piešťany), tiež výskum materiálov o súčasných i zaniknutých
slovenských kúpeľoch;
- prírodné vedy – výskum v archíve Národného múzea v Prahe o botanikovi Karelovi
Dominovi, jeho archívnej pozostalosti týkajúcej sa Piešťan a herbára, uloženého
v zbierkach BM v Piešťanoch;
- výtvarné umenie - história - spracovanie života a maliarskej tvorby kňaza Alexandra
Buznu.
f) Prezentačno-výstavná činnosť múzea – v roku 2009 múzeum realizovalo
viaceré výstavy – historické, prírodovedné, etnografické, umelecké, archeologické
a numizmatické.
- výstavy v priestoroch múzea: 1. „Obrázky z Piešťan“ – historické fotografie z obdobia
1.ČSR, 2. „História a súčasnosť slovenského obsidiánu“ (v spolupráci s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre), 3. „Lovci mamutov a tí druhí ...“ (najnovšie archeologické
výskumy z Krakovian - Stráží ), 4. „Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť!“ – M.R. Štefánik
v umeleckom prejave (zo zbierky múzea), 5. „...Ora pro nobis!“ – svätci, svätice a iné
sakrálne pamiatky (zo zbierok múzea), 6. „Oslobodenie“ – Beáta Krasňanská - maľba
a kresba, 7. „Príbeh jednej akvizície“ – pohľad na architektonickú tvorbu v Piešťanoch v
2. pol. 20. stor. (v spolupráci s Ing. arch. Ľ. Mrňom);
- výstavy v iných priestoroch – múzeum zapožičalo na viaceré výstavy predmety zo
svojich zbierok, tiež spolupracovalo pri výstavách s inými organizáciami. 1. „Pestrá kytica
pre Weinviertel - ľudový odev na území Trnavského samosprávneho kraja“, v priestoroch
Museum Hohenau an der March v Rakúsku (výstavu pripravili spoločne všetky múzeá
TTSK),
2. „Indonézia - nekonečný kolobeh života“, v priestoroch KSC Fontána
(v spolupráci s MsKS, veľvyslanectvom Indonézskej republiky a OZ Pelangi),
3.
„Z maliarskej tvorby Mons. Alexandra Buznu“, v priestoroch kultúrnej sály obce Opoj
a v pastoračnom centre Rakovice, 4. „Jozef Ulrich (1907-1993) - Piešťany v minulom
storočí“, KSC Fontána, 5. Výstavka v stánku TTSK na Agrokomplexe v Nitre – motívom
Agrokomplexu bolo „Regióny Slovenska 2009 a prezentácia tradičných remesiel“ (spolu
s ostatnými múzeami TTSK tam prezentovali kroje), 6. „Poštová známka očami detí“ - 2.
ročník, KSC Fontána (v spolupráci s MsKS, ZUŠ, Klubom filatelistov Piešťany a Poštou
1 Piešťany), 7. „O dreve a výšivke“, v priestoroch PIC (v spolupráci s MsK).
Múzeum spolupracovalo aj pri ďalších výstavách vo Vrbovom, Nitre a vo Fiľakove.
g) Edičná a publikačná činnosť múzea
V roku 2009 múzeum uskutočnilo prezentáciu publikácie „Hroby z doby sťahovania
národov z Krakovian - Stráží“ a niekoľkokrát aj prezentáciu publikácie „Piešťany
v zrkadle historických pohľadníc“ (v spolupráci s Mestom Piešťany, SLK, MsK, MsKS
a Agentúrou Duna).
V roku 2009 múzeum vydalo publikáciu „Piešťany v zrkadle historických pohľadníc“, tiež
súbor pohľadníc, propagačnú skladačku, katalóg, menšiu publikáciu „Gen. M.R. Štefánik štefánikovská tradícia v Piešťanoch“.
Na území okresu Piešťany sa PhDr. V. Krupa a M. Klčo podieľali na spracovaní 2-och
obecných monografií – „800 rokov obce Banka“ a „História obce Veľké Kostoľany
1208/1209 - 2009“.

h) Kultúrno-spoločenská činnosť múzea
- prednášky – múzeum zorganizovalo rôzne prednášky pre základné a stredné školy,
pre poslucháčov univerzity 3. veku, tiež pre kúpeľných hostí - návštevníkov múzea i pre
širokú verejnosť. Prednášali pracovníci múzea PhDr. V. Krupa, Mgr. M. Kostelník, A.
Bolerázsky, Mgr. J. Hluchová a J. Blštáková. Témy boli rôzne – pozostatky mamutov
v regióne Piešťan, M.R. Štefánik, secesná kúpeľná architektúra - hotel Thermia Palace
a kúpele Irma, história mesta a kúpeľov, nálezy z doby rímskej v okrese Piešťany, Obyčaje
tradičných sviatkov, básnik Ivan Krasko, história BM a pod. Ďalšími prednášajúcimi boli
MUDr. Pavel Kaňuščák„Súčasný stav poznania vtáctva širšieho okolia Piešťan“,
PhDr. Ján Hunka, CSc. „Vzácny poklad stredovekých mincí z Drahoviec“, RNDr.
František Kele, PhD. „Odkaz M.R. Štefánika slovenským horolezcom a cestovateľom“,
PhDr. Martin Lacko, PhD. „SNP versus SR?“
Prednášky sa konali jednak v priestoroch múzea – vo výstavných priestoroch Vily Dr.
Lisku, v hlavnej expozícii múzea v Kursalone a v Pamätnej izbe Ivana Krasku alebo
i v iných priestoroch, napr. v priestoroch klubu dôchodcov Rozmarín, Staničná ul.;
- konferencie – na konferencii Thermae Europae v dňoch 21. až 23. sept. 2009
v Karlových Varoch mal PhDr. Vladimír Krupa prednášku „Balneologické múzeum múzeum dejín a kúpeľníctva“ a Mgr. Martin Kostelník prednášku „Propagačné materiály
kúpeľov Piešťany v zbierkach Balneologického múzea“. Balneohistorik Mgr. Martin
Kostelník sa zúčastnil 16. sympózia z dejín farmácie (sept.), konferencie „Balneologické
dni 2009“ v Trenčianskych Tepliciach (okt.) a na vedeckej konferencii „760 rokov od 1.
písomnej zmienky o Levoči a 800 rokov spišskej historiografie“ (dec.)
- Medzinárodný deň múzeí – 17. mája 2009 bol pri tejto príležitosti voľný vstup do
expozícií múzea. Premietali sa filmy – Piešťanský letec Ján Režňák, Piešťanský sochár
Ladislav Ľudovít Pollák, Strážovský poklad, Optimista (o Ľ. Winterovi).
i) Propagačná činnosť múzea - informácie o BM a jeho aktivitách boli verejnosti
prezentované prostredníctvom propagačnej činnosti.
Propagácia múzea v médiách - podujatia:
- Slovenská televízia (regionálne vysielanie Bratislava);
- Slovenský rozhlas (rádio Regina, Bratislava);
- TV Karpaty (regionálna televízia, štúdio Piešťany);
- noviny a časopisy (Piešťanský týždeň, A.B. Piešťany, Revue Piešťany,
Kam v Piešťanoch, Župný spravodajca Trnava a pod.);
- web stránky múzea: www.balneomuzeum.sk, www.muzeum.sk.
j) Medzinárodná spolupráca múzea – v roku 2009 BM v Piešťanoch už štvrtý rok
spolupracovalo s Centrálnym germánsko-rímskym múzeom v Mainzi pri spracovaní
významných archeologických nálezov z doby rímskej z Krakovian- Stráží.
k) Metodická činnosť múzea – múzeum poskytovalo metodickú pomoc rôznym osobám
(bádateľom, študentom a pod.) a inštitúciám.
Tiež múzeum každoročne spolupracuje a poskytuje materiály kronikárovi mesta Ing.
Alexandrovi Murínovi pre zápis do Kroniky mesta Piešťany.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2009
1. Pohyb obyvateľstva v roku 2009
a) Narodenie detí – v roku 2009 sa v Piešťanoch narodilo 628 detí, z toho bolo 319
chlapcov a 309 dievčat. Z toho obyvateľom Piešťan sa narodilo 173 detí, z toho 81
chlapcov a 92 dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2009 v Piešťanoch zomrelo 427 osôb, z toho bolo 216 mužov
a 211 žien. Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 251 osôb, z toho bolo 118 mužov a 133
žien.
c) Sobáše – v roku 2009 bolo v Piešťanoch uzavretých 189 manželstiev, z toho 114
uzavreli obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 102, civilných sobášov 87. Sobáš
uzavrelo 19 cudzincov.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku 2009 sa do Piešťan prisťahovalo 437
osôb a odsťahovalo sa 659 osôb.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2009 mali Piešťany 29 299 obyvateľov. Oproti
31.12.2008 ich počet klesol o 307.
2. Úmrtia v roku 2009
a) MUDr. Dušan Kvasnica – primár oddelenia klinickej biochémie piešťanskej nemocnice,
tragicky zahynul 14. marca 2009 vo veku necelých 64 rokov.
Po ukončení rybačky na štrkovisku Dlhé kusy pri Hornej Strede sa večer vo svojom
aute zošmykol do vody a utopil sa. V aute sa síce našiel čerstvo ulovený kapor, udice
a peňaženka však chýbali.
MUDr. D. Kvasnica sa vyznačoval ľudským prístupom k svojim spoluobčanom. Nikdy
neodmietol pomôcť. Zaslúžil sa o založenie piešťanského hospicu, kde pomáhal ťažko
a nevyliečiteľne chorým ukončiť dôstojne svoj život.
b) Martin Kašák – 29-ročný občan Piešťan. Zomrel tragicky 18. júla 2009 po úraze
počas 6. ročníka festivalu Pohoda na letisku v Trenčíne. Zranených bolo cca 90 ľudí,
niekoľkí ťažko. Popoludní došlo k náhlej zmene počasia. Od západu sa prihnala čierňava
s víchricou. Silný nárazový vietor zničil veľký stan - arénu, v ktorej práve prebiehal
kultúrny program. Roztrhal kryt arény na niekoľko kusov a medzi divákov padali kusy
oceľovej konštrukcie.
c) Ladislav Kudrik – vajda piešťanských Rómov. Zomrel po ťažkej chorobe (rakovina)
20. júna 2009 vo veku 60 rokov. Pochovaný bol na hornom cintoríne na Žilinskej ceste za
veľkej účasti Rómov. Pohrebu predchádzal 3-dňový kar v hoteli Paradiso.
3. Ocenenie osobností v rámci TTSK
27. mája 2009 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnila slávnosť odovzdávania
ocenení jednotlivcom a kolektívom Trnavského samosprávneho kraja. Pamätnú medailu
predsedu TTSK z regiónu Piešťan získali:
- Ing. Remo Cicutto (Piešťany), primátor mesta Piešťany – za aktivity, v dôsledku ktorých
sa Piešťany stali najnavštevovanejším mestom kraja;
- Jaroslav „Yaro“ Kupčo (Piešťany), vozičkár, fotograf – za dlhoročný príspevok k rozvoju
fotografie;
- Anna Ušiaková (Chtelnica), knihovníčka – za zásluhy o rozvoj knihovníctva a vedenie

jednej z najlepších knižníc v kraji;
- Štefan Kaluža (Vrbové) – dlhoročný aktívny športovec, aj vo veku 71 rokov behá
maratóny, je spoluzakladateľom behu Vrbovská pätnástka.
4. Ocenenie odporcov totalitného politického systému v rámci TTSK
30. okt. 2009 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo podujatie, na ktorom boli
ocenení odporcovia totalitného systému v období socializmu. Predseda Správnej rady
Úradu pamätí národa Ivan Petranský a predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdali 18-tim
občanom z TTSK dekréty o priznaní postavenia „veterán protikomunistického odboja“,
medzi nimi aj 6-tim z okresu Piešťany. Z Piešťan to boli Ernest Cvik, Michal Straka
a Anton Štefanovský, z Vrbového Juraj Nižňanský a Jozef Talajka a z Drahoviec Jozef
Klasa.
5. Trestná činnosť v obvode mesta Piešťany v roku 2009
a) Trestné činy. Do služobného obvodu Obvodného oddelenia PZ Piešťany patria okrem
mesta Piešťany aj okolité obce Banka, Bašovce, Drahovce, Ducové, Hubina, Moravany
n/V., Ostrov, Ratnovce, Sokolovce a Veľké Orvište. Na Piešťany pripadlo cca 80 % nápadu
trestnej činnosti a 90 % nápadu priestupkov, zvyšok pripadol na okolité obce.
V služobnom obvode OO PZ Piešťany sa v roku 2009 vykonalo 831 trestných činov (o 76
menej než v roku 2008), z nich bolo objasnených 377. Naviac bolo dodatočne objasnených
aj 69 trestných činov z predchádzajúcich rokov.
Druhy trestných činov:
- násilná trestná činnosť – 51 prípadov, z toho 27 objasnených (naviac 6 dodatočne
objasnených);
- majetková trestná činnosť – 478 prípadov, z toho 182 objasnených (9 dodatočne
objasnených);
- mravnostná trestná činnosť – 5 prípadov, z toho 4 objasnené (0 dodatočne objas.);
- ekonomická trestná činnosť – 149 prípadov, z toho 69 objasnených (24 dodatočne
objas.);
- ostatná trestná činnosť – 148 prípadov, z toho 95 objasnených (30 dodatočne
objasnených).
b) Priestupky. V roku 2009 bolo v služobnom obvode OO PZ Piešťany zdokumentovaných
1 912 priestupkov, čo bolo o 11 menej než v roku 2008.
Z toho OO PZ bolo oprávnené riešiť 1 759 priestupkov, z ktorých bolo objasnených 865
(zistený páchateľ). Boli to priestupky proti majetku, proti spoločenskému spolunažívaniu,
proti bezpečnosti cestnej premávky (na tomto úseku bolo zistených 272 prípadov požitia
alkoholu vodičmi motorových i nemotorových vozidiel) a pod.
6. Sociálne organizácie mesta Piešťany - dodatky k štatútom
Na 7. riadnom zasadnutí MsZ MP dňa 3. sept. 2009 boli schválené dodatky k štatútom
resp. zriaďovacej listine sociálnych organizácií mesta.
Dodatky obsahujú zmeny názvov organizácií, rozšírenie resp. upravenie predmetu ich
činnosti a pod. Zriaďovateľom organizácií je Mesto Piešťany.
a) Denné centrum Rozmarín, Teplická 144
Uznesením MsZ č. 113/2009 bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Klubu dôchodcov

Rozmarín, Teplická 144, ktorým sa názov klubu zmenil na Denné centrum Rozmarín,
Teplická 144. Tiež sa rozšíril a upravil predmet jeho činnosti - pribudlo poskytovanie
sociálnej služby a fyzické osoby sa rozšírili o rodičov s deťmi. Denné centrum poskytuje
sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmovú činnosť počas dňa fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
nepriaznivým zdravotným stavom, tiež aj rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi
s vnukom alebo vnučkou.
Kapacita denného centra Rozmarín je cca 70 miest. Prevádzku zabezpečuje volená
samospráva na čele s predsedom.
b) Denné centrum Svornosť, Vážska 4
Uznesením MsZ č. 114/2009 bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Integrovaného klubu
Svornosť, Vážska 4, ktorým sa názov klubu zmenil na Denné centrum Svornosť, Vážska 4.
Tiež sa rozšíril a upravil predmet činnosti centra - rovnako ako v prípade Denného centra
Rozmarín.
c) Zariadenie opatrovateľskej služby, Kalinčiakova 12
Uznesením MsZ č. 115/2009 bol schválený Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine ZOS,
Kalinčiakova 12, ktorým bol upravený predmet činnosti zariadenia, t.j. rozsah sociálnych
služieb.
Zariadenie poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú
službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, b)sociálne poradenstvo, c)
sociálna rehabilitácia, d) ošetrovateľská starostlivosť, e) ubytovanie, f) stravovanie, g)
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. Tiež sú vytvorené podmienky na
úschovu cenných vecí.
ZOS ako súčasť MsÚ v Piešťanoch je organizačnou jednotkou mesta, za prevádzku
zodpovedá vedúci zariadenia.
d) Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen, Staničná 22
Uznesením MsZ č. 116/2009 bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu ZOS Lumen, Staničná
22, ktorým bol upravený predmet činnosti zariadenia a upresnený rozsah poskytovaných
služieb - rovnako ako v prípade ZOS, Kalinčiakova 12.
ZOS Lumen je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť MsÚ v Piešťanoch, za prevádzku
zodpovedá vedúci zariadenia.
e) Zariadenie sociálnych služieb Domum, Bodona 55
Uznesením MsZ č. 117/2009 bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Účelového zariadenia
Domum, Bodona 55, ktorým sa názov zariadenia zmenil na Zariadenie sociálnych
služieb Domum, Bodona 55. Tiež bol upravený predmet činnosti zariadenia a charakter
poskytovaných služieb.
Domum je zariadenie mesta Piešťany, kde sa poskytujú sociálne služby osobám
odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb.
1. Druh sociálnej služby: a) nocľaháreň, b) útulok, c) zariadenie núdzového bývania a tiež
podporné služby: a) stredisko osobnej hygieny, b) práčovňa.
2. Forma sociálnej služby: a) nocľaháreň - ambulantná forma, b) útulok a zariadenie
núdzového bývania - pobytová forma, c) stredisko osobnej hygieny - ambulantná forma, d)

práčovňa - ambulantná forma.
3. Rozsah sociálnej služby: pobyt - na určitý čas.
4. Kapacita zariadenia: 66 lôžok. Z toho útulok - 27 lôžok, nocľaháreň - 9 lôžok,
zariadenie núdzového bývania - 30 lôžok.
Zariadenie sociálnych služieb Domum je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť MsÚ
v Piešťanoch, za prevádzku zodpovedá vedúci zariadenia.
f) Jedáleň, Staničná 22
Uznesením MsZ č. 118/2009 bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Jedálne pre dôchodcov,
Staničná 22, ktorým sa názov zariadenia zmenil na Jedáleň, Staničná 22. Tiež bol
upravený predmet činnosti zariadenia a charakter poskytovaných služieb. Jedáleň
poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo
nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Druh sociálnej služby: stravovanie v jedálni, tiež je možná donáška alebo rozvoz stravy do
domácnosti občanov.
Forma sociálnej služby: ambulantná, terénna.
Rozsah sociálnej služby: na určitý čas.
Jedáleň je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť MsÚ v Piešťanoch, za prevádzku
zodpovedá vedúci zariadenia.
g) Zariadenie pre seniorov Vila Julianna, Štefánikova 125 (oproti kostolu sv. Štefana
kráľa)
Uznesením MsZ č. 116/2009 bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu ÚZ Penzión Vila
Julianna, Štefánikova 125, ktorým sa názov zariadenia zmenil na Zariadenie pre seniorov
Vila Julianna, Štefánikova 125. Tiež bol upravený predmet činnosti zariadenia a charakter
poskytovaných služieb.
Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, odkázaným na pomoc inej
fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Poskytuje sa
i podporná sociálna služba, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
Druh služby: a) poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
a to z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (ubytovanie, stravovanie a pod.),
b) podporná sociálna služba - jedáleň.
Forma služby: a) zariadenie pre seniorov - pobytová forma, b) jedáleň - ambulantná forma.
Rozsah poskytovanej služby: a) zariadenie pre seniorov - pobyt na určitý čas, b) jedáleň ambulantne na určitý čas.
Kapacita zariadenia: 20 miest.
Kapacita jedálne: cca 100 obedov.
Zariadenie pre seniorov Vila Julianna je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť MsÚ
Piešťany, za prevádzku zodpovedá vedúci zariadenia.
7. Dôchodcovia v okrese Piešťany
K 1.1.2009 tvorili dôchodcovia v okrese Piešťany 27,5 % z celkového počtu obyvateľov
okresu. Prevládali poberatelia starobného dôchodku, vyplácal sa aj vdovský resp.
vdovecký a invalidný dôchodok.
Priemerný starobný dôchodok v okrese Piešťany k 1.1.2009 bol 9 823 Sk mesačne (326 eur),

8. Piešťanský medzinárodný klub žien
Založenie Piešťanského medzinárodného klubu žien (PIWC) iniciovala v roku 2003
Američanka Consuelo Juárez Brown, ktorá v tom čase žila v Piešťanoch. Klub začínal so
7-mi členkami. V roku 2005 sa členkou klubu stala a v roku 2006 aj jeho prezidentkou
aktívna Kanaďanka Colette Zaharie Lukan, jej zásluhou výrazne vzrástla členská základňa.
V roku 2009 prezidentkou PIWC bola Alena Vráblová. Členky klubu sa venovali
charitatívnej činnosti a organizácii rôznych podujatí.
Organizovali sa aj knižné a vianočné bazáre. Na nich sa predávali jednak staršie knihy, tiež
i veci zhotovené členkami klubu. Získané peniaze dával klub rôznym organizáciám, ako je
napr. Sloboda zvierat, ZUŠ, rodinný detský domov, tiež matkám postihnutých detí a pod.
9. Klub abstinentov v Piešťanoch
Piešťanský klub abstinentov vznikol v januári 2007 ako súčasť OZ Pomoc ohrozenému
dieťaťu. Ľudia, ktorí sa rozhodli zbaviť závislosti od alkoholu a gamblérstva, sa stretávajú
každý týždeň v priestoroch ZŠ F.E. Scherera.
Návštevnosť klubu doporučujú lekári najmä tým, ktorí po 3-mesačnom pobyte v liečebni,
sa vrátili do pôvodného prostredia.
10. Piešťanský útulok Sloboda zvierat v Piešťanoch v roku 2009
Piešťanský útulok Sloboda zvierat sa nachádza na Priemyselnej ul. za železničnou traťou,
vedúcim zariadenia v roku 2009 bol Štefan Križan.
V súčasnosti sú koterce zaplnené, koncom roka sa v nich nachádzalo približne 100 psov
a 30 mačiek. Ak si niektorý záujemca osvojí z útulku zvieratko, ihneď namiesto neho
nastúpi nové. O prevádzku sa starajú ošetrovatelia i aktivisti. Venčiť psov pomáhajú vo
vyhradenom čase aj dobrovoľníci a návštevníci útulku, záľubu v tom majú najmä deti.
Náklady na prevádzku útulku sú pomerne vysoké, jeho prežitie umožňujú aj finančné
príspevky od dobrovoľných darcov.
10. Zdravotníctvo v roku 2009
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2008
Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2008 bola udelená zdravotníkovi Ivanovi Žilinčíkovi. Z rúk
primátora mesta si ju prevzal 13. marca 2009 v priestoroch KSC Fontána.
Niekdajší zamestnanec chirurgického oddelenia piešťanskej nemocnice si založil vlastnú
opatrovateľskú agentúru ADOS. Pacientom poskytuje celodennú starostlivosť, svoju
prácu vykonáva obetavo s ľudským prístupom. Ošetruje chorých pacientov aj v domácom
prostredí a v mestských zariadeniach opatrovateľskej služby.
V roku 2008 sa stal víťazom 1. ročníka celoslovenskej súťaže Sestra roka 2007 v kategórii
„poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti“.
2. Ocenenie sociálnych pracovníčok v rámci TTSK
Ceny Trnavského samosprávneho kraja za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky
v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania a integrácie zdravotne postihnutých si 16. okt.
2009 v Divadle J. Palárika v Trnave prevzali jednotlivci a kolektívy v rámci kraja.

Pamätné medaily a pamätné listy im odovzdal predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš. Medzi
ocenenými boli aj dve Piešťanky:
- Anna Glossová, referentka sociálnych vecí MsÚ v Piešťanoch. Podieľa sa na riešení
zložitých životných situácií dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov.
Je štatutárkou OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu, ktoré na sídlisku A. Trajan zriadilo
nízkoprahové centrum Place 4U, kde sa venuje práci s mládežou;
- Eva Legátová, vedúca ZOS LUMEN. Vedúcou zariadenia je od jeho vzniku už 15
rokov. ZOS LUMEN poskytuje kvalitné sociálne služby pre starých občanov a občanom
s nepriaznivým zdravotným stavom.
3. Svetový deň imunológie
29. apríl bol od roku 2005 určený za Deň imunológie.
Prezidentom Slovenskej imunologickej spoločnosti je Prof. MUDr. Jozef Rovenský,
DrSc., riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.
Imunológia umožnila rozvoj transplantácií tkanív a orgánov, pomáha zvládnuť BSE chorobu šialených kráv, aterosklerózu, AIDS a pod. V súčasnom období sa imunológovia
zaoberajú aj Alzheimerovou chorobou a problematikou autoimunitných chorôb. Boli
tiež objavené protilátky, úspešne používané pri zápalových reumatických chorobách, pri
astme, v onkológii a pod. Zavedené bolo očkovanie proti patogénnym mikroorganizmom,
v dôsledku ktorého skončili ochorenia na kiahne a pri celosvetovom zavedení vymizne aj
detská obrna.
Prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc. je autorom encyklopedickej knihy Imunologický slovník,
ktorá bola vydaná vo viacerých jazykoch.
4. Zdravotnícke podujatia v SLK Piešťany, a.s.
a) Rádiologický kongres - 36. ročník – podujatie s medzinárodnou účasťou sa uskutočnilo
v apríli 2009 v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK.
b) Konferencia Slovenská sonografia 2009 - 8. ročník – odborné podujatie sa konalo
v dňoch 22. - 24. okt. 2009 v Spoločenskom centre SLK. Pripravili ho Slovenská
spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne, SLK Piešťany, a.s., Česká společnosť pro ultrazvuk
v biologii a medicíně, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM
Trnava so sídlom v Piešťanoch, Komora veterinárnych lekárov SR, Benimed, s.r.o.,
Piešťany, a to pod záštitou primátora Piešťan.
c) Siťajove predvianočné sympózium - 3. ročník – podujatie sa uskutočnilo v decembri
2009 v Spoločenskom centre SLK. Pripravili ho Slovenská reumatologická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť, SLK Piešťany, a.s. a NÚRCH Piešťany.
5. Alzheimer centrum Piešťany - deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí v piešťanskom Alzheimer centre v hoteli Poppy pri Lodenici sa
uskutočnil 11. sept. 2009.
Riaditeľom centra v roku 2009 bol Andrej Ondrášik. Ošetrovateľky každý deň vykonávajú
so svojimi klientmi rôzne aktivity na cvičenie pamäti. Pri tejto chorobe nastáva najprv
strata krátkodobej pamäte a neskôr i dlhodobej pamäte.

6. Deň zdravia v Piešťanoch
3. okt. 2009 predpoludním sa v KSC Fontána uskutočnilo slávnostné otvorenie podujatia.
Následne sa vo foyeri KSC konali výstavy a prezentácie zdravotníckych organizácií,
v stánkoch sa návštevníkom poskytovali zdravotné služby a to Slovenský Červený kríž,
miestny spolok Piešťany (meranie krvného tlaku, poskytnutie 1. pomoci), Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. (zisťovanie obsahu dusičnanov v pitnej vode), Tiens
Slovakia, s.r.o. (ochutnávka ozdravujúcich čajov, diagnostika zdravotného stavu pomocou
akupunktúrnych bodov na ruke použitím prístroja), Finclub Slovakia, s.r.o. (zisťovanie
zdravotných problémov špeciálnym prístrojom, prezentácia fínskych prírodných
výživových doplnkov).
Na Nám. slobody bolo prezentované vozidlo rýchlej lekárskej pomoci, sanitné vozidlo
a automobil upravený na ručné riadenie pre imobilných občanov.
Popoludní prebiehal v Hudobnom pavilóne kultúrny program, v rámci ktorého sa
uskutočnilo aj spoločné vystúpenie zdravých umelcov a umelcov so zdravotným
postihnutím. V priestoroch Malej scény MsKS sa uskutočnila výstava ovocia a zeleniny,
a to v spolupráci so Zväzom záhradkárov a vinárov Slovenska.
7. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n.o. v roku 2009
a) Vedenie nemocnice. V roku 2009 bol riaditeľom nemocnice MUDr. Peter Ottinger.
V správnej rade i v dozornej rade zmeny nenastali. Právna forma nemocnice tiež zostala
nezmenená, naďalej bola neziskovou organizáciou, poskytujúcou zdravotnú starostlivosť
na základe verejného poistenia.
b) Zamestnanci nemocnice, mzdy. K 31.12.2009 mala nemocnica 409 zamestnancov (pred
rokom k 31.12.2008 416 a pred 10-timi rokmi 707). Z toho zdravotníkov bolo 274 (k
31.12.2008 292 a k 31.12.1999 až 518). K 31.12.2009 v nemocnici pracovalo 59 lekárov
(pred 10-timi rokmi 87), 132 zdravotných sestier , 12 pôrodných asistentiek, 1 farmaceut,
18 laborantov a 52 zdravotných asistentov. Počas roka 2009 odišiel 1 lekár, 2 sestry
a 17 zdravotných asistentov a to napriek tomu, že na nátlak odborárov boli tarifné mzdy
zvýšené o 4 %.
Mladí lekári väčšinou nemajú záujem pracovať za mzdy, ktoré im nemocnica môže
poskytnúť a preto odchádzajú na iné miesta a tiež i do zahraničia, najmä do Anglicka
a Nemecka. Situácia so stavom lekárov v nemocnici bola kritická a preto do pracovného
pomeru bol prijatý aj lekár arabskej národnosti MUDr. Karim Masalki. V roku 2009
všetkých 14 sestier pracujúcich na oddelení ARO z dôvodu nízkych platov podalo k 1.
aprílu výpoveď. Nakoniec však v nemocnici zostali, keďže vedenie nemocnice ich mzdové
požiadavky osobitne riešilo. Priemerná hrubá mesačná mzda lekárov v nemocnici v roku
2008 bola 41 352 Sk (1 372 eur) a zdravotných sestier 17 623 Sk (584 eur).
c) Pacienti, lôžka a oddelenia nemocnice. V roku 2009 bolo v nemocnici odliečených
8 413 pacientov, k dispozícii bolo 267 lôžok.
Hospitalizovaní boli pacienti z regiónu Piešťan, tiež i zo vzdialenejších miest, umiestnení
boli najmä na ortopedickom oddelení. K dispozícii boli: interné oddelenie, doliečovacie
oddelenie, geriatrické oddelenie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO),
pediatrické oddelenie, gynekologické a pôrodnícke oddelenie, chirurgické oddelenie,
ortopedické oddelenie, novorodenecké oddelenie.
Všetkým pacientom, poistencom hociktorej zdravotnej poisťovne, bola pri rovnakom type

diagnózy, poskytovaná rovnaká zdravotná starostlivosť. Úhrady od zdravotných poisťovní
boli poskytované na základe hospitalizačného paušálu a nie podľa diagnóz. Odmeňovanie
podľa liečebných diagnóz sa plánuje zaviesť po roku 2011.
d) Hospodárenie nemocnice. Nemocnica nemala peniaze na vyššie mzdy. Rovnako ako
niektoré ďalšie nemocnice, aj piešťanská nemocnica bola dlžníkom Sociálnej poisťovne
a každý mesiac platila odvody vo výške vyše 130 tis. eur. Nemocnica bola tiež dlžná
dodávateľom medicínskych pomôcok. Koncom leta 2009 bola so sumou 342 702 eur
najväčším dlžníkom medzi neziskovými zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku.
S firmami, dodávajúcimi zdravotnícky materiál, si dohodla splátkový kalendár.
Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje v budúcom roku poskytnúť pôžičky na oddlženie
nemocníc, jednak fakultným nemocniciam v správe štátu a tiež i niektorým nemocniciam,
ktoré sú neziskovými organizáciami.
V roku 2009 dosiahla nemocnica stratu 202 tis. eur, pri celkových nákladoch 8 817 tis.
eur a tržbách 8 615 tis. eur. Aj napriek vysokým úsporám v spotrebe plynu, po zateplení
budovy a rekonštrukčných prácach bola nemocnica stratová, čo bolo spôsobené vysokými
nákladmi na médiá (elektr. energia, plyn a voda), na lieky a špeciálny zdravotný materiál
a na mzdy zamestnancom.
Zdravotnú starostlivosť poskytovala nemocnica pre poistencov 5-tich zdravotných
poisťovní – Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Apollo ZP, Spoločná ZP, Dôvera ZP
a Union ZP. Bývalá zdravotná poisťovňa Sidéria sa s poistencami zlúčila s Dôverou.
V roku 2008 zanikla Európska zdravotná poisťovňa a jej poistencov prevzala Spoločná ZP.
Financovanie nemocnice pri súčasnom systéme zdravotnej starostlivosti nie je
dostačujúce. Ceny za odliečených pacientov na lôžkach, uhrádzané zdravotnými
poisťovňami boli nízke, pokrývali nutné náklady maximálne do výšky 68 %. Takmer 32
% výšky prostriedkov bolo vedenie nemocnice nútené získavať z doplnkových zdrojov,
najmä z úhrad za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za priamu úhradu, z projektov
Mesta Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja, z prostriedkov z Neinvestičného fondu
Nemocnice Piešťany, z projektov hradených EÚ, ako aj z rôznych nadácií a inštitúcií, napr.
Ligy proti rakovine a pod.
e) Investičná činnosť, nákup prístrojov a zariadení
V roku 2009 nemocnica investovala 420 084 eur a to hlavne do obnovy a kúpy
prístrojov. Z prístrojov a zariadení to boli: videokolonskop na oddelenie OFD (sono),
hematon zváračku na krvné vaky na HTO, EMG prístroj na OFD, skríner sluchu na
novorodenecké oddelenie, 2 ks centrifúgy na OKM (biochémia), prístroje na elektroliečbu
na FRO, nový sterilizátor na ortopedické oddelenie, LEON cystoskop na urologickú
ambulanciu, analyzátor na OKB, CO2 inkubátor na OKM (mikrobiológia), EKG prístroj
na kardiologickú ambulanciu, váhy na krvné vaky, elektrokoagulátor na ortopedické
oddelenie, UZ vyšetrovací prístroj (ultrazvuk) na urologickú ambulanciu, gynekologickú
sondu na OFD, inkubátor na novorodenecké oddelenie, insuflátor na chirurgické
oddelenie, monitor vitálnych funkcií na detské oddelenie a pod.
f) Záchranná služba nemocnice - ukončenie licencie na prevádzku
Koncom roka 2009 sa konal tzv. záchrankový tender, súťaž vypísalo Ministerstvo
zdravotníctva SR. Vo výberovom konaní si väčšinu z 270 staníc v zdravotníckych
zariadeniach rozdelilo niekoľko firiem. Súťaže sa zúčastnila aj piešťanská nemocnica,
avšak neuspela, čím prišla o záchrannú službu a zároveň i o značnú sumu peňazí zo

zdravotných poisťovní. Z toho dôvodu vznikne v roku 2010 nemocnici výpadok príjmov
vo výške cca 557 tis. eur. Ambulancia Rýchlej lekárskej pomoci bola v prevádzke 4 roky,
predtým nemocnica prevádzkovala túto ambulanciu 15 rokov ako predĺžené pracovisko
OAIM, tzv. ARA. Vedúcou lekárkou bola MUDr. Kvetoslava Zvolenská, ktorá vykonávala
aj funkciu krajskej koordinátorky a podieľala sa na tvorbe zákona o záchrannom systéme,
tiež mala odborné vedomosti a skúsenosti, vyškolený personál, zabezpečené vozidlá RLP
a špecializované pracovisko na poliklinike. Napriek tomu nebola nemocnici licencia
predĺžená.
Vo výberovom konaní získala piešťanskú záchranku spoločnosť Záchranná a dopravná
zdravotnícka služba Bratislava, celkove získala 53 staníc. Spoločnosť pritom nemala
v Piešťanoch potrebný počet zamestnancov (neskôr k nej prešli bývalí záchranári
nemocnice), vozidiel a ani svoje pôsobisko. Prenájom bol neskôr dohodnutý s tunajšou
spoločnosťou BK Group, avšak v nevhodnej lokalite medzi rodinnými domami pri
Vŕšku, v „starých“ Piešťanoch. Pritom bol možný prenájom od nemocnice v priestoroch
polikliniky.
8. Akútne respiračné ochorenia a chrípka v roku 2009
K nárastu ochorení došlo na prelome januára a februára. Väčšinou išlo o akútne respiračné
ochorenia, iba približne pätina boli ochorenia na klasickú chrípku. K ďalšiemu nárastu
ochorení došlo začiatkom marca.
9. Chrípka typu A (H1N1)
Nová chrípka typu A (H1N1), tzv. prasačia chrípka, sa v roku 2009 rozšírila po celom
svete. V porovnaní s klasickou chrípkou bolo síce ochorení na tzv. prasačiu chrípku oveľa
menej, bola však nebezpečnejšia. Ku koncu roka 2009 bolo na Slovensku potvrdených
1 047 prípadov prasacej chrípky, vyvolaný pandemickým vírusom A (H1N1).
11. Šport v roku 2009
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2009
Odovzdávanie ocenení najúspešnejším športovcom mesta Piešťany za rok 2009 sa
uskutočnilo v KSC Fontána 31. marca 2010. Ceny odovzdávali primátor mesta Ing.
Remo Cicutto a predsedníčka komisie školstva, športu a mládeže Ing. Iveta Babičová,
moderátorkou bola Mgr. Drahomíra Moretová, účinkovala hudobná skupina Váh River
Band.
Kategória dorastenci: 1. Filip Horanský – tenis (TK Kúpele Piešťany).
Na ďalších miestach sa umiestnili (v abecednom poradí): Linda Blahová – kanoistika
(TJ Sĺňava Piešťany), Daniela Galbičková – atletika (TJ Družba Piešťany), Katarína
Hollá – plávanie (Piešťanský plavecký klub), Vivien Juhászová – tenis (TK Kúpele
Piešťany), Daniel Kraic a Matej Šmída – veslovanie (Veslársky klub Sĺňava Piešťany),
Matej Michálek – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Mário Rusnák – plávanie (ŠPK Kúpele
Piešťany), Monika Simančíková – krasokorčuľovanie (TJ AKO Piešťany), Nikolaj Tóth –
plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany).
Kategória dospelí: 1. Lukáš Lacko – tenis (TK Kúpele Piešťany).
Na ďalších miestach sa umiestnili (v abecednom poradí): Lukáš Babač – veslovanie

(VK Sĺňava Piešťany), Peter Baláž – vodný motorizmus (Šport Team), Mário Bartoš
– vznášadlá (KVM a VŠ Piešťany), Anna Matúšová – atletika (TJ Družba Piešťany),
Martina Moravcová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Ján Riapoš – stolný tenis (ŠKV TJ
Kúpele Piešťany), Magdaléna Rybáriková – tenis (TK Kúpele Piešťany), Simona Šamková
– kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Tomáš Vachan – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany).
Kolektívy:
1. Basketbalový klub mládeže Piešťany - družstvo žien. Hralo v zložení: Kellie Marie
Shea, Barbora Tarabová, Erika Horváthová, Veronika Ronecová, Klaudia Mináriková,
Veronika Vargová, Michaela Stanková, Soňa Rybáriková, Alexandra Riecka, Lenka
Varhaníková, Ema Suchomelová, Tamara Potroková, Kristína Gajdošová, Ľubica
Matúšová, Michaela Malinková, Lujza Brašková, Michaela Bieliková, Lucia Strečanská,
Veronika Pekníková.
Trénerom a predsedom BKM bol Miloš Drgoň.
2. Nohejbalový klub Kúpele Piešťany. Hráči: Peter Tibenský - kapitán, Lukáš Brunovský,
Daniel Krajčík, Tomáš Mičo, Peter Brunovský, Pavol Zvonček, Ján Zvonček ml., Karol
Kantek, Róbert Filus, Ľuboš Masarovič, Ľudovít Nedorost, Patrik Szymala a Lukáš Vlado.
Prezidentom a trénerom oddielu bol Miloš Fabian, tajomníkom a trénerom Ján Zvonček st.
3. Tenisový klub Kúpele Piešťany - dorastenci, mladšie žiačky.
Družstvo dorastencov: Henrich Gajdošech, Michal Brtko, Filip Kollár, Marian Lapšanský,
Matej Vido, Matúš Belanc. Nehrajúci kapitán bol Ing. Rudolf Vrábel.
Družstvo mladších žiačok: Martina Današová, Claudia Oravcová, Sandra Jamrichová,
Lívia Valková, Adriana Kršková, Michaela Záhradníková. Kapitánom bol Mgr. Peter
Branderský.
Pamätná plaketa primátora mesta Piešťany – za úspešnú reprezentáciu Piešťan v roku 2009
ju primátor mesta Ing. Remo Cicutto udelil:
1. tenistka Dominika Cibulková;
2. hokejové družstvo seniori ŠHK 37 Piešťany.
2. Športové subjekty pôsobiace na území mesta Piešťany k 1.1.2009
1. TJ Bezovec, predseda Ing. Vladimír Jančovič, kluby: lyžiarsky – Ing. V. Jančovič,
slovenských turistov – Rudolf Drlička, mladých turistov – Jaroslav Mihálik;
2. TJ Družba, predseda Ing. Peter Mikuláš, oddiely: kolkársky – JUDr. Štefan Kočan,
atletický – Mgr. Peter Kubala, kulturistický – Ing. Peter Bednár, klub rekreačnej telesnej
výchovy a športov – Mária Nováková;
3. TJ Sĺňava, predseda Róbert Erban, oddiely: kanoistický – Ján Rusnák, jachtársky –
Miloslav Psalman.
4. Mestská telovýchovná jednota, prezident Mgr. Michal Urban, oddiely: volejbalový – Ľ.
Sklenářová, stolný tenis – Jozef Miklovič, klub slovenských turistov – RNDr. Jozef Hudec,
rekreačnej telesnej výchovy a športu, camp.;
5. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, prezident Ján Ballay (Darina Moravcová);
6. Klub vodného póla Kúpele Piešťany, predseda Mgr. Jozef Cifra ;
7. Piešťanský plavecký klub, predseda Pavol Malík (Čamborová);
8. Tenisový klub Kúpele Piešťany, predseda MUDr. Gustáv Niepel, riaditeľ klubu Ing.
Rudolf Vrábel;
9. Šachový klub Kúpele Piešťany, predseda Anton Mihálik, tréner Ing. Vladimír Gubiš;

10. Nohejbalový klub Kúpele Piešťany, predseda Miloš Fabian (Ján Zvonček);
11. Nohejbalový klub Bona Mente - A.F.F., predseda Erik Fencík;
12. Prvý futbalový klub Piešťany, predseda výkonného výboru Pavol Majerský;
13. Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel, predseda Eva Simančíková;
14. Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o., prezident Jaroslav Lušňák,
manažér Jaroslav Leifer;
15. Športový hokejový klub Piešťany, predseda Stanislav Pollák;
16. Veslársky klub Sĺňava Piešťany, predseda VV Ing. Milan Rusnák;
17. Klub vodného lyžovania a vodných športov, predseda Ing. Juraj Androvič,
Podpredseda František Kizek, hospodár Ing. Milan Kičin;
18. Sport Team, predseda Peter Baláž (vodný motorizmus, motorové člny);
19. Klub vodného motorizmu a vodných športov, predseda Tibor Sacher (Peter
Baláž);
20. Jaroslav Baláž - BAJ (vznášadlá);
21. Basketbalový klub mládeže Piešťany, predseda Ing. Miloš Drgoň;
22. Basketbalový klub Balnea Piešťany – nefunkčný, predseda Ing. Ivan
Malinka;
23. Školský basketbalový klub Piešťany, predseda Ing. Štefan Varga;
24. Volejbalový klub, predseda Slavomír Šúšor;
25. Volejbalový klub mládeže, predseda Jarmila Ručková;
26. Mestský hádzanársky klub, riaditeľ Štefan Hradický;
27. Hokejbalový club, vedúci Andrej Mateička;
28. In line klub, predseda Kamil Rabatin;
29. Cyklistický klub Piešťany, predseda Ing. Peter Rihay;
30. Klub horskej cyklistiky Tlapa Team Piešťany, predseda Patrik Mikula;
31. Squash club Piešťany, predseda Ing. Marek Šiška,
32. GOLF CLUB Piešťany, prezident Tibor Bugár;
33. SPA-GOLF KLUB PIEŠŤANY, manažér Marek Bocko;
34. Slovenský zväz technických športov ZO 1, predseda Jozef Hladký,
kluby: športovo-strelecký, kynologický, letecko-modelársky, rádioklub
OM3KVE, všestrannosti, chovateľov poštových holubov;
35. Strelecký klub brokových neolympijských disciplín Piešťany, predseda
Ing. Jozef Fedora;
36. Kynologický klub BODONA - Piešťany, predseda Bc. Milan Komadel;
37. Športovo strelecký klub Piešťany, predseda František Doboš;
38. Kynologický klub SĹŇAVA, predseda Jozef Piovarči;
39. Automotoklub VCC Piešťany, prezident Ján Horňák;
40. Caravan klub SR, prezident Vladimír Ščepko;
41. Motorsport Club Piešťany, predseda Daniel Summer;
42. Aviatik klub, predseda Alexander Bayer;
43. Slovenský národný aeroklub gen. M.R. Štefánika, Aeroklub Piešťany,
Civilné letisko Piešťany, predseda Ing. Pavol Figura;
44. Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany, predseda PhDr. Ján Riapoš
(št. zástupca Zita Žiaková);
45. Miestny klub Slovenský orol, predseda Igor Bartoš;

46. Klub otužilcov Piešťany, predseda Martin Valo;
47. Bikros Maniak Piešťany, štatutárny zást. Ing. Andrej Cimbalík;
48. JAMES Piešťany - horolezecký oddiel, predseda Martin Vrábel;
49. BOWLING CENTRUM Victoria, Tatiana Polianina;
50. Športový klub polície - oddiel vodnoturistický, predseda Ing. Jozef
Vrbovský;
51. Slovenský rybársky zväz MsO, predseda Ján Pazdera, tajomník Vladimír
Moravčík;
52. NOVATEC RACING TEAM, prezident Bc. Tomáš Tóth, manažér Michal
Wiesenganger;
53. BOARD CLUB Piešťany, Ján Vrábel;
54. Richard Riedl, kulturistika, vzpieranie;
55. AIKIDO DOJO Trnava, vedúci AD Piešťany Tibor Guttman;
56. Malá piešťanská futbalová liga (nie je OZ), Igor Bombara.
3. Plávanie
a) Plavecké kluby v Piešťanoch
- Športový plavecký klub Kúpele Piešťany
- Piešťanský plavecký klub.
b) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR
- k 31.12.2009 prekonala spolu 3 svetové rekordy, 17 európskych rekordov a 206 slovenských
rekordov;
- majstrovstvá sveta, Rím – 16. miesto (štafeta 4x100 m v.sp.);
- zimnú sezónu 2009/2010 vynechala kvôli tehotenstvu, s manželom väčšiu časť roka žila
v americkom Dallase.
c) Tomáš Vachan (ŠPK Kúpele Piešťany), seniorsky reprezentant SR v diaľkovom
a bazénovom plávaní. V ankete Najúspešnejší diaľkoplavec SR 2009 obsadil 1. miesto.
K 31.12.2009 prekonal spolu 3 slovenské rekordy
- majstrovstvá sveta v diaľkovom plávaní, Rím – 37. miesto (5 km);
- Český pohár v diaľkovom plávaní, Plumlovská priehrada – 1. miesto (5 km);
- Letné majstrovstvá SR, Bratislava – 1. miesto (1500 m v.sp.).
d) Lucia Vachanová (ŠPK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR v diaľkovom
a bazénovom plávaní
- majstrovstvá sveta v diaľkovom plávaní, Rím – 40. miesto (5 km);
- Český pohár v diaľkovom plávaní, Plumlovská priehrada – 1. miesto (5 km).
e) Lukáš Vachan (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentant SR.
f) Mário Rusnák (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR.
K 31.12.2009 prekonal spolu 10 slovenských rekordov.
- Svetový pohár (Berlín), majstrovstvá Európy juniorov (Praha), Veľká cena Alexandrie,
Austria meeting (Viedeň);
- zimné a letné majstrovstvá SR juniorov a seniorov – viackrát 1. miesto.
g) Veronika Kolníková (ŠPK Kúpele Piešťany), hosťovala a trénovala v TJ Znojmo, seniorska
reprezentantka SR
- letné majstrovstvá SR – 1. miesto (1500 m v.sp.), 2-krát 2. miesto (400 m a 800 m v.sp.);
- zimné majstrovstvá SR – 1. miesto (1500 m v.sp.), 2-krát 2. miesto (400 m a 800 m v.sp.);

- Veľká cena Žiliny – 1. miesto (400 m v.sp.);
- Veľká cena Jihlavy – 1. miesto (400 m polohové preteky).
h) Nikolaj Tóth (ŠPK Kúpele Piešťany), 13-ročný žiak, reprezentant SR, k
31.12.2009 prekonal 1 slovenský rekord
ŠPK Kúpele Piešťany), 13-ročný žiak, reprezentant SR, k
31.12.2009 prekonal 1 slovenský rekord
- letné a zimné majstrovstvá SR žiactva – 3-krát 1. miesto;
- Veľká cena Nových Zámkov – 2-krát 1. miesto.
ch) Lukáš Melicháč (ŠPK Kúpele Piešťany)
- majstrovstvá SR 11 a 12-ročných žiakov – 1. miesto (400 m v.sp.).
i) Katarína Hollá (Piešťanský plavecký klub), 14-ročná žiačka, reprezentantka SR
- reprezentácia Slovenskej plaveckej federácie – trojstretnutie ČR, SR, Poľsko, Osvienčim
(Poľsko);
- reprezentácia Ministerstva školstva SR, Regensburg (Nemecko);
- reprezentácia Slovenského olympijského výboru - EYOF, Tampere (Fínsko);
- letné majstrovstvá SR žiactva – 2-krát 1. miesto.
4. Tenis
a) Dominika Cibulková (TK Slovan Slovenská sporiteľňa Bratislava), seniorska
reprezentantka SR. V ankete Slovenského tenisového zväzu Tenista roka 2009 obsadila 1.
miesto nielen v kategórii žien, ale i v absolútnom poradí. V ankete Športovec roka SR 2009
obsadila 7. miesto
- členka fedcupového družstva žien SR;
- grandslamový turnaj Roland Garros, Paríž – semifinále (dvojhra);
- grandslamový turnaj Wimbledon – 3. kolo;
- Hopmanov pohár, Perth (Austrália), majstrovská sveta 2-členných miešaných družstiev –
1. miesto (s Dominikom Hrbatým).
b) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany), seniorsky reprezentant SR. V ankete STZ Tenista
roka 2009 obsadil 1. miesto v kategórii mužov, 2. miesto v absolútnom poradí (za D.
Cibulkovou) a v ankete TTSK Skokan roka 2009 1. miesto. Vo svetovom rebríčku mužov
ATP sa na konci roka 2009 nachádzal na 82. mieste (ku koncu predchádzajúceho roka bol
na 325. mieste)
- challengerový turnaj vo Fergane – 1. miesto (dvojhra);
- futures turnaje v Ťumene, Moskve, Záhrebe a Shefielde – 1. miesto.
c) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR. V ankete
STZ Tenista roka 2009 obsadila 3. miesto v kategórii žien
- členka fedcupového družstva žien SR;
- vo svetovom rebríčku žien WTA sa na konci roka 2009 nachádzala na 44. m.;
- turnaj WTA Tour, Birmingham – 1. miesto (dvojhra);
- zúčastnila sa všetkých 4-och grandslamových turnajov.
d) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany), dorastenec, juniorsky reprezentant SR. V ankete
STZ Tenista roka 2009 obsadil 1. miesto v kat. junior i v kat.
talent roka
- majstrovstvá Európy hráčov do 16 rokov, Moskva – 1. miesto (dvojhra);
- majstrovstvá Európy družstiev do 16 rokov, Francúzsko – 3. miesto (člen družstva);
- ITF turnaje, Paraguaj- 2. miesto (dvojhra), Brazília, ČR – semifinále (dvojhra);

- grandslanový turnaj Roland Garros, kat. juniorov, Paríž – štvrťfinále (dvojhra);
- halové majstrovstvá dorastu, Bratislava – 1. miesto (dvojhra).
e) Vivien Juhászová(TK Kúpele Piešťany), dorastenka, juniorska reprezentantka SR.
V ankete STZ Tenista roka 2009 obsadila v kat. juniorky 2. miesto a v kat. talent roka 3.
miesto
- majstrovstvá Európy dievčat do 16 rokov, Švajčiarsko – 1. miesto (štvorhra so Škamlovou),
2. miesto v súťaži družstiev (spolu s Ch. Škamlovou a Janou Čepelovou z Košíc);
- majstrovstvá sveta dievčat do 16 rokov, Mexiko – 3. miesto v súťaži družstiev;
- ITF turnaj Paraguaj – 1. miesto (štvorhra);
- grandslamový turnaj Wimbledon, kateg. junioriek – štvrťfinále (štvorhra).
f) Chantal Škamlová (TK Kúpele Piešťany), dorastenka, juniorska reprez. SR
- majstrovstvá Európy dievčat do 16 rokov, Švajčiarsko – 1. miesto (štvorhra s Juhászovou);
- grandslamový turnaj US Open, kat. junioriek (New York) – semifinále (štvorhra s J.
Čepelovou);
- halové majstrovstvá SR dorastu, Piešťany – 1. miesto (dvojhra).
g) Patrícia Veresová (TK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR
- turnaj WTA, Lima (Peru) – 1. miesto (štvorhra so Zuzanou Zlochovou).
h) Družstvo mužov TK Kúpele Piešťany – v roku 2009 po 11-tich rokoch hrali opäť
v extralige (vypadli z nej v roku 1998), kde skončili na 5. mieste. Tréner Daniel Jančovič
mal k dispozícii hráčov – Lukáš Lacko, Michal Navrátil, Róbert Janúch, Martin Durdík,
Filip Horanský, Marek Hrehorčík, Henrich Gajdošech, Michal Brtko, Filip Kollár, Roman
Mego, Rudolf Vrábel ml.
ch) Družstvo žien TK Kúpele Piešťany – v extralige skončili na 5. mieste.
Tréner Peter Branderský mal k dispozícii hráčky – Magdaléna Rybáriková, Patrícia Veresová,
Zuzana Luknárová, Katarína Maračková, Chantal Škamlová, Vivien Juhászová, Katarína
Baranová, Vanesa Molnáriová, Nina Bubelová, Alexandra Grácová.
i) Družstvá mládeže TK Kúpele Piešťany – súťažne hralo 6 družstiev – mladší žiaci, mladšie
žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky. Všetky družstvá sa kvalifikovali
a zúčastnili sa finálových majstrovstiev SR družstiev (ako jediný tenisový klub v SR).
Najúspešnejšie boli družstvá dorastencov (nehrajúci kapitán Rudolf Vrábel) a mladších
žiačok, ktoré sa umiestnili na
2. mieste a družstvá starších žiakov (nehrajúci kapitán Ivo
Doležálek) a dorasteniek, ktoré sa umiestnili na 3. mieste.
j) Tenisové turnaje, dvorce TK Kúpele Piešťany
- Interspa Slovakia Cup 2009 - 31. ročník (apríl), medzinárodný dorastenecký turnaj ITF,
kategória 62 – zúčastnilo sa ho 48 hráčov a hráčok z 19-tich krajín Európy;
- PSS Piešťanský pohár 2009 - 16. ročník (máj), medzinárodný turnaj hráčov do 14 rokov,
podujatie série Tennis Europe najvyššej kategórie – zúčastnilo sa ho 64 chlapcov a 64 dievčat
zo 16-tich krajín Európy;
- Nike Junior by Peugeot Tour (jún) – zároveň tenisové majstrovstvá SR jednotlivcov
mladšieho žiactva;
- Wilson Cup (júl) – celoštátny turnaj dorastencov v dvojhre – zúčastnilo sa ho 46 chlapcov
a 44 dievčat;
- turnaj žien kategórie ITF (júl);
- Galea Valerio Cup (august), kvalifikačná skupina Summers Cupu, turnaj družstiev juniorov
do 18 rokov.

k) Tenisové turnaje, dvorce HS Centrum Piešťany
- medzinárodný turnaj žien kategórie ITF (júl) – hrala aj 29-roč. Ľudmila Cervanová;
- medzinárodný turnaj mužov kategórie ITF - HSS Cup 2009 (august).
5. Ľadový hokej
a) Mužstvo seniorov ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2008/2009 skončili v 1. lige (druhá
najvyššia súťaž) na 2. miest za Spišskou Novou Vsou. V barážových zápasoch o postup do
extraligy proti Popradu neuspeli, prehrali všetky 4.
b) Turnaj Vlada Dzurillu - 8. ročník – medzinárodný hokejový turnaj hráčov do 18 rokov
sa uskutočnil v dňoch 5. - 7. febr. 2009 na Zimnom štadióne v Piešťanoch za účasti 4-och
mužstiev – Slovenska, Nemecka, Švajčiarska a 17-ročných hokejistov USA. Víťazom sa
stalo mužstvo USA. Víťazi predchádzajúcich ročníkov: 2002 a 2003 – Švajčiarsko, 2004 –
USA „18“. 2005 – Slovensko, 2006 a 2007 – USA „17“, 2008 – Slovensko.
c) Memoriál Ivana Hlinku - 5. ročník, Piešťany, Břeclav (august), víťazom medzinárodného
turnaja hráčov do 18 rokov sa stala Kanada.
d) Milan Novák, hokejový rozhodca, piešťanský rodák. Na prelome rokov 2008/2009
bol rozhodcom na 33. majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 20 rokov, ktoré sa konali
v Kanade.
6. Krasokorčuľovanie
a) Monika Simančíková (TJ AKO Piešťany), staršia žiačka, juniorska reprezentantka SR.
Vo svetovom juniorskom rebríčku International Skating Union sa v roku 2009 umiestnila na
33. mieste
- majstrovstvá SR – 1. miesto (kategória staršie žiačky);
- Val Gardena Spring Trophy 2009 – 1. miesto (kategória novices).
b) Memoriál O. Nepelu - 7. ročník, Piešťany (november) – súťažilo cca 100 krasokorčuliarov
z 21 štátov z celého sveta v dňoch 5. - 7. nov. na zimnom štadióne. V roku 2009 sa súťaž
premiestnila do Piešťan z Bratislavy, kde prebiehala rekonštrukcia ľadovej plochy.
7. Bowling
Bowlingový turnaj neregistrovaných hráčov - 3. ročník. Bowling centrum Piešťany –
jednotlivé stretnutia sa konali od septembra 2009 každý mesiac až do mája budúceho roka.
8. Volejbal
a) V sezóne 2008/2009 súťažne nehralo žiadne piešťanské družstvo.
b) Andrej Kravárik, piešťanský rodák, naďalej reprezentant Grécka.
c) Martina Konečná (SVS Post Schwechat Viedeň), reprezentantka SR, od roku 2001 hrá
v Rakúsku, jej tréner V. Sirvoň ju pokladá v súčasnosti za najlepšiu v SR.
d) HSC Cup Piešťany - 3. ročník, turnaj sa konal v HS centre, zúčastnilo sa ho 9 mužských
a 8 ženských družstiev. HSC Cup je pokračovaním predchádzajúceho turnaja Piešťanská
barla.

9. Basketbal
a) Basketbalový klub mládeže Piešťany
- v sezóne 2008/2009 hralo družstvo v 1. lige žien;
- Slovenský pohár v basketbale žien – 5. miesto vo finálovom turnaji.
b) Školský basketbalový klub Piešťany, staršie minibasketbalistky (do 12 rokov) - oblastné
majstrovstvá – 1. miesto, v nadstavbovej súťaži 2. miesto a vo finálovom turnaji o titul majstra
SR 5. miesto (turnaj sa uskutočnil v apríli 2009 v Piešťanoch za účasti 6-tich družstiev);
- medzinárodný turnaj dievčat - 9. ročník, Wanz v Belgicku – 3. miesto za účasti 9 družstiev;
- vianočný turnaj Christmas Cup Ostrava 2009 - 8. ročník – 1. miesto.
10. Hádzaná
a) Muži MHK Piešťany – v sezóne 2008/2009 hralo mužstvo v 1. lige, kde obsadilo 11.
miesto z 13-tich družstiev.
b) Juniori MHK Piešťany – v sezóne 2008/2009 hralo mužstvo v 2. lige, kde obsadilo 7.
miesto.
c) Mužstvo MHK Piešťany – do sezóny 2009/2010 nastúpilo už iba jedno zjednotené
mužstvo mužov a juniorov v 1. lige. Pod vedením trénera Daniela Osleja hralo domáce
zápasy v hale Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch.
c) Memoriál Mikuláša Grajcara – 4. ročník, medzinárodný turnaj sa za účasti
4-och
družstiev uskutočnil 29. aug. 2009 v hale Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch. Hrali 4
družstvá – z rakúskeho Gänsendorfu, českej Velkej Bystřice, Malaciek a domácich Piešťan.
Víťazom sa stali hádzanári Gänsendorfu.
d) Daniel Valo, 29-ročný odchovanec piešťanskej hádzanej, v súčasnosti hráč nemeckého
klubu MT Melsungen, reprezentant SR. Koncom januára 2009 bol členom družstva Slovenska,
ktoré na majstrovstvách sveta v hádzanej mužov v chorvátskom Záhrebe obsadilo spomedzi
24 mužstiev 10. miesto.
Daniel Valo aj s poslednými majstrovstvami sveta odohral zatiaľ za Slovensko 105
medzištátnych zápasov a je so 424 gólmi najúspešnejším strelcom slovenskej reprezentácie,
druhým je Radoslav Antl so 400 gólmi a tretím najlepším strelcom je ďalší piešťanský
odchovanec Martin Valo s 307 gólmi.
11. Plážová hádzaná
Zepáar Astronautov Piešťany, novovzniknuté družstvo plážových hádzanárov
- medzinárodný turnaj Beachhandball Modra 2009 – 2. miesto.
12. Kolky
a) Kolkársky oddiel Družba Piešťany - 60. výr. vzniku
V roku 1949 bol v Piešťanoch oficiálne založený kolkársky klub. V hostinci Na salaši bola
otvorená dvojdráhová kolkáreň s asfaltovým povrchom a kolkári sa mohli zapojiť do súťaže.
Zakladajúcimi členmi kolkárskeho klubu boli Jozef Dengo, Michal Gabovič, Jozef Janiska,
Vojtech Jurák, Štefan Komadel, Dezider Martiny, Rudolf Nedorost, Štefan Korec, Aladár
Steinhübl, Alexander Mayerhofer, Ján Minarčík, Jozef Pekarovič, Ján Cifra, Václav Svoboda
a Michal Antal.
V roku 1953 Štefan Korec na majstrovstvách ČSR skončil na 5. mieste (200 hodov
združených). V roku 1956 sa Igor Dengo stal v Trenčíne dorasteneckým majstrom

Slovenska a na majstrovstvách ČSR v Žiline obsadil 3. miesto. V roku 1957 sa Igor Dengo
stal v Gottwaldove dorasteneckým majstrom ČSR a družstvo piešťanských dorastencov
v zložení Ivan Vlnka, Juraj Sopko, Ladislav Valach, Michal Drahovský, Jozef Zachar, Ján
Višňovský a Igor Dengo obsadilo 5. miesto.
Začiatkom 70-tych rokov piešťanskí kolkári postúpili do 2. ligy a v roku 1974 do
celoslovenskej 1. SNL, o čo sa pričinili Juraj Sopko, Štefan Mankovecký, Ladislav Valach,
Jozef Dengo, Ján Ďurica, Miroslav Hanzl, Igor Dengo a Michal Rakovický.
V roku 1978 bola Na salaši daná do užívania 4-dráhová kolkáreň aj s automatickými
stavačmi kolkov. V tom čase vzniklo v Piešťanoch aj družstvo žien, ktoré začalo hrať
v najvyššej slovenskej súťaži. V roku 1997 sa Katarína Vráblová na majstrovstvách SR
umiestnila na 2. mieste. Družstvo žien Družba Piešťany sa v 1. lige umiestnilo na 3. mieste,
o čo sa zaslúžili Gita Faltusová, Katarína Vráblová, Tatiana Dzurová, Zuzana Obertášová,
Katarína Bolechová a Mária Javorová. Družstvo žien sa však v roku 2003 odhlásilo zo
súťaže a následne zaniklo.
V roku 2000 bol Piešťanec Štefan Kočan zvolený za viceprezidenta Slovenského kolkárskeho
zväzu. V sezóne 2000/2001 sa družstvo mužov
v 1. lige umiestnilo na 4. mieste. V roku
2006 sa v Podbrezovej Katarína Vráblová stala majsterkou SR v súťaži žien a dorastenec
Jaroslav Kozák ml. obsadil v súťaži mužov 4. miesto.
V roku 2006 sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia kolkárne Na salaši.
V Piešťanoch každoročne prebieha mestská liga v kolkoch – v roku 2009 už 26. ročník.
Slávnostné stretnutie pri príležitosti 60. výročia kolkárskeho oddielu v Piešťanoch sa
uskutočnilo v decembri 2009. Ocenenia SKoZ boli udelené Jánovi Kolenovi, Igorovi
Dengovi, Vladimírovi Urbanovskému, Antonovi Orviskému, Jozefovi Kuníkovi a Milanovi
Nedelkovi.
b) Kolkárske družstvo mužov Družba Piešťany – v sezóne 2008/2009 A družstvo hralo v 1.
lige, B družstvo v 2. lige a postúpilo do 1. ligy.
c) Družstvo dorastencov Družba Piešťany – hralo v dorasteneckej kolkárskej lige - západná
skupina, kde skončili na 3. mieste a postúpili na 4 záverečné turnaje majstrovstiev Slovenska.
13. Futbal
a) PFK Piešťany v sezóne 2008/2009
- mužstvo seniorov – hralo v 4. lige, kde obsadilo 3. miesto. V nasledujúcej sezóne 2009/2010
však hralo v 3. lige, v ktorej vznikli dve voľné miesta;
- mužstvo dorastencov – hralo v 4. lige (spoločné mužstvo starších a mladších dorastencov)
a postúpilo do 3. ligy. V sezóne 2009/2010 už hrali dve dorastenecké mužstvá, v jednej
súťaži starší a v druhej súťaži mladší dorastenci;
- družstvo starších žiakov (8. a 9. ročník ZŠ) – hralo v 2. lige;
- družstvo mladších žiakov (6. a 7. ročník ZŠ) – hralo v 2. lige;
- 3 družstvá najmladších žiakov, tzv. prípravky (3., 4. a 5. ročník) – hrali turnajovým
spôsobom 2-krát mesačne v najvyššej slovenskej súťaži rozdelenej do skupín podľa regiónu;
- miešané družstvo chlapcov a dievčat hralo v oblastnej súťaži.
b) Výkonný výbor a tréneri PFK Piešťany v sezóne 2008/2009
V sezóne 2008/2009 predsedom výkonného výboru Prvého futbalového klubu Piešťany
bol od januára 2009 Tibor Krajčovič. Do výboru sa vrátil Štefan Rusnák (zodpovedný za
mužstvo seniorov), ďalšími členmi výboru boli Jozef Valachovič (sekretár), Dušan Guľáš

(ekonomika), Roman Gajarský (reklama a propagácia), Pavol Tapušík (poslanec MsZ mesta
Piešťany), Pavol Bartoš (šéftréner mládeže). Trénerom mužstva seniorov bol Maroš Černý,
starších dorastencov Andrej Filip, mladších dorastencov Vladimír Hornáček, družstvá
žiakov mali viacerých trénerov.
c) Sponzori PFK – od februára 2009 mala byť hlavným sponzorom PFK na 1 rok firma ZOO
Farma New Zealand Modrová, svoje záväzky však nesplnila. V roku 2009 bola hlavným
sponzorom klubu spoločnosť Respect Dušana Guľáša, tiež firma Domoss a od septembra aj
firma AZ Auto.
d) Správca futbalového štadióna – správcom, nazývaným tradične „gazda“, štadióna PFK
bol Anton Ferkodič,, pomáhala mu manželka Anna. Svoju činnosť ukončil po 32 rokoch
v októbri 2009. Úlohou správcu bolo polievať ihrisko, kosiť trávu, pripravovať ihrisko pred
zápasmi, prať športovú bielizeň, zametať, upratovať a pod.
Pred ním bol správcom Štefan Jurica, po Antonovi Ferkodičovi nastúpil Jozef Bačík.
e) Milan Košút (junior Sparty Praha), odchovanec piešťanského futbalu, juniorsky
reprezentant SR, kapitán mužstva hráčov SR do 19 rokov.
f) Filip Hološko (Besiktas Istanbul), odchovanec piešťanského futbalu, seniorsky reprezentant
SR. V reprezentácii dôležitými gólmi prispel k postupu mužstva SR na majstrovstvá sveta
vo futbale v JAR v roku 2010.
14. Florbal
Družstvo CVČ Ahoj Piešťany - 2. ročník, v sezóne 2009/2010 hralo družstvo v juniorskej
florbalovej lige (Florbalki liga).
15. Hokejbal
a) Družstvo HBC Andže Piešťany – v sezóne 2008/2009 hralo v extralige. V základnej časti
súťaže skončilo na 7. mieste, vo štvrťfinálových zápasoch play-off podľahlo Doprastavu
Bratislava.
b) Majstrovstvá sveta v hokejbale - 8. ročník, Plzeň - ČR , členmi družstva SR boli aj hráči
HBC Andže Piešťany – R. Filip, J. Románek a M. Haring, obsadilo 3. miesto.
c) Družstvo žiakov 6. ŠHT Piešťany
- Stümpel Cup - 4. ročník, Nitra – 1. miesto v kateg. B.
16. Stolný tenis
a) MTJ Mediprogress Piešťany - Moravany n/V. – v sezóne 2008/2009 A družstvo hralo v 2.
lige, B družstvo v 4. lige a C družstvo v 5. lige.
b) Michal Stehlík, starší žiak – majstrovstvá SR, Čadca – 2. miesto v kateg. starších žiakov
(štvorhra spolu s Ježom z Novej Dubnice).
c) Július Behul (MTJ Mediprogress), veterán – majstrovstvá SR, Rača –
3. miesto
v kateg. 65 - 69 ročných (dvojhra).
17. Motorizmus
a) Piešťanské zlaté stuhy (Concours d’elegance) – súťažná prehliadka veteránskych vozidiel
sa konala v dňoch 4. až 6. júna 2009.
b) Patrik Nemec, automobilový pretekár
- seriál pretekov Škoda Octavia Cup – v roku 2009 pretekal za tím Automedia.

c) Bily Racing Team Piešťany – nový piešťanský motocyklový klub vznikol v roku 2009. Jeho
jazdci štartovali na cestných pretekoch motocyklov UEM Alpe-Adria a na majstrovstvách
SR. Jaroslav Černý z Kľačian jazdil na motocykli Yamaha R6 (je mnohonásobným majstrom
SR), Jiří Dražďák na superbajku Yamaha R1 a Tomáš Mikšovský na Stocku. V roku 2009
získali na majstrovstvách SR 3-krát 1. miesto (triedy SSP 600, STK 600, SBK 1000),
1.
miesto v stredoeurópskom seriáli Alpe Adria (SBK 1000), 10. miesto na majstrovstvách
Európy (STK 1000) a pod.
d) Motokáry
- medzinárodný 6-dielny seriál Moravský pohár motokár, ktoré boli zároveň majstrovstvami
Slovenska. Vo viacerých kategóriách štartovalo aj 8 jazdcov z okresu Piešťany, ktorí sa
umiestnili na popredných miestach – Daniel Summer, Timea Glossová, Tomáš a Soňa
Majerčíkovci z Piešťan, Pavol Táborský a Marek Chromý z Veľkého Orvišťa, Peter Kollár
z Trebatíc a Martin Bosák zo Sokoloviec.
18. Turistika
V roku 2009 sa uskutočnilo viacero turistických podujatí, ktoré pripravil Klub slovenských
turistov Bezovec Piešťany, predsedom klubu bol Rudolf Drlička, tiež Klub mladých turistov
Bezovec Piešťany, na čele s Jaroslavom Mihálikom, nestorom tunajších turistov. Medzi
tradičné turistické podujatia patrili:
- Otvorenie 100 jarných kilometrov - 53. ročník (1. podujatie 2. apríla). Boli pripravené
trasy pre turistov (8, 15 a 20 km) a cyklotrasy (30 a 45 km). Termín na získanie odznaku bol
do konca júna (dospelí 100 km, deti 50 km, cykloturisti 225 km);
- Malokarpatská (2.máj) - 17.ročník – 2 trasy so začiatkom v Čachticiach (18 km s cieľom
v Šípkovom, 22 km s cieľom vo Vrbovom);
- Inovecká päťdesiatka - 30. ročník (jún);
- Cykloturistický výjazd na Výtoky (august) – jeho súčasťou bol výstup do jaskýň lovcov
jaskynných medveďov pod Sokolom, vatra, opekanie a športové súťaže;
- Bakuľový pochod - 30. ročník (september);
- Výstup na Tematín - 40. ročník (október);
- Blatový pochod - 31. ročník (november);
- Otvorenie zimnej turistickej sezóny - 34. ročník (12. december) – cieľ na Havrane;
- Výstup na Zlatý vrch - 9. roč. (26. dec.);
- Silvestrovský výstup na Marhát - 38. ročník (31. dec.).
19. Lyžovanie na tráve
LK Remas Piešťany – úspešní boli najmä žiaci Adam Masár a Adam Sandtner, Alex Janoška
i ďalší.
20. Vodný motorizmus
a) Peter Baláž st. (Sport Team), reprezentant SR vo vodnom motorizme (klzáky)
- majstrovstvá sveta klzákov, Auronzo, Taliansko – 13. miesto (trieda 0-350);
- majstrovstvá Európy, 4-dielny seriál – 5. miesto;
b) Mário Bartoš (KVM a VŠ Piešťany, reprezentant SR vo vodnom motorizme (vznášadlá),
majster SR
- seriál pretekov majstrovstiev Európy vznášadiel – celkové 1.miesto (kateg.F1);

- Česko-slovenský pohár 2009 – 1. miesto.
c) Jaroslav Baláž st., reprezentant SR vo vodnom motorizme (vznášadlá)
- majstrovstvá Európy vznášadiel – 3. miesto (formula Novice).
d) Jaroslav Baláž ml., reprezentant SR vo vodnom motorizme (vznášadlá)
- majstrovstvá Európy vznášadiel – 4. miesto (kateg.F5).
21. Vodné lyžovanie
a) KVL a VŠ Piešťany – pretekali Ivan Oravec, Tomáš Urbánek, žiaci Nikolas Wolf, Milan
Kičin, Adam Masár, Jakub Oravec, juniorky Zuzana Vráblová, Ingrid Oravcová, žiačky
Nina Žáková, Michaela Kičinová, Zuzana Oravcová i ďalší.
b) mládežnícke majstrovstvá Európy a Afriky, Orthez – v kategórii chlapcov do 14 rokov
štartovali Nikolas Wolf a Milan Kičin.
c) majstrovstvá Európy vo vodnom lyžovaní za vlekom, Havířov, ČR – Zuzana Vráblová –
8. miesto (akrobatická jazda).
d) juniorske majstrovstvá SR vo vodnom lyžovaní za vlekom, Košice – Zuzana Vráblová –
1. miesto (akrobatická jazda v kateg. open).
e) majstrovstvá SR vo vodnom lyžovaní za člnom, Sĺňava, Piešťany – Nikolas Wolf – 1.
miesto a Milan Kičin 2. miesto (kateg. chlapcov do 14 rokov), Zuzana Oravcová – 1. miesto
(kateg. dievčat do 14 rokov).
f) Slovenský pohár vo vodnom lyžovaní – Nikolas Wolf – 1. miesto (kateg. mužov), Ingrid
Oravcová – 1. miesto (kateg. žien).
22. Jachting
a) Majstrovstvá SR v jachtingu, Liptovská Mara – úspešní boli jachtári Sĺňavy Piešťany:
Remo Cicutto – 2. miesto (trieda Finn), Miroslav Baran a Dušan Matuška – 3.miesto (trieda
420), Miloslav Psalman a Stanislav Varga – 5.miesto (trieda 470), Lucia Toráková a Marek
Zelenay – 7. miesto, Vladimír Psalman a Waldemar Torák – 8. miesto.
b) 50 rokov organizovaného jachtingu v Piešťanoch - slávnostné stretnutie
Po vzniku vodnej nádrže Sĺňava začali jeho 530 ha plochu od roku 1959 aktívne využívať
športovci rôznych druhov športu – veslári, kanoisti, vodní lyžiari, vodní motoristi a tiež
i jachtári.
26. septembra 2009 sa na Lodenici stretli aktívni a bývalí jachtári i priaznivci jachtingu.
Hlavný príhovor mal súčasný predseda Jachtárskeho klubu TJ Sĺňava Piešťany Miloslav
Psalman. Stretnutia sa zúčastnili aj bývalý dlhoročný predseda jachtárskeho klubu Milan
Čulen a primátor mesta Remo Cicutto, ktorý rovnako ako v minulosti jeho otec, sa v súčasnosti
aktívne venuje jachtingu.
c) Z histórie jachtingu v Piešťanoch
Jachtársky klub v Piešťanoch bol založený v roku 1959 po vzniku vodnej nádrže Sĺňava.
Medzi prvých jachtárov patrili Anton Zachar, Juraj Nosko, Štefan Koštial, Libor Gardoň,
Jaroslav Vavro, Anton Orviský i ďalší.
Od roku 1964 bol predsedom jachtárskeho oddielu TJ Sĺňava Milan Čulen. Zásluhou
športového lekára MUDr. Gabriela Horvátha a Karola Urbana z TJ Slovan kúpele Piešťany
sa podarilo vybudovať Lodenicu, do užívania bola daná v máji 1967.
V poslednom období jachtársky klub vedie Miloslav Psalman. Piešťanskí jachtári každoročne
štartujú na viacerých podujatiach u nás i v zahraničí. Klub sa venuje najmä mládeži, deti od

9 do 15 rokov súťažia v jednoposádkovej triede Optimist. Členovia klubu sa zúčastňujú aj
súťaží v triede 420 a v olympijskej triede 470. Niektorí sa stali reprezentantmi Slovenska, ako
Matej Kollárik, Lucia Toráková, Dušan Matuška i ďalší. Vo windsurfingu bol najúspešnejší
Juraj Vitko, ktorý sa v roku 1993 stal na maďarskom Balatone majstrom Európy.
V posledných rokoch stúpol na Slovensku záujem o námorný jachting, do ktorého sa zapojili
aj Piešťanci. Úspešná bola posádka kapitána Petra Čecha, ktorá na majstrovstvách Európy
v Chorvátsku v roku 2003 obsadila 3. miesto.
23. Rýchlostná kanoistika
a) Simona Šamková (Sĺňava Piešťany), reprezentantka SR
- majstrovstvá Európy do 23 rokov, Poznaň – 15. a 16. miesto (K1);
- majstrovstvá SR, Zvolen – 3-krát 1. miesto (K1), 3-krát 1. miesto (K2).
b) Linda Blahová (Sĺňava Piešťany), dorastenka
- majstrovstvá SR, Zvolen – 1. miesto (K2).
c) Matej Michálek (Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- juniorske majstrovstvá Európy, Poznaň – 14. a 15. miesto (K2 s Klučárom z Trenčína);
- juniorske majstrovstvá sveta, Moskva – 15. a 16. miesto (K2);
- juniorske majstrovstvá SR, Zvolen – 1. miesto (K2);
- juniorske majstrovstvá SR, Piešťany – maratón 21 km – 1. miesto (K2).
d) Mário Janča (Sĺňava Piešťany), kadet
- majstrovstvá Slovenska, Zvolen – 2-krát 1. miesto (K2), 2-krát 1. miesto (K4).
e) Matej Rusnák (ŠKP Bratislava), piešťanský odchovanec, reprezentant SR
- majstrovstvá Európy do 23 rokov, Poznaň – 5. miesto (C1);
- seniorske majstrovstvá sveta, Dartmounth – 15. miesto.
f) Petra Maťašová (Sĺňava Piešťany)
- majstrovstvá Slovenska, Zvolen – 1. miesto (K2).
g) Pohár SNP - 49. ročník, Piešťany (máj) – štartovalo 270 vodákov zo 16-tich klubov, na 1.
mieste sa umiestnili vodáci Komárna.
h) Regatte Piešťany 2009 (máj) – medzinárodné preteky vodákov do 23 rokov. V súťaži
družstiev 1. miesto obsadilo družstvo Poľska.
i) majstrovstvá Európy, Brandenburg, Nemecko – za SR štartovali aj odchovanci piešťanskej
kanoistiky – kajakári Róbert Erban, Pavol Maťaš, Erik Noskovič a kanoista Matej Rusnák.
j) majstrovstvá SR v kanoistickom maratóne, Piešťany (september). V kategórii chlapcov do
14 rokov obsadil Filip Valo 1. miesto (K1 na 14 km) a tiež i v kateg. juniorov Matej Michálek
1. miesto (K2 na 21 km spolu s M. Krajčovičom z Interu Bratislava). Na popredných miestach
sa umiestnili aj Tomáš Kačic, Jerguš Jacko, David Žlnay, Mário Janča, Ján Rusnák, Linda
Blahová, Katarína Vidová, Lucia Maxiánová, Dominika Štrbová, Petra Maťašová.
24. Veslovanie
a) Lukáš Babač (Sĺňava Piešťany), reprezentant SR, v súčasnosti najlepší veslár na Slovensku.
- preteky Svetového pohára (skif), Mníchov – 7. miesto, Luzerna – 11. miesto;
- majstrovstvá Európy, Brest v Bielorusku – 4. miesto;
- majstrovstvá sveta, Poznaň – 13. miesto.
b) Daniel Kraic, Matej Šmída (Sĺňava Piešťany), reprezentanti SR
- majstrovstvá sveta juniorov, Francúzsko – 17. miesto (dvojskif).

25. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige (druhá najvyššia súťaž), kde skončili na
poslednom 4. mieste. Bazén na kúpalisku Eva mali k dispozícii iba počas letnej sezóny.
b) Ženy KVP Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige žien (najvyššia súťaž), tiež skončili na
poslednom 4. mieste;
c) Žiaci KVP Kúpele Piešťany – družstvo 11-ročných žiakov hralo v oblastnej súťaži,
zúčastnilo sa tiež majstrovstiev Slovenska.
d) Veteráni KVP Kúpele Piešťany
- medzinárodný turnaj veteránov, Ľvov (máj) – 5. miesto;
- Anti Kajlich Cup, Piešťany (začiatok októbra), medzinárodný vodnopólový turnaj veteránov
sa na záver sezóny uskutočnil na kúpalisku Eva – víťazom sa stalo domáce družstvo KVP
Kúpele Piešťany;
- majstrovstvá Európy vo vodnom póle veteránov - 5.ročník, Oradea, Rumunsko – družstvo
KVP Kúpele Piešťany v kateg. 30 - 40 rokov obsadilo 4. miesto.
e) Memoriál Juraja Berlanského, Piešťany, kúpalisko Eva – víťazom žiackeho turnaja sa
stalo družstvo Žiliny.
f) Roman Poláčik – 45-ročný odchovanec piešťanského vodného póla a bývalý reprezentant
SR sa v roku 2009 stal reprezentačným trénerom vodnopólistov Slovenska.
g) Martin Kolárik (ČH Hornets Košice), piešťanský odchovanec, reprezentant Slovenska vo
vodnom póle.
h) Zuzana Kubánová (KVP Kúpele Piešťany), reprezentantka Slovenska. Hrala v družstve
Slovenska na majstrovstvách Európy junioriek do 20 rokov v talianskom Neapoli, jedným
z trénerov bol aj Piešťanec Jozef Cifra.
26. Nohejbal
a) Muži NK Kúpele Piešťany
- 1. liga družstiev (najvyššia slovenská súťaž) – 3. miesto;
- Slovenský pohár 2009 – 3. miesto;
- majstrovstvá SR – 3. miesto v súťaži trojíc (Daniel Krajčík, Peter Tibenský, Tomáš Mičo).
b) Dorastenci NK Kúpele Piešťany
- majstrovstvá SR – 2. miesto v súťaži dvojíc (P. Tibenský, P. Brunovský).
c) Ženy NK Kúpele Piešťany
- majstrovstvá SR – 4. miesto v súťaži dvojíc a 5. miesto v súťaži trojíc (K. Tibenská, B.
Lehutová, D. Bitarovská, D. Matysová).
d) Peter Tibenský (NK Kúpele Piešťany), dorastenec, juniorsky reprezentant SR
- majstrovstvá Európy v nohejbale žien a juniorov - 1. ročník, člen družstva SR – 2. miesto
v súťaži trojíc a 4. miesto v súťaži jednotlivcov.
27. Squash
a) Valentínsky turnaj kategórie A, squashova hala Piešťany (február), víťazom sa stal Tomáš
Tóth z Bratislavy.
b) Družstvo SC Piešťany – v sezóne 2008/2009 hralo v 2.lige - západná skupina, ktorú
vyhrali, avšak v baráži sa im nepodarilo postúpiť do 1. ligy. Hrali Daniel Ďurža, Ján Kořista,
Marek Šiška, Peter Šiška, Miloš Kromholc a Peter Seman.

28. Cestná cyklistika
a) CK Piešťany – v sezóne 2009 reprezentovalo klub v kategórii Elite B, v 5-tich veteránskych
kategóriách a v jednej kategórii telesne postihnutých športovcov celkove 15 pretekárov, ktorí
absolvovali 186 pretekov doma i v zahraničí vrátane majstrovstiev Európy a majstrovstiev
sveta. Klub tiež zorganizoval 2 preteky v seriáli Slovenského pohára.
V Slovenskom pohári Masters 2009 obsadil CK Piešťany celkove 2. miesto za účasti
52 klubov. Najúspešnejším pretekárom klubu bol František Ostracký, úspešní boli aj
Ivan Knoška, Peter Rihay (predseda klubu), Mário Kurnický, Milan Tupý, Miloš Gežo,
paralympionik Vladislav Janovjak i ďalší.
b) František Ostracký – majstrovstvá SR veteránov v kategórii Masters D –
2-krát 1.
miesto (časovka, cestné preteky);
- Slovenský pohár v kategórii Masters D – celkove 1. miesto.
c) Vladislav Janovjak a vodič Marián Stančík, reprezentant SR, slabozraký cyklista
- majstrovstvá sveta, Taliansko – 9.miesto (časovka), 12. miesto (cestné preteky).
29. Bikros
a) Majstrovstvá Slovenska v BMX, Bratislava - Rača (jún) – štartovali aj členovia Bikros
Maniak klub Piešťany: Kristína Madarasová – 1. miesto (kateg. 9 - 10 ročných), Adam
Novák – 1. miesto a Filip Zeman – 2. miesto (kateg. 11 - 12 ročných), Andrej Cimbalík – 2.
miesto (kateg. dospelých), družstvo celkove 3. miesto.
30. Zjazdová cyklistika (downhill)
a) Zjazdári Novatec RT Piešťany
- majstrovstvá Slovenska, Kubínska hoľa – štartovalo 11 cyklistov klubu: Peter Halagan – 1.
miesto (kateg. žiakov), Martin Knapec – 1. miesto (kateg. juniorov), Lukáš Učeň – 3. miesto
(kateg. mužov Elite).
31. Atletika
a) Atletický oddiel TJ Družba Piešťany – v roku 2009 boli úspešní najmä Daniela Galbičková,
Žofia Naňová, Juraj Pospíšil i ďalší. Úspešné boli aj atletické veteránky Anna Matúšová
a Anna Mária Halmová.
b) Daniela Galbičková, žiačka, v slovenských atletických tabuľkách za rok 2009 sa v kategórii
žiačok v behu na 1000 m umiestnila na 1. mieste
- majstrovstvá SR žiakov – 2. miesto (1500 m cez prekážky).
c) Žofia Naňová, juniorka
- majstrovstvá SR juniorov – 2-krát 1. miesto (800 m a 1500 m);
- majstrovstvá SR dospelých – 2. miesto (800 m).
d) Majstrovstvá sveta v atletike veteránov 2009 (WORLD MASTERS GAMES 2009) –
Slovensko reprezentovali aj dve veteránky z Piešťany.
- Anna Matúšová, 54-ročná, kateg. W50 – 2. miesto vo vrhačskom päťboji (guľa, disk,
kladivo, bremeno, oštep) a 3. miesto v klasickom päťboji (80 m prekážky, diaľka, guľa,
výška, 800 m);
- Anna Mária Halmová, 63-ročná, kateg. W60 – 3. miesto v behu na 200 m.

32. Kulturistika
Majstrovstvá SR v kulturistike – sa konali 16. mája v Dome umenia v Piešťanoch. Pre
zranenie neštartoval domáci reprezentant Richard Riedl.
Súťažilo sa v klasickej kulturistike (podľa výšky v kategóriách do 170 cm, do 175 cm, do
180 cm a nad 180 cm) a v kulturistike mužov (podľa hmotnosti do 60 kg, do 70 kg, do 75
kg, do 80 kg, do 87,5 kg , do 95 kg a nad 95 kg.
33. Deň gladiátora v Piešťanoch
2. mája 2009 sa na piešťanskom zimnom štadióne uskutočnilo medzinárodné podujatie Deň
gladiátora. Ultimátne zápasy MMA a podľa pravidiel K-1 sú zmesou boxu, thajského boxu,
juda a zápasenia. 36 zápasníkov sa stretlo v
18-tich zápasoch.
V kategórii do 77 kg zápasili aj dvaja Piešťanci, Marek Piták a Marek Petrek z klubu Styx
Fighters Gym, ktorí vyhrali nad svojimi súpermi z Hodonína. Zápasilo sa aj v ďalších
váhových kategóriách. Titul „gladiátor“ si v poslednom zápase vybojoval Pedro Galiza
z Brazílie.
34. Grappling (bojové zápasenie)
a) MMA klub Styx Fighters Gym Piešťany – členovia klubu boli v roku 2009 úspešní na
domácich i zahraničných podujatiach.
b) Súťaž v grapplingu a brazílskom jiu-jitsu - 3. kolo, Piešťany (jún) – Kristián Bartek – 1.
miesto (grappling) a v kateg. do 84 kg piešťanský odchovanec Branislav Boledovič – 2.
miesto (grappling).
c) Kristián Bartek, 12-ročný žiak, reprezentant SR, majster SR v grapplingu v ultimátnom
zápase MMA
- majstrovstvá sveta v grapplingu, Budapešť (november) – 3. miesto;
d) majstrovstvá SR v grapplingu, Pezinok.
- Štefan Krajči – 2-krát 1. miesto (kateg. do 93 kg, kateg. bez rozdielu hmotnosti), Ľubomír
Behan – 2. miesto (kateg. do 65 kg), Andrej Vittek –
3. miesto (kat. do 65 kg).
e) František Bobán, reprezentant SR
- medzinárodný profesionálny turnaj v Chorvátsku Ultimate K-1 Fight Chalange 4 – 1.
miesto (kateg. do 80 kg).
35. Šach
ŠK Kúpele Piešťany – v sezóne 2008/2009 hralo A družstvo v 2. lige (9. miesto z 12-tich),
B družstvo v 3. lige, C a D družstvo v 4. lige a E družstvo v 5. lige.
36. Golf
Golfový turnaj Medzinárodného klubu SR - 11. ročník – turnaj spojený so záhradnou
slávnosťou sa uskutočnil 2. júla 2009 v areáli Golfového klubu SLK Piešťany, a.s.
37. Piešťanský silák - 3. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 11. júla 2009 na Nám. slobody. V 5-tich disciplínach súťažilo 16
pretekárov zo Slovenska a Čiech, z Piešťan žiaden.
Piešťanským silákom 2009 sa stal český silák Mrkvica. Najlepším odovzdávali ceny bývalý
populárny slovenský hokejista Jozef Golonka a herečka Mária Kráľovičová.

38. Plávanie otužilcov
a) Kevanova stovka, Piešťany, 14. febr. 2009 – vo Váhu si zaplával aj Karol Kevan, ktorý sa
13. febr. 2009 dožil veku 85 rokov.
b) Plávanie otužilcov vo Váhu - 18. ročník, Piešťany, 26. dec. 2009 – zúčastnilo sa ho
vyše 50 otužilcov z celého Slovenska. Tradične si zaplával aj 85-ročný Karol Kevan. Bolo
pomerne teplo, teplota vzduchu dosahovala 8°C, voda +2°C. Otužilci si pred vstupom do
vody na brehu pod Magnóliou zaspievali hymnu otužilcov.
39. Silvestrovský beh medzi mostami - 44. ročník
Podujatie sa uskutočnilo tradične 30. decembra, pripravil ho Atletický oddiel TJ Družba
Piešťany. V 11-tich kategóriách štartovalo 176 bežcov. Víťazom hlavnej kategórie - behu
mužov na 9600 m sa stal Imrich Magyar z Nových Zámkov. Z Piešťancov vyhrali Katarína
Gajdošechová (najmladšie žiačky), Matúš Belanec (mladší žiaci) a Daniela Galbičková
(staršie žiačky).
40. Beh okolo Marhátu - 1. ročník
Podujatie sa uskutočnilo koncom augusta 2009 na Výtokoch za Moravanmi n/V. Víťazom
hlavnej kategórie - behu na 11,5 km sa stal Ondrej Puškár zo Slávie Trnava. Štartovali aj
viacerí bežci z Piešťan vo viacerých kategóriách od predškolského veku až po dospelých.
41. Telesne postihnutí športovci
a) ŠK vozičkárov Kúpele Piešťany – v roku 2009 sa členovia klubu zúčastnili viacero
turnajov v stolnom tenise telesne postihnutých – J. Riapoš, J. Koščo, B. Jakubec a pod.
b) Slovakia Open 2009 - 12. ročník, Piešťany – medzinárodný turnaj v stolnom tenise telesne
postihnutých - stojacích hráčov a vozičkárov, zároveň i Memoriál Márie Pillárovej - 3. ročník.
Pripravil ho Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov v spolupráci so Slovenským
paralympijským výborom, Mestom Piešťany a SLK Piešťany, a.s. Turnaj sa konal v máji
2009 na ploche zimného štadióna. Zúčastnilo sa ho viac než 300 hráčov z 29 krajín celého
sveta. Turnaj bol zároveň prípravou na júnové majstrovstvá Európy v talianskom Janove.
c) Stredoeurópska liga v stolnom tenise vozičkárov - 1. ročník – zapojili sa do nej 3 krajiny
- Rakúsko, Čechy a Slovensko, za každú krajinu nastúpilo 8 najlepších hráčov bez rozdielu
postihnutia. Na 1. mieste sa umiestnil Čech Tauš (hráva však v kategórii najľahšieho
postihnutia TT-5), na 2. mieste Ján Riapoš (kateg. TT-2) a na 3. mieste Čech Glazar.
d) Ján Riapoš - stolný tenis (ŠK vozičkárov Kúpele Piešťany), reprezentant SR. PhDr. Ján
Riapoš je v súčasnosti predsedom Slovenského paralympijského výboru.
- Slovakia Open 2009 – 2-krát 1. miesto (jednotlivci, družstvá s Revúckym, TT-2);
- Európsky šampionát 2009, Janov, Taliansko – 2-krát 1. miesto (jednotlivci, družstvá
s R. Revúckym a M. Ludrovským, TT-2). Celkove už získal 6 titulov majstra Európy
v jednotlivcoch a 3 v družstvách.
Majstrovstiev Európy v Janove sa zúčastnil aj Ján Koščo;
- majstrovstvá Slovenska – 2-krát 1. miesto (jednotlivci, družstvá, TT-2),
2. miesto
(open);
- celoslovenská stolnotenisová liga vozičkárov – 1. miesto;
- turnaje Copa Tango VII v Argentíne, Brazilian Open, Slovenia Open Terme Lasko.
e) Karina Petrikovičová (ŠK James Bratislava), 16-ročná zrakovo postihnutá piešťanská

plavkyňa, reprezentantka SR
- účastníčka Paralympiády Peking 2008;
- mládežnícke a študentské majstrovstvá sveta IBSA, Colorado Springs, USA – 7-krát 1.
miesto (kateg. mladších junioriek);
- majstrovstvá sveta zrakovo postihnutých športovcov v plávaní v 25 m bazéne, Rio de
Janeiro - 1. ročník (december) – 2. miesto v kateg. S12 (100 m znak).
f) Športový klub nepočujúcich Piešťany – členovia klubu sa venovali minifutbalu, stolnému
tenisu, lyžovaniu (úspešný bol Matúš Kopáčik) a pod.
42. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov
a) Kolkárska Piešťanský týždeň liga - 25. ročník – 1. miesto Povodie Váhu A.
b) Ligový pohár v kolkoch – 1. miesto Povodie Váhu A.
c) Minifutbal – v sezóne 2008/2009 sa víťazom stalo mužstvo AJAXU.
43. Mestské súťaže žiakov
a) Školská liga vo florbale - 2. ročník – podujatie organizoval CVČ Ahoj, víťazom sa stalo
družstvo SPŠE Piešťany.
b) Piešťanská basketbalová liga – súťaž miešaných družstiev žiakov ZŠ. Víťazom v sezóne
2008/2009 sa stalo družstvo ZŠ Brezová, ktoré už 3-krát získalo Putovný pohár primátora
mesta Piešťany.
c) Piešťanské hry - 44. ročník – súťaž v atletike žiakov ZŠ. Podujatie sa uskutočnilo 2. júna
2009 na futbalovom štadióne. Súťažilo 215 žiakov 7-ich piešťanských základných škôl, na
1. mieste sa umiestnila ZŠ Brezová ul.
44. Ocenenie piešťanských škôl v oblasti športu
V októbri 2009 sa v Smižanoch uskutočnilo slávnostné ocenenie najúspešnejších základných
a stredných škôl Slovenska 16. ročníka súťaže športových aktivít Škola roka. Súťažilo sa
v 5-ich kategóriách podľa typu školy a počtu žiakov.
V šk. roku 2008/2009 boli piešťanské školy veľmi úspešné. ZŠ Brezová ul. v kateg. ZŠ
nad 300 žiakov obsadila 1. miesto (už po štvrtý raz), o tento úspech sa zaslúžili aj učitelia
telesnej výchovy Štefan Hauser, Michal Urban, Katarína Mlčúchová, Michaela Okrucká
a Viera Kubánová. V kateg. ZŠ do 300 žiakov obsadila Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti 2.
miesto. V kateg. SŠ chlapci z Gymnázia P. de Coubertina sa umiestnili tiež na 2. m.
12. Zahraničné styky v roku 2009
1. Návšteva delegácie Piešťan v izraelskom Eilate
V roku 2006 uzavrelo mesto Piešťany partnerský vzťah s izraelským mestom Eilat. Prístavné
mesto Eilat leží na pobreží Červeného mora a je významným turistickým centrom. Od roku
2008 sa jedna z ulíc v Eilate nazýva Piešťanská ulica.
Po 2.svetovej vojne vznikol štát Izrael. Mesto Eilat si 5.marca 2009 pripomenulo
60. výročie založenia. Na oslavách, ktoré boli spojené s kultúrno-spoločenskými podujatiami,
boli prítomní aj primátori z partnerských miest Eilatu.
Súčasťou osláv bolo vztyčovanie vlajok partnerských miest. Vlajky vztýčili – primátor
Eilatu Itzhak Halevi, primátor Piešťan Remo Cicutto, primátor nemeckého mesta Kamen

Hermann Hupe a primátor holandského mesta Kampen Jan Oosterhof. Pri tejto príležitosti
sa primátor Piešťan stretol v Eilate s prezidentom Izraela Šimonom Peresom.
2. Vzťahy s partnerskými mestami
V roku 2009 navštívili Piešťany tradične zástupcovia partnerských miest. Pri príležitosti
Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2009 v Piešťanoch zavítali do Piešťan delegácie Ustrone,
Hajdúnánásu a Luhačovíc.
13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Brušná tanečnica z Piešťan
31-ročná Piešťanka Lenka Sulíková sa pod umeleckým menom Firuzé venuje orientálnemu
brušnému tancu. Vystupuje na plesoch, súkromných podujatiach, firemných akciách a pod.
Okrem umeleckého prejavu má brušný tanec aj ozdravujúce prvky.
2. Oslava narodenín piešťanského vajdu
Na oslavu 60-tich narodenín vajdu Ladislava Kudrika z Piešťan prišli Rómovia z celého
Slovenska. Oslava sa konala 11. marca 2009 v hoteli Paradiso, počas ktorej došlo aj k hádke
a potýčke.
Vajda Ladislav Kudrik však o niekoľko mesiacov neskôr zomrel. Vajdom bol 15 rokov.
3. Majsterka Slovenska v maľovaní na telo
Piešťanka Andrea Jacková obhájila 13. marca 2009 titul majstra Slovenska v maľovaní na
telo. Súťaž sa uskutočnila na Beauty fóre v Trenčíne, témou tohtoročnej voľnej disciplíny
bolo safari.
Svoju topmodelku Kristínu vymaľovala na sexi divošku tak nápadito a originálne, že
v konkurencii 10-tich výtvarníkov jej porota pridelila najvyššie hodnotenie.
4. Výnimočný protest piešťanského dôchodcu
68-ročný invalidný dôchodca Dušan Dubovský prišiel 31.marca 2009 o možnosť bývania
v nájomnom byte zvláštnym spôsobom a teda sa stal bezdomovcom. Rozhodol sa túto
skutočnosť demonštrovať pred Mestským úradom v Piešťanoch, kde sa usadil a rozvinul
transparent s nápisom „Bezdomovcom vďaka slovenským zákonom“.
Od roku 1955 býval i s matkou v obytnom dome na Kukučínovej ul. v nájomnom byte. Po
„nežnej“ revolúcii sa majiteľmi domu stali traja noví vlastníci. D. Dubovský chcel byt od
majiteľa odkúpiť, ten ho však predal občanovi z Maduníc, ktorý ho potom daroval ďalšej
občianke. Nová majiteľka bytu ponúkla D. Dubovskému náhradné ubytovanie v inom dome
za nájomné 6 tis. Sk, pričom on mal dôchodok 6 200 Sk a preto túto ponuku neprijal. Súd
následne rozhodol, že sa musí z bytu vysťahovať.
Mesto Piešťany mu v tejto veci nemohlo pomôcť. D. Dubovského prichýlila rodina jeho
brata, 63-ročného Ľubomíra Dubovského.
5. Pašiové hry v Piešťanoch
V centre mesta a na Teplickej ul. sa počas Kvetnej nedele 5. apríla 2009 uskutočnili pašiové
hry.

Veľkonočný príbeh Krista, spojený s jeho ukrižovaním, predviedli mladí kresťania
z tunajšieho jezuitského pastoračného centra. V dobových kostýmoch sa v réžii Michala
Nikodema predstavilo viac ako 50 hercov. Pašiové hry inicioval 39-ročný kňaz Branislav
Beniač, ktorý v našom meste žije od roku 2008. Je jedným z 5-tich jezuitov pôsobiacich
v Piešťanoch a má na starosti tunajšie pastoračné centrum. Pašiových hier sa sám osobne
zúčastnil, keď stvárnil postavu farizeja.
6. Výnimočný úlovok rybára
31. aug. 2009 Roman Schwarcz z Piešťan ulovil na Obtokovom ramene Váhu rekordne
veľkého sumca. Chytil ho o pol deviatej večer a ťahal ho asi 10 minút. Sumec meral 215 cm
a vážil 76 kg.
7. Anketa o najlepšieho pouličného predajcu časopisu Nota bene v Piešťanoch
V roku 2009 sa víťazkou ankety stala pani Eva s počtom hlasov 176. Na
2. mieste
sa umiestnila minuloročná víťazka pani Zdenka, ktorá predáva časopis na Nitrianskej ul.
Predajcami časopisu Nota bene sú bezdomovci a telesne postihnutí občania. Časopis začal
vychádzať v roku 2001, vydáva ho OZ Proti prúdu v Bratislave ako svoj hlavný projekt
na pomoc bezdomovcom. Pomáha sa tak ľuďom, ktorí sa ocitli bez domova, alebo im
z finančných dôvodov hrozí strata ubytovania.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Alexander Murín

Rok 2010
Úvod
Udalosti vo svete v roku 2010
Pokračovala hospodárska kríza, ku ktorej sa pridružila kríza eura. V roku 2010 sa
začali finančné kolapsy krajín eurozóny, menovite v Grécku, problémy vznikli i v Írsku
a Portugalsku.
V roku 2010 vo svete pokračovalo globálne otepľovanie.
V apríli prúd popola zo sopky na Islande spôsobil problémy v leteckej doprave v Európe.
V apríli pri leteckej katastrofe pri ruskom Smolensku zahynul prezident Poľska Lech
Kaczynski, jeho manželka i celý sprievod.
V auguste sa americkí vojaci po siedmich rokoch oficiálne stiahli z Iraku. Naďalej však
zostali v Afganistane i s vojakmi ďalších krajín.
Udalosti na Slovensku v roku 2010
V júni 2010 sa v SR konali parlamentné voľby. Suverénnym víťazom volieb sa stala
strana Smer (predseda Róbert Fico), napriek tomu sa jej nepodarilo vládu zostaviť.
Vznikla vláda 4-och koaličných strán – SDKÚ (predseda Mikuláš Dzurinda), KDH (Ján
Figeľ), SaS (Sloboda a solidarita) s hnutím Obyčajní ľudia (Richard Sulík) a Most-Híd
spolu s OKS (Béla Bugár). Do opozície prešli Smer a SNS (Ján Slota). Týchto 6 strán
získalo zastúpenie v Národnej rade SR (150 poslancov), získali viac než 5 % hlasov
voličov. Volieb sa zúčastnilo 18 politických strán a hnutí. Predsedom vlády SR sa stala
Iveta Radičová (SDKÚ). Predsedom NR SR sa stal Richard Sulík (SaS), koalícia získala 79
poslaneckých miest, opozícia 71.
Po parlamentných voľbách začala pravicová vláda šetriť. Začali sa realizovať úsporné
opatrenia, jednak zvýšením daní a tiež krátením výdavkov v štátnom rozpočte. Koncom roka
2010 začali postupne stúpať ceny tovaru a služieb. Naďalej bola vysoká nezamestnanosť,
v priemere sa pohybovala okolo 14 %.
V septembri sa z iniciatívy SaS uskutočnilo na Slovensku neplatné referendum, prišlo málo
ľudí.
V novembri sa na Slovensku uskutočnili komunálne voľby samosprávnych orgánov
v obciach a mestách.
Priemerný plat na Slovensku v polovici roka 2010 bol okolo 770 eur.
Na majstrovstvách sveta vo futbale v JAR sa mužstvo Slovenska prebojovalo medzi 16
najlepších mužstiev.
Prvú zlatú olympijskú medailu v histórii novodobej SR získala na ZOH vo Vancouveri
biatlonistka Anastasia Kuzminová.
V roku 2010 bolo na Slovensku nezvyčajne veľa povodní, ktoré narobili veľa škôd na
súkromnom, obecnom a štátnom majetku. Vznikli v dôsledku extrémov počasia, spôsobených
zrejme globálnym otepľovaním, tiež aj nepostačujúcimi protipovodňovými opatreniami.
Najväčšími firmami na Slovensku podľa tržieb v roku 2010 boli Samsung Electronics
Slovakia, automobilka Volkswagen Slovakia, Slovnaft, Slovenský plynárenský priemysel
a Slovenské elektrárne, najväčší pokles zaznamenala košická železiareň U.S. Steel, ktorej

tržby klesli zo 4. na 7. miesto.
Po predchádzajúcom krízovom roku 2009 začala na Slovensku v roku 2010 výroba áut opäť
postupne rásť.
Naďalej pokračoval pokrok v oblasti elektrotechniky. V niektorých kinách sa začali
premietať 3D filmy s trojrozmerným obrazom. Z televízorov bol najväčší záujem o LCD
televízory, tiež o LED a plazmové televízory, výroba klasických CRT televízorov postupne
končí. Klasický televízny analógový signál sa postupne nahradzuje digitálnym signálom,
satelitným alebo pozemským.
Bežnou súčasťou života sa okrem počítačov a mobilných telefónov stali aj notebooky.
Mobilné telefóny okrem bežných funkcií ako sú hovory a textové správy SMS, obsahujú už
aj ďalšie funkcie – audioprehrávač, videoprehrávač, rádio, fotoaparát, modul umožňujúci
pripojenie na internet, bezdrôtové pripojenie na internet WiFi, navigačný modul GPS,
operačný systém na rôzne aplikácie ako sú hry a pod.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2010
Začiatkom februára schválilo MsZ MP realizáciu novej plavárne v Piešťanoch.
Koncom apríla bol v Piešťanoch slávnostne otvorený polyfunkčný nákupno-zábavný
komplex AUPARK.
Koncom mája sa konali 4. Národné letecké dni Piešťany 2010.
Začiatkom júna sa uskutočnilo slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
V júni sa konali voľby poslancov do Národnej rady SR, zvolení boli aj Piešťanci Katarína
Cibulková a Peter Kažimír.
V auguste bol v Piešťanoch veľký požiar, zhorel supermarket PT Univerzál na sídlisku
Adam Trajan.
Koncom novembra sa v Piešťanoch uskutočnili komunálne voľby. Za primátora Piešťan
bol na nasledujúce 4-ročné obdobie zvolený opäť Remo Cicutto a 25 poslancov MsZ mesta
Piešťany.
Koncom decembra začalo vysielanie regionálne Rádio Piešťany.
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany sa stali víťazmi 1. ligy, do extraligy sa im však postúpiť
nepodarilo.
V septembri sa začala rozsiahla rekonštrukcia Teplickej ulice.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2010
V roku 2010 sa uskutočnilo 11 riadnych zasadnutí MsZ MP, 1 mimoriadne zasadnutie MsZ
MP a 1 riadne zasadnutie novozvoleného MsZ MP. MsZ MP pozostávalo z 25 poslancov.
1. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 4. februára 2010
- v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, podmienky pre spracovanie projektovej
dokumentácie riešenia mestskej plavárne a zabezpečenie jej finančného krytia, zámer
prenajať amfiteáter v mestskom parku, majetkoprávne usporiadanie pozemkov, prevody
vlastníctva a nájmy nehnuteľností (napr. prenájom nehnuteľnosti na Hlbokej ul. v súvislosti
s výstavbou paralympijského centra), prevod majetkovej účasti v spoločnosti Letisko
Piešťany, a.s., bod Rôzne - odmena primátora mesta za rok 2009, interpelácie poslancov

MsZ a pod., spolu 22 bodov programu.
1. Nová plaváreň v Piešťanoch - schválenie realizácie projektu (uzn. MsZ č. 3/2010) –
a) MsZ schválilo návrh na spracovanie projektovej dokumentácie plavárne na mestskom
pozemku pri futbalovom štadióne;
b) MsZ schválilo realizáciu projektu „Plaváreň Piešťany“ v dvoch etapách: 1. etapa - vonkajší
sezónny areál (s otvoreným bazénom), 2. etapa - krytá plaváreň;
c) MsZ poverilo primátora mesta Piešťany rokovať o finančnom krytí realizácie 1. etapy
projektu;
d) MsZ uložilo MsÚ zabezpečiť prevádzku kúpaliska Eva v lete 2010 (jún - september)
formou dotácie v zmysle VZN č. 9/2009.
Podľa urbanisticko-ekonomickej štúdie „Plaváreň Piešťany“, ktorú mesto dalo vypracovať,
môžu náklady dosiahnuť až 18 miliónov eur (14 mil. krytá plaváreň + 4 mil. vonkajší areál).
2. Využitie nehnuteľnosti „Prírodný amfiteáter Piešťany“ (uzn. MsZ č. 4/2010) – MsZ
uložilo MsÚ v Piešťanoch vypracovať návrh inzerátu - zámer prenajať prírodný amfiteáter
v mestskom parku.
Amfiteáter je už viacero rokov nefunkčný, zároveň je národnou kultúrnou pamiatkou. Aj
v prenájme by spoločensko-kultúrne využitie amfiteátra malo zostať zachované.
3. Nájom pozemkov pre spoločnosť Paralympijské centrum, a.s. Piešťany (uzn. MsZ č.
16/2010) – MsZ schválilo nájom nehnuteľnosti - pozemkov na Hlbokej ul. vo vlastníctve
Mesta Piešťany - pre spoločnosť Paralympijské centrum, a.s., Piešťany a to v súvislosti
s výstavbou Paralympijského centra za účelom vybudovania parkovacích miest, prístupovej
komunikácie a verejnej zelene. Nájom bol schválený na dobu neurčitú s 3-mesačnou
výpovednou lehotou za nájomné 1 euro/rok. Prenajaté plochy budú slúžiť ako budúce
verejné parkoviská voľne prístupné pre návštevníkov paralympijského centra, zimného
štadióna a tenisových dvorcov.
Slovenský paralympijský výbor, o.z. nedávno odkúpil od Mesta Piešťany nehnuteľnosti za
účelom výstavby Paralympijského centra na Hlbokej ul. v Piešťanoch. SPV, o.z. je zároveň
jediným zakladateľom a akcionárom spoločnosti Paralympijské centrum, a.s., Piešťany,
ktorá požiadala Mesto Piešťany o nájom predmetných pozemkov.
4. Prevod majetko-právnej účasti štátu na Mesto Piešťany v spoločnosti Letisko Piešťany,
a.s. (uzn. MsU č. 17/2010) – MsZ schválilo uvedený prevod.
Predtým MsZ na zasadnutí 12. marca 2009 prijalo uzn. č. 31/2009, ktorým schválilo
zachovanie majetkovej účasti Mesta Piešťany v spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. a zároveň
vyjadrilo záujem Mesta Piešťany o prevzatie majetkovej účasti štátu v tejto spoločnosti.
Na základe požiadavky Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií muselo byť k prevodu majetkovej účasti štátu na mesto prijaté aj uznesenie
MsZ o schválení predmetného prevodu.
5. Odmena pre primátora mesta Piešťany za roky 2008 - 2009 (uzn. MsZ č. 22/2010) – MsZ
schválilo odmenu primátorovi mesta Piešťany Ing. Removi Cicuttovi vo výške 25 % zo
súčtu platov za obdobie január 2008 až december 2009.
Z dôvodu súčasnej hospodárskej krízy sa primátor sumy 16,68 tis. eur vzdal v prospech
Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie MsZ MP, ktorá rozhodne na aký účel
budú peniaze použité.

2. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 11. marca 2010
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty občanov mesta, vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi
v meste Piešťany za rok 2009, zmena programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010,
zásady upravujúce postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a prešetrovaní sťažností
a petícií, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, správa o činnosti Mestskej polície MP
za rok 2009, Rôzne - rekonštrukcia domu smútku, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu
20 bodov programu.
1. Zmena programového rozpočtu Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 26/2010) – MsZ schválilo
zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 v príjmovej časti vo výške
38 803 866 eura a v rovnakej výške aj vo výdavkovej časti.
Na letnú prevádzku kúpaliska Eva bola schválená suma 49 tis. eur.
2. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2009 (uzn. MsZ č. 37/2010) –
MsZ správu vzalo na vedomie.
3. Bod Rôzne - Projekt na rekonštrukciu domu smútku (uzn. MsZ č. 39/2010) – MsZ
uložilo MsÚ v Piešťanoch zadať vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu
Domu smútku na cintoríne na Žilinskej ceste.
3. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 8. apríla 2010
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení MsZ, pripomienky a dopyty občanov
mesta, dotácie mesta pre rôzne oblasti, žiadosti Mesta Piešťany o nenávratné finančné
príspevky pre projekty Kompostáreň a Zariadenie pre seniorov (Domov sociálnych služieb),
vyhodnotenie rozpočtov MsKS, MsK a Služieb MP za rok 2009, vyhodnotenie plnenia
programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2009, dodatok k zmluve medzi Službami
mesta Piešťany a spoločnosťou Marius Pedersen, zmena rozpočtu Mesta Piešťany na rok
2010, dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany,
nájmy a prevody vlastníctva, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 27 bodov
programu.
1. Dotácie Mesta Piešťany pre rôzne oblasti (uzn. MsZ č. 42,43,44,45,46/2010) – MsZ
schválilo poskytnutie dotácií v oblasti školstva, ekológie, kultúry, športu, sociálnych vecí
a zdravotníctva.
2. Žiadosť Mesta Piešťany o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Kompostáreň pre
mesto Piešťany“ (uzn. MsZ č. 47/2010) – MsZ schválilo predloženie žiadosti v rámci výzvy
Operačného programu Životné prostredie Ministerstva životného prostredia SR. Projekt je
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007
- 2013. V prípade schválenia žiadosti bude projekt financovaný vo výške 95 % formou
refundácie z prostriedkov EÚ a ŠR a vo výške 5 % z prostriedkov Mesta Piešťany.
3. Žiadosť Mesta Piešťany o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zariadenie pre
seniorov a Domov sociálnych služieb Piešťany“ (uzn. MsZ č. 48/2010) – MsZ schválilo
predloženie žiadosti v rámci výzvy Regionálneho operačného programu Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007 - 2013 a s platným Územným plánom
mesta Piešťany.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtov MsKS, MsK a Služieb MP, p.o. za rok 2009 (uzn. MsZ
č. 49,50,51/2010) – MsZ ich schválilo.
5. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2009 - záverečný

účet (uzn. MsZ č. 54/2010) – MsZ záverečný účet Mesta Piešťany schválilo bez výhrad.
6. Zmena programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2010 (uzn. MsZ č. 55/2010) –
MsZ zmenu schválilo v príjmovej časti vo výške 38 919 086 eur a v rovnakej výške i vo
výdavkovej časti.
Zmena rozpočtu bola schválená v súvislosti s plánovanou výstavbou kompostárne (žiadosť
o grant), PD rekonštrukcie ZŠ Mojmírova ul. (žiadosť o grant) a dobudovanie bikrosovej
BMX dráhy.
1. mimoriadne zasadnutie MsZ MP dňa 15. apríla 2010
– v programe zasadnutia boli 2 body programu.
1. Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov mestskej rady a predsedov a členov komisií
MsZ mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 65/2010) – MsZ zásady schválilo s pripomienkami
poslancov.
Výška odmien poslancov MsZ, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií MsZ bola
od 1.4.2010 upravená v závislosti od zverejnenej priemernej mesačnej nominálnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR, ktorá činila
744,50 eur.
Odmena pre poslanca MsZ - mesačne 38 eur za plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie
poslanca (koeficient 0,05) a 97 eur za účasť na zasadnutí MsZ (koef. 0,13).
Odmena pre člena mestskej rady - mesačne 38 eur za plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie
člena mestskej rady (koef. 0,05) a 75 eur za účasť na zasadnutí mestskej rady (koef. 0,10).
Odmena pre predsedu komisie MsZ - mesačne 38 eur za plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie
predsedu komisie MsZ (koef. 0,05).
Odmena pre člena komisie MsZ - ročne 65 eur.
2. Stanovisko Mesta Piešťany k zámeru „Cesta II/499 Piešťany - Južný obchvat“ (uzn. MsZ
č. 66/2010) – poslancom MsZ boli predložené rôzne varianty južného obchvatu Piešťan,
z ktorých schválili najvhodnejšie pre tri plánované úseky obchvatu (pozri kapitola 6.
Úprava mesta, doprava, spoje). Zároveň uložili MsÚ vypracovať stanovisko Mesta Piešťany
k zámeru južného obchvatu a premostenia Váhu v zmysle prijatých uznesení.
Myšlienka nového premostenia váhu a južného obchvatu Piešťan bola zahrnutá do územného
plánu už v roku 1998. Na jej realizáciu sú však potrebné štátne finančné zdroje, prípadne
eurofondy.
Projekt južného obchvatu Piešťan je od roku 2004 v kompetencii Trnavského samosprávneho
kraja, ktorý dal v roku 2009 spracovať potrebnú dokumentáciu. Cieľom projektu je vybudovať
novú cestu a nový most nadregionálneho významu, čím sa vylúči tranzitná doprava z centra
mesta a odľahčí sa Krajinský most, ktorý je v regióne Piešťan jedinou cestnou spojnicou
s ľavou stranou Váhu.
4. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 6. mája 2010
– v programe zasadnutia MsZ bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, zmeny a doplnky troch VZN MP, dve nové
VZN MP, dotácie Mesta Piešťany na podporu podnikania na území mesta, miesta a plochy
na predvolebné umiestnenie plagátov, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne
– žiadosť mesta o finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia, interpelácie
poslancov MsZ a pod., spolu 21 bodov programu.
1. VZN MP, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MP č. 11/2007 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach (uzn. MsZ č. 69/2010 – MsZ ho schválilo.
Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia MP vyplynuli z novely zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. z potrieb praxe.
2. VZN MP, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MP č. 12/2007 Trhový poriadok - trhovisko
Centrum (uzn. MsZ č. 70/2010 – MsZ ho schválilo.
3. VZN MP, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MP č. 13/2007 Trhový poriadok - trhovisko
Kocka (uzn. MsZ č. 71/2010 – MsZ ho schválilo.
4. VZN MP Trhový poriadok - Piešťanské hody (uzn. MsZ č. 72/2010) – MsZ ho schválilo.
Mesto Piešťany v zmysle zákona č. 178/21998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach zaradilo Piešťanské hody ako príležitostný trh.
Z toho dôvodu bolo nutné vypracovať trhový poriadok, ktorý upravuje napr. termín konania,
sortiment predaja a ďalšie skutočnosti, dôležité z hľadiska mesta. Najvhodnejší sortiment
je –
a) medovníky, cukrovinky, oblátky, b) včelie produkty, med a výrobky z medu, c)
varená kukurica, d) pukance, e) iné jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu (predáva
sa aj prvý burčiak).
5. VZN MP Trhový poriadok - Vianočné trhy (uzn. MsZ č. 73/2010) – MsZ ho schválilo.
Bolo vypracované podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Mesto Piešťany zaradilo
Vianočné trhy medzi príležitostný trh.
6. Dotácia v oblasti aktivít na podporu podnikania na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
75/2010) – MsZ schválilo s pripomienkami poslancov finančnú dotáciu 49 tis. eur pre Klub
vodného póla Kúpele Piešťany na projekt „Letná sezóna na kúpalisku Eva v Piešťanoch“.
Zároveň klubu uložilo, aby umožnil bezplatne trénovať pretekárom športových plaveckých
klubov v Piešťanoch v čase mimo prevádzky pre verejnosť.
7. Vyhradenie miest a plôch, na ktorých možno pred voľbami do NR SR v roku 2010 umiestniť
volebné plagáty a iné nosiče informácií (uzn. MsZ č. 76/2010) – MsZ stanovištia schválilo.
Vyhradené miesta: 1. Ul. A. Trajan (pri vstupe na parkovisko Kaufland pri citylighte), 2. Ul.
A. Hlinku (pri nákupnom stredisku Kocka), 3. Ul. E. Belluša (pri autobusovej zastávke pri
stredisku Delfín),
4. Sídlisko Juh (pri nákupnom stredisku), 5. Winterova ul. (začiatok
pešej zóny pri bývalom hoteli Lipa), 6. miestna časť Kocurice - Ul. Družby (pri rodinnom
detskom domove). Nebolo schválené umiestnenie volebnej skruže na ploche parkoviska na
Vŕšku.
Na týchto stanovištiach sa umiestnia po dve skruže s vyhradenými a očíslovanými, výmerou
rovnakými plochami.
8. Rôzne - Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 84/2010) – MsZ
uložilo MsÚ pripraviť predmetný projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
v rámci Operačného programu „Konkurencie schopnosť a hospodársky rast“ Ministerstva
hospodárstva SR.
9. Rôzne - Analýza financovania mestských printových médií (uzn. MsZ č. 85/2010) – MsZ
zobralo analýzu na vedomie.
V roku 2010 Mesto Piešťany vydávalo dve periodiká – Radnica informuje a Revue Piešťany
(pozri kapitola 8. Kultúra).
5. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 3. júna 2010
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z prechádzajúcich zasadnutí MsZ,

pripomienky a dopyty občanov mesta, stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2009,
zámery, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 14 bodov programu.
1. Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2009 (uzn. MsZ č. 90/2010) – MsZ správu
zobralo na vedomie.
Majetok Mesta Piešťany k 1.1.2009 bol 104 881 041 eur a k 31.12.2009 107 073 864 eur.
Najvyššie položky z toho tvorili pozemky (pokles z 36 404 961 eur na 35 705 179 eur)
a stavby (rast z 32 571 640 eur na 33 558 674 eur).
6. zasadnutie MsZ MP dňa 22. júna 2010 – v programe zasadnutia bol iba 1 bod.
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia
mesta Piešťany“ (uzn. MsZ č. 101/2010) – MsZ schválilo:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
„Konkurencie schopnosť a hospodársky rast“ Ministerstva hospodárstva SR na realizáciu
predmetného projektu, ktorý bude realizovať žiadateľ - Mesto Piešťany;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti;
c) financovanie projektu Mestom Piešťany vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 13 147 eur.
7. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 1. júla 2010
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, aktualizácia Štatútu mesta Piešťany, Rokovací
poriadok MsZ MP, určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2010 2014, zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2010, zmena programového rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2010, prijatie úverov z Dexia banky Slovensko, a.s. na financovanie
schválených investičných akcií mesta, Územný generel dopravy mesta Piešťany, nájmy
a prevody vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu
33 bodov programu.
1. Štatút mesta Piešťany - aktualizácia (uzn. MsZ č. 104/2010) – MsZ aktualizáciu štatútu
schválilo.
Uznesením MsZ č. 88/2007 bol schválený štatút mesta Piešťany a uznesením MsZ č.
183/2008 bol schválený Dodatok č. 1 k štatútu.
Novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení došlo k legislatívnym zmenám a preto
sa pristúpilo k aktualizácii Štatútu mesta Piešťany, pričom jeho štruktúra zostala zachovaná.
2. Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p.o. na rok 2010 (uzn. MsZ č. 111/2010) – MsZ
zmenu rozpočtu Služieb MP schválilo – zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti na 2 255 429
eur a transfér vo výške 2 145 135 eur. Zároveň bol schválený nákup vozidla z vlastných
prostriedkov SMP, p.o. Piešťany pre zabezpečenie prevádzky verejnej zelene do výške 21
tis. eur.
Na zasadnutí MsZ vystúpil riaditeľ Ing. Ernest Jančina, ktorý predniesol návrh na zmenu
rozpočtu SMP. Žiadal zvýšenie výdavkov na rôzne účely – na údržbu komunikácií
a osvetlenia na novom sídlisku Lodenica (v roku 2010 bolo odovzdané do správy SMP),
na zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu z košov rozmiestnených po meste
(sú potrební dvaja pracovníci - vodič a závozník), na opravu U-rampy a dvoch prekážok
v skateparku, na vybudovanie nájazdovej rampy pre imobilných občanov - vozičkárov na
cintoríne na Bratislavskej ceste. Tiež požiadal o navýšenie sumy na opravu mestských ciest
a chodníkov o cca 50 tis. eur (v rozpočte mali schválených necelých 70 tis. eur a pritom

v roku 2009 boli skutočné výdavky na opravu komunikácií 115 tis. eur). Tiež požiadal
o zakúpenie dodávkového vozidla pre stredisko verejnej zelene.
Poslanci MsZ zvýšenie výdavkov SMP schválili.
3. Zmena programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 (uzn. MsZ č. 112/2010) –
MsZ schválilo zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 v príjmovej časti
vo výške 39 947 189 eur a vo výdavkovej časti vo výške 39 629 128 eur.
Okrem zmien, spôsobených menšími príjmami z podielu na daniach z príjmov fyzických
osôb, drobných výdavkov z bežného hospodárenia a pod., boli schválené aj doplnky
k rozpočtu – na úpravu chodníkov na Vrbovskej ceste (predchádzajúca rekonštrukcia sa
týkala iba cesty a obrubníkov) a tiež na nákup ozvučovacej techniky na futbalový štadión.
Nebol schválený návrh na presun investičnej akcie mesta „Revitalizácia potoka Dubová“
na budúci rok. Tiež bola schválená nová investičná akcia mesta, týkajúca sa rekonštrukcie
kolonády na Winterovej ul.
4. Prijatie úverov z Dexia banky Slovensko, a.s. na financovanie investičných akcií mesta
(uzn. MsZ č. 113/2010).
Na získanie úverov oslovilo Mesto Piešťany tri banky – Dexia banku Slovensko, a.s.,
Všeobecnú úverovú banku, a.s. a Tatra banku, a.s. Po vyhodnotení ponúk od oslovených
bánk bolo schválené čerpanie úverových zdrojov z Dexia banky Slovensko. MsZ schválilo:
a) prijatie úveru z Dexia banky Slovensko a.s. v sume 917 935 € na financovanie investičných
akcií zaradených do rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 –
1. Rekonštrukcia tribúny na
futbalovom štadióne (199 164 €), 2. Vybudovanie prechodu pre chodcov pri OD Billa (7 635
€), 3. Rekonštrukcia slepej uličky Vrbovská cesta (62 600 €), 4. Rekonštrukcia križovatky
Mojmírova ul. - Vodárenská ul. (82 985 €), 5. Revitalizácia potoka Dubová (265 551 €),
6. Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne na Žilinskej ceste (300 000 €), iné investičné
akcie;
b) prijatie úveru z Dexia banky Slovensko, a.s. v sume 959 927 € na financovanie
neoprávnených výdavkov na investičné akcie zaradené do rozpočtu Mesta Piešťany na
rok 2010 – 1. Rekonštrukcia mestskej knižnice (323 782 €), 2. Rekonštrukcia Teplickej ul.
(636 145 €);
c) prijatie preklenovacích úverov z Dexia banky Slovensko, a.s. v sume 8 630 390 € na
financovanie investičných akcií zaradených do rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 následne
refundovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu – 1. Rekonštrukcia
ZŠ Holubyho ul. (1 048 515 €), 2. Rekonštrukcia Kolonádového mosta (1 520 000 €), 3.
Rekonštrukcia Mestskej knižnice Piešťany (431 892 €), 4. Kompostáreň (2 153 339 €), 5.
Rekonštrukcia Teplickej ul. (1 576 644 €), 6. Informatizácia spoločnosti (1 900 000 €);
d) prijatie úveru z Dexia banky Slovensko, a.s. v sume 251 229 € na spolufinancovanie
projektov z Európskej únie, zaradených do rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010 – 1.
Informatizácia spoločnosti, 2. Rekonštrukcia Kolonádového mosta, 3. Rekonštrukcia
Mestskej knižnice Piešťany.
5. Územný generel dopravy mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 114/2010) – MsZ ho zobralo na
vedomie s pripomienkami poslancov. ÚGD bol v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku spracovaný ako územnoplánovací doklad (pozri kapitolu
6. Úprava mesta, doprava, spoje).
Zároveň MsZ schválilo zabezpečenie jednosmerného sprejazdnenia Rázusovej ul. smerom
od bývalého hotela Lipa dňom 1.9.2010. Ďalej MsZ schválilo:

a) návrh etapizácie opatrení a zámerov rozvoja dopravnej infraštruktúry v meste;
b) návrh zmien Územného plánu mesta Piešťany a jeho doplnkov (nových zámerov)
dopravnej infraštruktúry ako podkladu pre ich zapracovanie do územného plánu mesta;
c) obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti so spracovaným
Územným generelom dopravy MP a Generelom zelene MP po schválení financií v rozpočte
mesta.
8. zasadnutie MsZ MP dňa 12. augusta 2010
– v programe zasadnutia bol iba 1 bod programu.
1. Nájom pozemku pre Nemocnicu AW, n.o. Piešťany (uzn. MsZ č. 132/2010) – MsZ
schválilo zmenu doby nájmu pozemku vo vlastníctve Mesta Piešťany pre Nemocnicu AW,
n.o. Piešťany na dobu určitú do 31.12.2030 s možnosťou predĺženia doby nájmu za 1 euro/
rok.
Ide o pozemok pod poliklinikou nemocnice na Rekreačnej ul. Doteraz malo mesto nájomnú
zmluvu s nemocnicou uzavretú na dobu neurčitú. Dôvodom na zmenu doby nájmu je
skutočnosť, že projekt na rekonštrukciu a zateplenie budovy polikliniky už 2-krát neuspel.
Získaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na tento účel bránili námietky,
jednou z nich bola práve doba nájmu.
9. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 2. septembra 2010
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z prechádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty občanov mesta, stanovenie volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy mesta a počet poslancov v nich volených, dodatky k zmluvám Mesta Piešťany,
vystúpenie Mesta Piešťany z členstva v dvoch organizáciách, podmienky na odpredaj
pozemku v lokalite Bodona, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne a pod.,
spolu 24 bodov programu.
1. Voľby do samosprávnych orgánov mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 135/2010) – MsZ schválilo
stanovenie počtu poslancov MsZ MP a určenie volebných obvodov v meste Piešťany pre
volebné obdobie 2011 - 2014.
Zvolených bude 25 poslancov MsZ MP v 4-och volebných obvodoch, pozostávajúcich z 28ich volebných okrskov (volebných miestností).
2. Vystúpenie Mesta Piešťany zo Združenia pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta
(uzn. MsZ č. 138/2010) – MsZ vystúpenie schválilo písomným oznámením. Dôvodom
ukončenia členstva bol útlm aktivít združenia a jeho stratovosť.
3. Vystúpenie Mesta Piešťany z Asociácie zdravých miest Slovenska (uzn. MsZ č. 139/2010)
– MsZ vystúpenie schválilo písomnom výpoveďou.
Dôvodom ukončenia členstva bol útlm aktivít asociácie a formálnosť spolupráce Mesta
Piešťany s touto asociáciou.
4. Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov medzi Mestom
Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (uzn. MsZ č. 140/2010) – MsZ dodatok k zmluve,
uzatvorenej 26.5.2006, schválilo. Vlastníkom zimného štadióna je Mesto Piešťany,
nájomcom je ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. Vlastník i nájomca zabezpečujú finančné prostriedky
na opravy, investičné akcie a údržbu štadióna. Poslednými dvoma dodatkami k nájomnej
zmluve bol daný súhlas mesta na vykonanie technických úprav na štadióne - dodatok č. 4 sa
týkal modernizácie osvetlenia a dodatok č. 5 rekonštrukcie chladiacich veží.
5. Dodatok k Zmluve o vložení vodných stavieb ako nepeňažného vkladu do majetku základného imania TAVOSu, a.s. Piešťany a o poskytnutí akcií a.s. ako protihodnoty

vložených vodných stavieb - nepeňažného vkladu (uzn. MsZ č. 141/2010) – MsZ dodatok
k zmluve, uzatvorenej 18.6.2008, schválilo.
6. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku v lokalite Bodona (uzn. MsZ
č. 148/2010) – MsZ podmienky súťaže schválilo. Zároveň zrušilo uznesenia MsZ č. 35/2010
zo dňa 11.3.2010.
Na odpredaj mesto ponúklo plochu v lokalite Bodona o výmere 6 797 m2, ktorá sa nachádza
mimo zastavaného územia mesta, v jeho extraviláne. Minimálna kúpna cena na základe
znaleckého posudku bola stanovená na 371 tis. eur. Zámerom predaja predmetného pozemku
je získanie finančných prostriedkov na odkúpenie pozemkov nadväzujúcich na súčasný
cintorín na Žilinskej ceste za účelom jeho ďalšieho rozšírenia.
7. Rôzne – Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany (uzn.
MsZ č. 153/2010) – MsZ informáciu zobralo na vedomie.
8. Rôzne – Parkovanie na sídliskách na juhu mesta (uzn. MsZ č. 154/2010) – MsZ uložilo
MsÚ urýchlene spracovať plán na vytvorenie cca 80 nových parkovacích miest na sídliskách
na juhu mesta.
10. zasadnutie MsZ MP dňa 7. októbra 2010
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty občanov mesta, VZN MP, dodatky k dvom nájomným zmluvám mesta
(predĺženie nájmov), nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 16 bodov programu.
1. VZN MP, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do
orgánov samosprávy mesta v roku 2010 (uzn. MsZ č. 157/2010) – MsZ ho schválilo.
2. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou
Stavebniny STAMIX, a.s. (uzn. MsZ č. 161/2010) – MsZ dodatok schválilo. Spoločnosť
požiadala Mesto Piešťany o predĺženie doby nájmu, objekt sa nachádza na mestskom
pozemku na Obchodnej ul.
3. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzavretej medzi Mestom Piešťany a TEMPOM
KONDELA, s.r.o. (uzn. MsZ č. 162/2010) – MsZ dodatok schválilo. Spoločnosť požiadala
Mesto Piešťany o predĺženie doby nájmu, objekt sa nachádza na mestskom pozemku na
Obchodnej ul. Sídlo spoločnosti je v Tvrdošíne, v Piešťanoch má prevádzku.
4. Prevod vlastníctva pozemku a budovy v lokalite Meštianska ulica pre Slovenský skauting,
80. zbor, Piešťany (uzn. MsZ č. 166/2010) – MsZ prevod vlastníctva schválilo pre Slovenský
skauting, 80. zbor, Zavretý kút 113, Piešťany s podmienkou predkupného práva pre Mesto
Piešťany za pôvodnú nadobúdaciu cenu (objekt bývalej autoškoly).
11. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 11. novembra 2010
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, dve VZN MP, plnenie komunitného plánu
sociálnych služieb, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, nová nájomná zmluva
so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., dodatky k nájomným zmluvám (predĺženie doby
nájmu pre spoločnosti využívajúce obchodné priestory na Kolonádovom moste, ktorého
vlastníkom je Mesto Piešťany), program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a pod.,
spolu 18 bodov programu.
1. VZN MP o miestnom poplatku za komunálne a drobné odpady (uzn. MsZ č. 170/2010)
– VZN bolo schválené s účinnosťou od 1.1.2011. Sadzby poplatku pre fyzické osoby ostali

rovnaké ako v rokoch 2009 a 2010.
2. VZN MP o dani z nehnuteľnosti (uzn. MsZ č. 171/2010) –MsZ ho schválilo s pripomienkami
poslancov. Ročná daň z nehnuteľnosti pre fyzické osoby a právnické osoby je rovnaká pre
celé územie mesta Piešťany. VZN má účinnosť od 1.1.2011.
3. Plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 - 2020 (uzn.
MsZ č.172/2010) – MsZ správu o plnení plánu k 1.10.2010 schválilo.
MsZ komunitný plán dňa 10.12.2009 prerokovalo a schválilo uzn. MsZ č. 183/2009.
Komunitný plán sociálnych služieb je dôležitým nástrojom mesta pri plánovaní sociálnych
služieb.
4. Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov medzi Službami mesta Piešťany,
p.o. a spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. (uzn. MsZ č. 173/2010) – MsZ zmluvu schválilo.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. (pôvodne Petmas-Onyx, s.r.o.) je dlhodobým nájomcom
nehnuteľností a nebytových priestorov v areáli Služieb mesta Piešťany, p.o. na Valovej
ul. V tomto čase sa spoločnosť opäť stala víťazom verejnej súťaže na zabezpečovanie
komplexných služieb pri nakladaní s komunálnym odpadom v meste.
Bolo dohodnuté celkové nájomné vo výške cca 25,7 tis. eur/rok, čo je o cca 9,6 tis. eur
viacej oproti predchádzajúcej zmluve.
5. Plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 - 2013 (uzn.
MsZ č. 180/2010) – MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie plnenia programu k termínu
1.10.2010.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007 - 2013 bol
po vypracovaní zobraný na vedomie MsZ uzn. 2008/2006. Program bol vypracovaný na
základe Strategického plánu rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. do roku
2020.
1. zasadnutie MsZ MP dňa 17. decembra 2010
– prvé zasadnutie novozvoleného MsZ MP malo slávnostnú a pracovnú časť. Konalo sa
v kinosále KSC Fontána.
1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Piešťany a zloženie sľubu
(uzn. MsZ č. 185/2010/U)
MsZ zobralo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Piešťany Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a primátora mesta Piešťany. Potom nasledovalo:
a) zloženie sľubu novozvoleného primátora MP;
b) zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva MP;
c) vystúpenie (príhovor) primátora mesta Piešťany Ing. Rema Cicutta;
d) schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ (uzn. MsZ č.
186/2010/U) – MsZ schválilo na tento účel poslanca Miloša Tamajku, MBA. Je oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia MsZ ak primátor alebo zástupca primátora nezvolá alebo
odmietne ho viesť, alebo nie je prítomný.
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie (uzn. MsZ č. 187/2010/U) – MsZ schválilo členov
trojčlennej mandátovej komisie a členov trojčlennej návrhovej komisie.
4. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov MsZ (uzn.
MsZ č. 188/2010/U) – MsZ zobralo správu na vedomie.
Primátor a poslanci predložili osvedčenia o zvolení, zložili predpísaný sľub a predložili
vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenia, že vykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou

primátora alebo poslanca MsZ.
Tohto ustanovujúceho zasadnutia MsZ sa nezúčastnil poslanec MUDr. Ján Ranostaj, sľub
preto zloží na zasadnutí MsZ, ktorého sa zúčastní po prvý raz.
5. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov (uzn. MsZ č. 189/2010/U)
a) MsZ schválilo zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany s počtom 7 členov;
b) MsZ za členov MsR MP schválilo: 1. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., 2. Mária Beňová, 3.
Ing. Juraj Brna, 4. Bc. Martin Cifra, 5. JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., 6. Miloš Tamajka,
MBA;
c) členom MsR sa podľa zákona č. 369/1990 Zb. stal aj zástupca primátora Ing. Timotej
Miština, CSc.
6. Zriadenie komisií MsZ a a voľba ich predsedov a členov (uzn. MsZ č. 190/2010) – MsZ
schválilo 9 komisií mesta Piešťany v zložení:
1. Legislatívno-právna komisia – predseda JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD. + 6 členov;
2. Finančná a podnikateľská komisia – predseda Pavel Tapušík + 6 členov; 3. Komisia pre
rozvoj mesta – MUDr. Jozef Beňačka, PhD. + 6 členov; 4. Komisia pre zdravotníctvo,
sociálne veci a bývanie – predseda MUDr. Milan Gajdoš, MPH + 6 členov; 5. Komisia pre
ochranu životného prostredia – Ing. Eva Wernerová + 6 členov; 6. Komisia školstva, športu
a mládeže – predseda Ing. Iveta Babičová + 6 členov; 7. Komisia kultúrna a názvoslovná –
predseda Martin Valo + 6 členov; 8. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok – predseda
Ing. Timotej Miština, CSc. + 6 členov; 9. Komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda
Ing. Timotej Miština, CSc. + 3 členovia.
Zároveň MsZ uložilo mestskému úradu pripraviť návrh Štatútu komisií MsZ MP na najbližšie
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
7. Plat primátora mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 191/2010/U) – MsZ schválilo mesačný plat
primátora mesta v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
od 17.12.2010 a to podľa vzorca: (priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom
hospodárstve x 3,21) x 1,4.
Priemerná mesačná mzda za predchádzajúci rok 2009 bola 744,50 eur. Mesto Piešťany
k 31.12.2009 malo 29 299 obyvateľov (násobok 3,21 je pre 20 001 - 50 000 obyvateľov).
Koeficient 1,4 je stanovený k prepočtu na počet obyvateľov mesta.
8. Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho, určenej sobášnej miestnosti a sobášneho
dňa (uzn. MsZ č. 192/2010/U) – MsZ schválilo:
a) poverenie Bc. Martina Cifru, Martina Valu, RNDr. Jána Šmídu a Ing. Timoteja Mištinu,
CSc. k výkonu funkcie sobášiaceho;
b) sobášnu miestnosť v galérii KSC Fontána;
c) uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste po povolení matričným
úradom;
d) sobotu ako deň na uzatvorenie manželstva pred Mestom Piešťany, Matričným úradom.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2010
V roku 2010 sa uskutočnilo 9 riadnych a 8 mimoriadnych zasadnutí MsR MP.
MsZ bola 7-členná.
Po voľbách do orgánov mestskej samosprávy bola na zasadnutí MsZ MP dňa 17. decembra
zvolená nová 7-členná MsR mesta Piešťany.

3. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2010 – záverečný účet (vyhodnotenie
plnenia rozpočtu MP za rok 2010)
Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2010 bol schválený Mestským zastupiteľstvom
MP dňa 10.12.2009 uznesením č. 187/2009 a upravený v priebehu hodnoteného obdobia
ďalšími uzneseniami MsZ.
3.1. Výsledok hospodárenia Mesta Piešťany za rok 2010 (k 31.12.2010)
Schválený rozpočet Čerpanie rozpočtu Plnenie
(€)
(€)
(%)
Bežné príjmy
14 823 219
14 376 913
96,99
Kapitálové príjmy
11 387 212
1 406 738
12,35
Príjmové finančné operácie
13 736 758
2 892 933
21,06
Príjmy spolu
39 947 188
18 676 584
46,75
Bežné výdavky
14 621 692
Kapitálové výdavky
13 980 991
Výdavkové finančné operácie
11 040 821
Výdavky spolu
39 643 504
Výsledok hospodárenia Mesta Piešťany
prebytok (+), schodok (-)
+ 303 585 €

14 557 604
2 635 206
1 470 233
18 663 043

99,56
18,85
13,32
47,08

+13 541 €

3.2. Príjmy Mesta Piešťany v roku 2010 – komentár
A. Bežné príjmy – medzi ne patrili daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery –
spolu 14 376 913 € (96,99 %).
a) Daňové príjmy – boli vo výške 9 385 228 € (91,03 %). Najvyššie príjmy:
- podiely na daniach v správe štátu – 5 014 213 € (plnenie iba 82,6 %, pretože štát nevybral
také množstvo daní aké očakával);
- dane z nehnuteľnosti – 2 518 362 € (107,60 %);
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 1 218 617 € (101,53 %);
- daň za ubytovanie – 509 916 € (96,70 %).
Ďalšie príjmy boli z dane za psa, z dane za nevýherné hracie automaty, z dane za verejné
priestranstvo a z dane za jadrové zariadenia.
b) Nedaňové príjmy – boli vo výške 1 753 345 € (116,45 %). Delili sa na:
1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – 512 217 € (122,32 %). Boli to:
- dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach – 124 798 € (93,28 %). Z toho
SLK Piešťany, a.s. – 84 798 €, Bytový podnik, s.r.o. – 40 000 € (podiel zo zisku);
- príjem z prenajatých pozemkov – 111 641 € (95,41 %), vyplýva z nájomných zmlúv;
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – 275 778 € (164,21 %), vyplýva
z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a tiež aj z prenájmu
stánkov počas OLKS a Vianočných trhov.
2.Administratívne a iné poplatky a platby – boli vo výške 676 212 € (108,50 %).
Medzi ne patrili: - správne poplatky – 279 704 € (85,98%), napr. na vyhotovenie
a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu - výpisu z úradných kníh, správny
poplatok za reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, resp.
odstránenie stavby a pod.;
- pokuty, penále a iné sankcie – 30 312 € (130,45 %), napr. z pokút uložených Mestskou

políciou MP, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného
zákona, v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva a pod.;
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb – 364 090 € (133,66 %),
napr. predaj výrobkov a služieb (propagačné materiály mesta), za opatrovateľskú službu
v domácnosti, za služby v zariadeniach sociálnych služieb, za služby v mestských jasliach,
za stravné (poskytovanie stravy pre starších občanov mesta) a pod.;
- ďalšie administratívne poplatky a iné platby – 2 106 € (90,62 %), napr. poplatok za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania;
- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 4 936 € (18,56 %), boli to príjmy z vkladov
v bankách, kde má mesto vedené účty;
- iné nedaňové príjmy – 559 979 € (128,13 %), napr. príjmy z hazardných hier (odvody
z výťažku stávkových kancelárií, z hazardných hier na technických zariadeniach
obsluhovaných hráčmi a z videohier), príjmy za náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny,
príjmy z minulých období (napr. z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a
pod.), ostatné príjmy a pod.
c) Granty a transfery – boli vo výške 3 238 340 € (107,67 %). Delili sa na tuzemské granty
a transfery a na zahraničné granty a transfery.
1. Tuzemské bežné granty a transfery – boli vo výške 3 238 340 € (108,31 %). Medzi ne
patrili:
- príjmy od sponzorov – 743 € (na kultúrne účely, detské jasle, klub dôchodcov);
- transfer v rámci verejnej správy – 3 237 597 € (108,29 %). Boli to transfery štátu na prenesený
výkon štátnej správy v oblasti školstva, stavebného poriadku, cestných komunikácií, agendy
Štátneho fondu rozvoja bývania, výdavky na zariadenia sociálnych služieb, predškolskú
výchovu detí, príspevok pre deti v hmotnej núdzi, zadržané rodinné prídavky a pod.
Bežné transfery obdržalo Mesto Piešťany zo štátneho rozpočtu a VÚC Trnava.
2. Zahraničné bežné granty a transfery – boli 0 €. Medzi ne patrili:
- prostriedky z grantu Thermae Europe – 0 €. Grant bol v roku 2010 v štádiu zúčtovania
v Bruseli – výsledok bude známy v priebehu roka 2011.
B. Kapitálové príjmy – medzi ne patrili príjmy z predaja dlhodobého majetku, tuzemské
granty a transfery, zahraničné granty a transfery – spolu vo výške 1 406 738 € (plnenie iba
12,35 %).
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív – 152 441 € (20,70 %). Medzi ne patrili:
- príjmy z predaja dlhodobého majetku – 20 745 € (4,08 %). Bola to iba suma 20 tis. eur
za odpredaj budovy na Meštianskej ul. Slovenskému skautingu a exekučne vymožená suma
745 € v dlhoročnej kauze Kovomontáže - Ing. Beržinec. Nebol realizovaný predaj plynovej
prípojky na Staničnej ul. a Domu brannosti na Žilinskej ceste;
- príjmy z predaja bytov – 35 914 € (125,58 %);
- príjmy z predaja pozemkov – 97 782 € (48,09 %). Predaje sa uskutočňovali na základe
požiadaviek občanov. Predaj pozemku v lokalite Bodona (bývalý Agrobiop) sa neuskutočnil
pre nezáujem.
2. Tuzemské granty a transfery – 1 243 066 € (267,90 %). Medzi ne patrili:
- príjem zo Štátneho recyklačného fondu (pre referát životného prostredia mesta);
- prostriedky v rámci verejnej správy;
- zo štátneho rozpočtu (transfer z MH SR na rekonštrukciu Vrbovskej cesty - hnedé parky);
- z MF SR (transfer v oblasti sociálnej pomoci);

- z MP a RV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (transfer na krytie
časti oprávnených výdavkov v rámci grantu „Rekonštrukcia ZŠ Brezová ul.“ a v rámci
grantu „Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul.“).
3. Zahraničné granty a transfery – 11 231 € (iba 0,11 %) – prostriedky z rozpočtu EÚ,
plánované na projekty v roku 2010 mesto neobdržalo. Príjem predstavuje poslednú platbu
z EIB v súvislosti s financovanými projektmi prostredníctvom Tatra banky, a.s. (rekonštrukcia
komunikácií Díčova ul., Partizánska ul. a Hurbanova ul.).
C. Príjmové finančné operácie – medzi ne patrili príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a pasívami a tiež i prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – spolu vo výške
2 892 934 € (21,06 %).
1.Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – 1 081 686 € (95,22 %). Medzi ne
patrili:
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – 725 835 € (99,76 %);
- prevod prostriedkov z peňažných fondov (rezervný fond, fond rozvoja bývania) – 355 851
€ (87,14 %).
2.Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (tuzemské) – 1 811 247 € (14,37 %).
Medzi ne patrili:
- prijaté krátkodobé úvery - preklenovacie na zabezpečenie grantov – 1 317 672 € (12,93
%). Finančné prostriedky boli použité na financovanie oprávnených výdavkov ku grantom:
Reko ZŠ Brezová ul. (204 959 €), Reko ZŠ Holubyho ul. (905 538 €), Reko Teplickej ul.
(207 175 €);
- prijatý krátkodobý úver – 5 %-ná spoluúčasť – 69 554 € (12,97 %);
- prijatý dlhodobý úver - investície mesta – 290 390 € (15,46 %). Finančné prostriedky boli
použité na financovanie investičných akcií mesta: futbalový štadión - tribúna, revitalizácia
potoka Dubová, Reko Vrbovská cesta, križovatka Žilinská - Vodárenská - Mojmírova
a nasvietenie prechodu pre chodcov pri OD Billa;
- prijatý dlhodobý úver - neoprávnené výdavky na rekonštrukciu Teplickej ul. – 133 631 €.
3.3. Výdavky Mesta Piešťany v roku 2010 – komentár
Výdavková časť rozpočtu Mesta Piešťany a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií
bola spracovaná programovo. Rozpočet na rok 2010 mal 11 programov a podprogramy.
Každý program mal svoje zámery a ciele a k nemu rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.
1. program: Správa mesta Výdavky boli 2 085 701 € (103,15 %), z toho všetko boli bežné
výdavky, kapitálové výdavky neboli. Podprogramy: 1.1 Vedenie mesta a mestský úrad –
1 731 102 €, 1.2 Útvar hlavného kontrolóra, 1.3 Mestská rada a mestské zastupiteľstvo,
komisie MsZ, 1.4 Služby mesta Piešťany, 1.5 Matričná činnosť, 1.6 Voľby 2010 (voľby do
NR SR, komunálne voľby, referendum).
2. program: Majetok mesta Celkové výdavky boli 1 144 577 € (30,04 %), z toho bežné
výdavky 1 098 518 € (85,27 %), kapitálové výdavky 46 059 € (1,83 %). Podprogramy:
2.1 Mestský úrad – 281 109 € (z toho kapitálové výdavky 39 891 €), 2.2 Služby mesta
Piešťany – 863 466 € (prevádzka budov a motorových vozidiel, údržba majetku, informačný
a komunikačný systém, verejné osvetlenie, údržba fontán, cintorínske a pohrebné služby).
3. program: Propagácia mesta a cestovný ruch Výdavky boli 253 414 € (98,41 %), z toho
všetko boli bežné výdavky. Podprogramy: 3.1 Mestský úrad a vedenie mesta (propagačné
akcie, propagačné materiály, propagačné predmety, Radnica informuje, Revue Piešťany, TV

Karpaty, inzercia, veľtrhy a výstavy, Piešťanský hudobný festival, odmeny pre moderátorov
a autorov a pod.), 3.2 Piešťanské informačné centrum (napr. na podujatia – Svetové dni
cestovného ruchu, Súťaž o najkrajší balkón, Piešťanské vychádzky, Návraty Slovákov
a pod.)
4. program: Bezpečnosť Celkové výdavky boli 691 064 € (99,68 %), z toho bežné výdavky
688 043 €. Podprogramy: 4.1 Mestská polícia – 687 168 €, 4.2 Civilná ochrana, 4.3 Požiarna
ochrana.
5. program: Sociálna starostlivosť a bývanie Celkové výdavky boli 1 310 817 € (110,06 %),
z toho bežné výdavky 1 300 491 €. Podprogramy: 5.1 Mestský úrad, 5.2 Zadržané rodinné
prídavky, 5.3 Sociálne dávky, 5.4 Opatrovateľská služba v domácnosti, 5.5 Jedáleň pre
dôchodcov, 5.6 Zariadenie pre seniorov Vila Julianna, 5.7 Mestské kluby (kluby dôchodcov
na Teplickej ul., Vážska ul.), 5.8 Zariadenie opatrovateľskej služby, Kalinčiakova ul., 5.9
ÚZ Domum, 5.10 ZOS Lumen, 5.11 Mestské jasle.
6. program: Školstvo Celkové výdavky boli 6 868 425 € (92 %), z toho bežné výdavky
5 547 748 € a kapitálové výdavky 1 320 677 €. Podprogramy: 6.1 Školský úrad, 6.2 MŠ 8.
mája, 6.3 MŠ Ružová, 6.4 MŠ Staničná, 6.5 MŠ Valová, 6.6 Základná umelecká škola, 6.7
Centrum voľného času, 6.8 Školské kluby a jedálne, 6.9 Cirkevná ZŠ, 6.10 Základné školy.
7. program: Kultúra Celkové výdavky boli 626 726 € (19,94 %), z toho bežné výdavky
607 020 € (96,56 %) a kapitálové výdavky iba 19 706 € (0,78 %). Neboli zatiaľ čerpané
prostriedky na rekonštrukcie kolonádového mosta, mestskej knižnice a hudobného pavilónu.
Podprogramy: 7.1 MsÚ (kultúrne a spoločenské podujatia, dotácie mesta pod.), 7.2 Mestské
kultúrne stredisko, 7.3 Mestská knižnica.
8. program: Šport Celkové výdavky boli 395 272 € (82,92 %). Podprogramy: 8.1 Mestský
úrad (športové podujatia, prevádzka zimného štadióna, dotácie mesta, PD plavecké centrum,
futbalový štadión - rekonštrukcia tribúny a osvetlenia a pod.), 8.2 Služby mesta Piešťany
(prevádzka futbalového štadióna, prevádzka ľadovej plochy zimného štadióna, údržba
športových plôch v meste).
9. program: Životné prostredie Celkové výdavky boli 1 825 772 € (32,71 %), z toho bežné
výdavky 1 769 177 € (95,02 %) a kapitálové výdavky iba 56 595 € (1,52 %). Neboli zatiaľ
čerpané prostriedky na nákup vozidiel čistiacej techniky a na kompostáreň. Podprogramy:
9.1 Mestský úrad, 9.2 Služby mesta Piešťany (verejná zeleň, skleníkové hospodárstvo záhradníctvo Kanada).
10. program: Doprava Celkové výdavky boli 1 884 634 € (49,35 %), z toho bežné výdavky
906 039 €(112,08 %) a kapitálové výdavky 978 595 € (32,50 %). Finančné prostriedky
z grantu EÚ na rekonštrukciu Teplickej ul. boli zatiaľ čerpané iba vo výške 347 805 € (15,15
%). Podprogramy: 10.1 Mestský úrad, 10.2 Služby mesta Piešťany (údržba dopravného
značenia, údržba cestnej svetelnej signalizácie, údržba autobusových zastávok, zimná
údržba, čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, údržba
kanalizačných vpustí, opravy chodníkov, opravy komunikácií, údržba MK Lodenica).
11. program: Dlhová služba a tvorba fondov Bežné výdavky boli vo výške 106 407 € (75,91
%) a finančné operácie vo výške 1 470 233 € (13,32 %). Podprogram: 11.1 Splátky úverov,
úrokov z úverov a tvorba fondov. Z toho boli splátky úverov – 1 455 430 € (13,20 %),
splátky úrokov z úverov – 106 407 € 75,91 %) a tvorba krízového fondu mesta Piešťany –
14 803 € (100 %).

4. Dotácie na kapitálové výdavky Mesta Piešťany v roku 2010
a) Ministerstvo financií SR – 7 676 € (nákup inventáru pre Jedáleň pre dôchodcov, Vila
Julianna, ÚZ Domum);
b) Ministerstvo hospodárstva SR – 414 427 € (Vrbovská cesta – výmena asfaltového
povrchu);
c) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – 578 211 € (Rekonštrukcia ZŠ
Brezová ul.) a 230 856 € (Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul.).
5. Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných organizáciách
Podiel (€)
1. Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany, a.s.
7 380 029
2. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
5 015 075
3. Letisko Piešťany, a.s.
4 643 050
4. Dexia Banka Slovensko, Žilina, a.s.
6 840
5. Združenie regiónu Piešťany
43 595
6. Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany 5 040

Podiel (%)
14,276 akcií
10,009
21,49
0,037

6. Organizácie založené a zriadené Mestom Piešťany
a) Príspevkové organizácie: 1. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany,
2. Mestská
knižnica mesta Piešťany, 3. Služby mesta Piešťany.
b) Rozpočtové organizácie: ZŠ Vajanského ul., ZŠ Holubyho ul., ZŠ Mojmírova ul., ZŠ
Brezová ul., ZŠ F.E. Scherera, Základná umelecká škola, Centrum voľného času AHOJ, MŠ
Staničná ul., MŠ Valová ul., MŠ Ul. 8. mája 2, MŠ Ružová ul.
c) Podnikateľské organizácie: Bytový podnik Piešťany, s.r.o. – výška vkladu mesta (základné
imanie) 1 243 412 €.
7. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2010
a) Prípravná a projektová dokumentácia: 1. PD kompostáreň – pre realizáciu stavby, 2. PD
Kolonádový most – interiér, 3. PD na rekonštrukciu ZŠ Mojmírova ul., 4. PD MŠ Ul. 8.
mája 4 a MŠ Považská ul. (pre realizáciu na školské kotolne), 5. PD plavecké centrum.
b) Realizácia stavieb: 1. Futbalový štadión – osvetlenie štadióna, rekonštrukcia tribúny,
rekonštrukcia ležatých rozvodov na štadióne, nátery zábradlí na tribúne, ozvučenie tribúny,
2. Rekonštrukcia Teplickej ul. - 1.etapa, 3. Rekonštrukcia ZŠ Brezová ul. - dokončenie,
4. Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul., 5. Rekonštrukcia križovatky Hoštáky - Vodárenská Mojmírova, 6. Rekonštrukcia Vrbovská cesta - hnedé parky,7. Rekonštrukcia Vrbovská slepá
ulička, 8. Bikrosová BMX dráha - zámková dlažba a štartovacia plošina, 9. Revitalizácia
potoka Dubová, 10. Nasvietenie prechodu pre chodcov pri OD Billa, 11. Verejné osvetlenie
na „starom trhovisku“, 12. Detské ihrisko Bodona, 13. Rekonštrukcia stanovíšť na odpadové
nádoby, 14. Výbeh pre voľný pohyb psov a ďalšie menšie investičné akcie mesta.
8. Dotácie Mesta Piešťany v roku 2010
Mesto Piešťany v roku 2010 poskytlo dotácie v celkovej sume 19 916 eur.
a) Oblasť: Školstvo a vzdelávanie (3 872 eur): 1. ZŠ Holubyho ul., 2. ZŠ Brezová ul., 3.
ZŠ F.E. Scherera, 4. ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul., 5. ZŠ Mojmírova ul., 6. MŠ Ul. 8.

mája, 7. MŠ Valová ul., 8. MŠ Staničná ul., 9. MŠ Ružová ul., 10. RZ pri ZUŠ Piešťany, 11.
Centrum voľného času Ahoj, 12. Koordinačný výbor Slovenského zväzu záhradkárov, 13. OZ
Materské centrum Úsmev, 14. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 15.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 16. Slovenský skauting,
17. OZ Animo, 18. OZ pri SOŠ záhradníckej, 19. Peter Hlbocký.
b) Oblasť: Telovýchova a šport (3 872 eur): 1. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, 2.
Šachový klub Kúpele Piešťany, 3. TJ Sĺňava - kanoistický oddiel, 4. Mgr. Jozef Drahovský
- Piešťanský pohár v lesnom behu, 5. Volejbalový klub mládeže, 6. Bikros Maniak Piešťany,
7. TJ Sĺňava - jachtársky oddiel, 8. Basketbalový klub mládeže, 9. TJ Bezovec - klub
slovenských turistov, 10. TJ Družba - atletický oddiel, 12. Tenisový klub Kúpele Piešťany,
13. Klub vodného lyžovania a vodných športov, 14. Nohejbalový klub Kúpele Piešťany, 15.
Kynologický klub Bodona, 16. TJ Sĺňava - veslársky klub, 17. ŠK vozičkárov – lukostrelecký
oddiel, 18. MTJ - stolnotenisový oddiel, 19. Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany, 20.
TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel,
21. Mestský hádzanársky klub, 22. Piešťanský
plavecký klub, 23. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.
c) Oblasť: Ekológia a environmentalistika (1 660 eur): 1. OZ Živá planéta,
2. Regionálne
centrum Sloboda zvierat, 3. Koordinačný výbor Slovenského zväzu záhradkárov, 4. Klub
kaktusárov a pestovateľov sukulentov, 5. OZ pri Gymnáziu Pierra de Coubertina.
d) Oblasť: Charita, humanitárna a sociálna oblasť (3 320 eur): 1. Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č.22 - vozičkári, 2. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (Place 4U),
3. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (Nota Bene), 4. OZ Hospic Matky Božej, 5. OZ
Materské centrum Úsmev, 6. Rodinný detský domov, n.o.
e) Oblasť: Zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia (3 320 eur): 1. OZ Perifery, 2. Liga
proti rakovine na Slovensku, pobočka Piešťany, 3. Klub sclerosis multiplex, 4. Slovenský
zväz telesne postihnutých ZO č. 18, 5. Slovenská spoločnosť celiatikov, 6. Richard Kopún Slovenská chránená dielňa,
7. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím,
8. Nemocnica
A. Wintera, n.o. (2 620 eur).
f) Oblasť: Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity (3 872 eur): 1. Coro Laudamus
(Vianočné impresie - 5.ročník), 2. FOTO-ART-NATURE, 3. NOC - Dom umenia, 4.
Cinematik, s.r.o., 5. Mgr. Zora Petrášová (MOSTY VIII), 6. FS Slnečnica, 7. Coro Laudamus činnosť, 8. FSS Povoja, 9. Mestská knižnica mesta Piešťany, 10. International jazz Piešťany,
n.o., 11.Balneologické múzeum, 12. Ing. arch. B. Pernecký, 13. Nadácia CHARITY, 14.
Hifiklub SSE, 15. Mgr. Z. Petrášová (Storočnica Ľudovíta Ilečku), 16. Mgr. Z. Petrášová
(MOSTY VIII - katalóg), 17. J.C.R. TRADE, s.r.o. (výstava fotografií), Združenie detí
a mládeže Koráb nádeje, Krakovany.
9. Mestský úrad Piešťany v roku 2010
MsÚ Piešťany zabezpečoval v roku 2010 samosprávne činnosti a prenesený výkon štátnej
správy v súlade s platnou legislatívou. Mal 4 odbory, ktoré patrili priamo pod riadenie
prednostky MsÚ RNDr. Denisy Bartošovej (odbor správy, odbor služieb, odbor ekonomický
a odbor organizačno-právny).
Pod riadenie primátora mesta Ing. Rema Cicutta patrila kancelária primátora a referát
stratégie.
a) Odbor správy (vedúca odboru Ing. Eva Pobjecká) – je orientovaný na výkon samosprávnych
činností a prenesených pôsobností na úseku stavebného poriadku, životného prostredia

a správy majetku, vrátane investícií do majetku mesta.
b) Odbor služieb (vedúca odboru PhDr. Silvia Mezovská) – odbor zabezpečuje služby na
úseku sociálnych vecí, služby v oblasti obchodu, podnikania a cestovného ruchu a služby
v oblasti školstva, kultúry, športu a mládeže.
c) Odbor ekonomický (vedúca odboru Ing. Lucia Duračková) – odbor zabezpečuje vedenie
účtovnej, personálnej a mzdovej agendy, výrub a evidenciu daní a poplatkov. V súlade
s internými predpismi a zákonmi zodpovedá za tvorbu rozpočtu, jeho správne prerozdeľovanie
a čerpanie.
d) Odbor organizačno-právny (vedúca odboru JUDr. Lívia Damboráková) – odbor zodpovedá
za právne zabezpečenie činnosti MsÚ, vrátane zastupovania mesta na súdoch, vymáhania
pohľadávok, dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom mesta a uzatvárania zmluvných
vzťahov. Vykonáva matričný úrad, evidenciu obyvateľstva a osvedčovanie listín. V súlade
s internými predpismi a zákonmi zodpovedá za organizačné zabezpečenie chodu úradu
(podateľňa, archív, informátor, informačné technológie), prípravu a distribúciu materiálov
predkladaných do MsR a MsZ, spracovanie, evidenciu a distribúciu uznesení. Zabezpečuje
prvý kontakt klienta so zamestnancami MsÚ v Klientskom centre MsÚ zriadenom v novembri
2004.
Odbory MsÚ sa členia na referáty:
a) Odbor správy (vedúca odboru Ing. Eva Pobjecká) má 3 referáty: 1. Referát územnej
správy (vedúca referátu Ing. arch. Jana Vitková), 2. Referát životného prostredia (vedúci
Ing. Ján Baranovič), 3. Referát majetku mesta (vedúci
Ing. Igor Kováč).
b) Odbor služieb (vedúca odboru PhDr. Silvia Mezovská) má 4 referáty:
1. Referát
sociálnych vecí (vedúca PhDr. Ema Žáčková), 2. Referát školstva (vedúca PhDr. Jolana
Podobová), 3. Referát podnikania, služieb a cestovného ruchu (vedúca Ing. Petra Širillová),
4. Referát kultúry, športu a mládeže (vedúca Ing. Marta Mráziková).
c) Odbor ekonomický (vedúca odboru Ing. Lucia Duračková) má 3 referáty: 1. Referát
financií (vedúca Ing. Marta Koláriková). 2. Referát daní a poplatkov (vedúca Daniela
Barabasová), 3. Referát personálny a mzdový (vedúca
Ing. Viera Mičurová).
d) Odbor organizačno-právny (vedúca odboru JUDr. Lívia Damboráková) má 3 referáty:
1. Referát právny (vedúci Mgr. Ervín Paradi), 2. Referát organizačný (vedúca Ing. Darina
Vlhová), 3. Referát klientske centrum (vedúca
Mgr. Gabriela Stanková).
Kancelária primátora mesta (vedúca Mgr. Drahomíra Moretová) má kompetencie: 1. Styk
s verejnosťou, zahraničné vzťahy, protokol a propagácia, 2. Organizačná podpora primátora,
3. Vedenie centrálnej evidencie a archivácia zmlúv, 4. Redakcia (miestna tlač - Radnica
informuje a Revue Piešťany, fotodokumentácia), 5. Ďalšie aktivity kancelárie primátora.
Referát stratégie (vedúca Ing. Jana Hlaváčová) má kompetencie: 1. Oblasť stratégie, 2.
Oblasť regionálneho rozvoja, 3. Oblasť využitia eurofondov,
4. Oblasť propagácie
a výstavníctva, 5. Oblasť medzinárodných vzťahov.
10. Budovy v majetku Mesta Piešťany a ich nájmy v roku 2010 - stav k 1.4.2010
a) Budovy a nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Piešťany (prenajímateľa): 1. Bývalé
detské jasle -pavilón C, Staničná ul. (nájomca spoločnosť AUREUM Piešťany), 2. Stánok
Pod lipou, Nám. slobody (neprenajatý), 3. Vila Dr. Lisku, Štefánikova ul. 1 (Balneologické
múzeum Piešťany, v prenájme od 4.1.1994 do 31.12.2027 za ročný nájom 3,31 eur), 4.
Reštaurácia Semafor, Ul. A. Hlinku (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova

ul., v prenájme od 26.8.1992 na dobu neurčitú za ročný nájom 3,31 eur), 5. Bývalý fotoateliér
v Sade A. Kmeťa – CAFE ART GALERY (Srečko Mustagrudič, v prenájme od 24.4.1998
do splatnosti vynaložených nákladov na jeho rekonštrukciu za ročný nájom 7 996,40 eur), 6.
Budova bývalej ZŠ na Rázusovej ul. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v prenájme od
20.10.2005 do 31.12.2035 za ročný nájom 0,03 eur), 7. Športhotel pri futbalovom štadióne
(Prvý futbalový klub Piešťany, v prenájme do 31.12. 2039 za ročný nájom 33,19 eur), 8.
Stavba č.s. 4183, m.č. Kocurice - Rodinný detský domov Piešťany (Rodinný detský domov,
n.o., nájom od 1.1.2005 na 30 rokov za ročný nájom 43,68 eur), 9. Objekt bývalej Materskej
školy, Gaštanová ul. (BENIMED Piešťany, v prenájme od 1.10.2006 na dobu 30 rokov za
ročný nájom 14 569,74 eur), 10. Zimný štadión s príslušenstvom (Športový hokejový klub
37, v prenájme od 26.5.2006 do 31.12.2034 za ročný nájom 33,19 eur), 11. Budova EKO
Zrnko, Zavretý kút (4 nájomcovia od 1.12.2005 na dobu neurčitú – 1) Slovenský skauting,
2) Apoštolská cirkev, Spoločenstvo PRÍSTAV Piešťany, 3) Katolícka jednota Slovenska,
pobočka Piešťany, 4) OZ Živá planéta, Mierová 20 – všetci za ročný nájom 0,03 eur), 12.
Kolonádový most - nebytové priestory (6 nájomcov –
1) Július Troskovič a manželka
Danica, 2) Eva Rybanská, 3) ASET, Nové Mesto n/V., 4) Elena Gajdošová - GAJUMI, 5)
Ľudmila Bolješiková - BOLLED, DÚHA, 6) GAMI MODE Piešťany), 13. Budova, číslo
súpisné 1672, Kukučínova ul. - nebytové priestory (11 nájomcov na dobu neurčitú –
1)
Piešťanská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, 2) Ľudová
strana Hnutie za demokratické Slovensko Bratislava, 3) JUDr. Daniel Lipšic, 4) SMER Sociálna demokracia Bratislava, 5) TJ Bezovec Piešťany, 6) Nová demokracia Trnava,
7) ZV SLOVES MsÚ a Mestskej polície Piešťany, 8) Regionálna lekárska komora Trnava,
9) MUDr. Michal Švaro, 10) MUDr. Roman Vetrík, 11) OZ Hospic Matky Božej Piešťany
a 5 nájomcov na dobu určitú od roku 1997 na dobu 15 rokov – 1) JUDr. Miroslav Kupec,
2) MUDr. Terézia Talpašová, 3) DERMA Piešťany, 4) ORL - MUDr. Miloš Krupa,
5)
MUDr. Katarína Bordáčová), 14. Rodinný dom na Chalupkovej ul. s.č. 2173 (v súčasnosti
neprenajatý, vyhlásená verejná obchodná súťaž na jeho predaj), 15. Budova na Meštianskej
ul., s.č. 1630 (verejná obchodná súťaž na jej predaj), 16. Objekt na Školskej ulici, s.č. 4761
- sídlo mestskej knižnice, 17. Dom Vila Julianna, Ul. A. Šindelára - mestské zariadenie pre
seniorov, 18. Azylový dom, Bodona 55 - účelové zariadenie mesta pre ľudí bez domova,
19. Bytové domy, Čachtická ul.- byty, 20. Amfiteáter (pripravuje sa vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže na prenájom), 21. Zariadenie opatrovateľskej služby, Kalinčiakova ul.,
s.č. 1470, 22. Zariadenie sociálnej starostlivosti LUMEN, Staničná ul. č. 22, 23. Objekt
na Nám. SNP č. 3 - sídlo Mestského úradu Piešťany, 24. Dom na Teplickej ul., s.č. 2242 sídlo Mestskej polície Piešťany, 25. Chatky a stavba na Sĺňave - Lodenica Piešťany (Klub
vodného lyžovania a vodných športov, prenájom od 1.4.2009 do 31.3.2029 za nájomné 1
euro/rok a Klub vodného motorizmu a vodných športov od 1.4.2009 na dobu neurčitú za
nájomné
25,81 eur/rok), 26. Budova Zväzarmu, Žilinská cesta č. 122 (v súčasnosti
neprenajatá).
b) Budovy a nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Piešťany a v správe Bytového podniku
mesta Piešťany (v zátvorkách sú uvedení nájomcovia):
1. Piešťanské informačné centrum, Pribinova 1724/2 (Mestská knižnica Piešťany, v prenájme
od 1.1.2003 za ročný nájom 647,68 eur), 2. Obchod s potravinami a drogériou, Kukučínova
1684/20 (Jednota, s.d. Trnava, v prenájme od 1.12.2001 za ročný nájom 38 340,37 €), 3.
Kancelária, Rázusova 1698/12 (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov), 4. Obchod

s knižným tovarom, Rázusova 1698/12 (Daniela Balošáková, v prenájme od 1.1.2007 za
ročný nájom 3 260,97 eur), 5. Obchod, služby - bytové doplnky, Nám. slobody 1714/2
(Ingrid Stevičová INA-dekor, v prenájme od 1.1.2007 za ročný nájom 5 014,14 eur), 6.
Obchod, služby- cukráreň, Nám. slobody 1714/2 (Ilknur Perde, v prenájme od 1.1.2008
do 31.12.2012 za ročný nájom 6 685,42 €), 7. Obchod, služby - zlatníctvo, Nám. slobody
1714/2 (Bullakaj, s.r.o., v prenájme od 1.1.2007 za ročný nájom 2 362,84 eur), 8. Cukráreň,
Winterova ul. 1752/10 (M-line, s.r.o., v prenájme od 1.5.2006 za ročný nájom 13 238,03
€), 9. Obchod, zdravotné pomôcky, Winterova 1752/10 (PAYBO, s.r.o., v prenájme od
1.10.2001 za ročný nájom 23 421,70 eur), 10. Predajňa s textilom, Winterova 1752/10 (Flash
Agency, od 1.4.2009 do 31.3.2014 za ročný nájom 8 577,32 €), 11. Obchod - papiernictvo,
Winterova 1754/14 (SANDRA Group, s.r.o., v prenájme od 1.12.2007 do 30.11.2012 za
ročný nájom 15 160,16 eur), 12. Lekáreň, Winterova 1754/14 (UNIDEX, s.r.o., v prenájme
od 1.7.2001 za ročný nájom 12 141,70 eur), 13. Cukráreň, Winterova 1758/22 (Ľ. Búcorová,
v prenájme od 1.7.2001 za 14 379,60 eur), 14. Výstavná sieň, Winterova 1760/26 (Mestské
kultúrne stredisko MP, v prenájme od 1.1.2002 za ročný nájom 1 438,52 eur), 15. Kancelária,
Bratislavská cesta 2861/127 (Mestský hádzanársky klub, v prenájme od 24.11.2006 za
ročný nájom 0,90 eur), 16. Kancelária, Bratislavská cesta 2861/135 (Renáta Oršuláková Kominárstvo Oršulák, v prenájme od 1.7.2000 za ročný nájom 1 727,71 eur), 17. Kaderníctvo,
Bratislavská cesta 2861/139 (Daniela Hetešová, v prenájme od 15.9.2003 za ročný nájom
1 219,25 eur), 18. Kaderníctvo, služby, Javorová 2885/35 (Andrea Staníková, v prenájme od
2.3.2006 za ročný nájom 1 238,20 eur), 19. Obchod - potraviny, Krajinská 2956/36 (Jednota,
s.d. Trnava, v prenájme od 1.10.2002 za ročný nájom 7 012,95 eur), 20. Suterén bytového
domu, Krajinská 2956/36 a Krajinská 2961/50 (voľné priestory), 21. Skladové priestory,
kancelária, Valová 4258/30 (Jozef Prištic, v prenájme od 8.11.2006 za ročný nájom 716,99
eur), 22. Ordinácia, N. Teslu 4720/26 (MUDr. Peter Ondrus, v prenájme od 1.3.1996 za
ročný nájom 662,40 €), 23. Suterén bytového domu, M. Bela 4751/34 (voľné priestory),
24. Obchod - lahôdky, Royova 1650/1 (MITRO -Lahôdky - Ing. Tibor Jurnický, nájom
od 1.1.1995 do 30.4.2016 za ročný nájom 10 979,85 eur, v roku 2010 nájom na žiadosť
nájomcu predčasne ukončený), 25. Výklad, Winterova 1754/14 (Renáta Pavlíková, nájom
od 1.3.2006 za ročný nájom 661,69 eur), 26. Výklady, Winterova ul. 1754/14 (Drahomíra
Geschwandtnerová, Motos - Peter Vranský, Balneologické múzeum), 27. Garáže, Javorová
2878/13 a 15 (Ľudmila Okénková, Emil Popelka, Igor Benda, Ing. Marián Švrček, Mária
Baláková, Pavol Kamačay), 28. Garáž, Kalinčiakova 1473/3 (Lucia Zelinková), 29. Garáže,
Krajinská 2957/38 a 40 (8 garáží na dobu neurčitú, nájomné za jednu garáž 163,32 eur –
nájomcovia Ing. Peter Stanko, Martin Gežo, František Cafourek, Zdenka Karniková, Miloš
Nezbeda, Anton Zoniga, Jozef Piňos, Pavol Lysý), 30. Garáže, Krajinská 2958/42 a 44 (8
garáží na dobu neurčitú – nájomcovia Ján Vanek, Ing. Lenka Poláčková, Daniel Dinu, Peter
Jurnický, Ernest Pagáč, František Šimon, Linda Pagáčová, Ing. Milan Bača).
11. Mestská polícia v Piešťanoch v roku 2010
a) Činnosť mestskej polície – náčelníkom MsP v Piešťanoch bol Ing. Mgr. Marcel Mihalik. Vo
výkone služby v 4-och pracovných smenách pracovalo 39 zamestnancov, na priestupkovom
oddelení 3, na úseku prevencie 2 a na dohliadacom a monitorovacom stredisku MsP 4
zamestnanci.
Mestská polícia spolupracovala s Obvodným oddelením PZ v Piešťanoch (riaditeľ kpt. Mgr.

Miroslav Folajtár), s Odborom ochrany SLK Piešťany, a.s. (vedúci Ing. Dušan Bugan), s DI
ORPZ (dopravný inšpektorát), OKP (kriminálna polícia), so železničnou políciou a ďalšími
zložkami polície, štátnej správy a samosprávy.
V roku 2010 mestská polícia vyšetrila 7 199 priestupkov (v roku 2009 8 106). Z toho
dopravných priestupkov bolo 6 268 (v roku 2009 6 209), priestupkov voči VZN bolo 601
(v roku 2009 1 302) a iných priestupkov 330 (v roku 2009 593.
Bolo uložených celkove 3 820 blokových pokút v celkovej výške 21 700 eur (v roku 2009
3 734 v celkovej výške takmer 27 tis. eur). Blokovacie zariadenie bolo založené 1 059-krát
(v roku 2009 1 027-krát).
b) Činnosť MsP v oblasti prevencie kriminality – dvaja príslušníci MsP realizovali projekt
„Prevenciou predchádzať represii“. V rámci projektu vykonávali na školách prednášky, ktoré
boli zamerané na činnosť mestskej polície, na dopravu, na nebezpečenstvo alkoholizmu
a toxikománie a pod., ale tiež aj na témy závislosti na počítačových hrách, gemblerstvo
a závislosti mimo somatických závislostí.
Príslušníci mestskej polície v spolupráci so štátnou políciou pripravili pre deti ZŠ počas
prvého týždňa hlavných prázdnin letný tábor v bývalom loveckom zámku na Duchonke
(v súčasnosti je objekt zariadením Ministerstva vnútra SR). Na konci táborového pobytu
dostali deti osvedčenie o absolvovaní kurzu Prevenciou proti represii.
c) Problémy riešené mestskou políciou – mestskí policajti riešili viacero priestupkov
v doprave a s tým spojené parkovanie, kontrolovali pitie mladistvých a ich posedávanie
v baroch, odchytávali túlavých psov, riešili neporiadok a znečisťovanie mesta a pod.
Mestskí policajti využívali aj verejný kamerový systém, čo v centre mesta viedlo k zníženiu
trestných činov a priestupkov.
Mestským policajtom najmä v letnom období robili problémy aj bezdomovci. Posedávali
na lavičkách v centre mesta i na stanici. Znečisťovali prostredie okolo seba, pôsobili
nehygienicky, väčšinou boli pod vplyvom alkoholu, vulgárne sa vyjadrovali, ba i obťažovali
okoloidúcich. Na ich prítomnosť sa začali sťažovať aj kúpeľní hostia. Policajti voči nim však
mohli zasiahnuť iba v prípade, že mali okolo seba rozhádzané veci a znečisťovali okolie,
ináč podľa zákona, resp. nariadenia mesta bol to len estetický problém a nie priestupok.
Mesto Piešťany sa rozhodlo problém bezdomovcov riešiť vypracovaním nového VZN MP.
Počet bezdomovcov v meste bol v lete okolo 60, v zime 40 až 50, pričom niektorí neboli
priamo z Piešťan. V zimnom období riskujú bezdomovci svoje životy. Koncom októbra
našli mŕtveho bezdomovca pri hoteli Magnólia, začiatkom decembra pri Kolonádovom
moste ukončil mráz život ďalšieho muža.
Mestským policajtom v letnom období robili problémy aj majitelia niektorých reštaurácií
a barov, lebo nedodržiavali prevádzkovú dobu terás. Nedodržiavalo sa ukončenie prevádzky
do 22. hod., na hluk sa často sťažovali občania bývajúci v ich blízkosti aj počas prevádzkovej
doby.
V noci občas tiež vyčíňali mladí vandali, ktorí rušili nočný pokoj, ničili majetok, lámali
mladé stromčeky, prevracali smetné nádoby a pod.
12. Štátne orgány v Piešťanoch v roku 2010
1. Daňový úrad Piešťany, Ul. J. Záborského 40;
2. Obvodný úrad Piešťany, Krajinská cesta 5053/13 (má 4 odbory: odbor všeobecnej
vnútornej správy, odbor krízového riadenia a CO, odbor živnostenského podnikania, odbor

organizačný a ekonomický);
3. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany, Krajinská cesta
5053/13 (2 referáty – pre cestnú dopravu, pre pozemné komunikácie);
4. Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, Krajinská cesta 5053/13;
5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Krajinská cesta 5053/13 (2 odbory: odbor sociálnych
vecí a rodiny, odbor služieb zamestnanosti);
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Piešťany, Krajinská cesta 5053/13;
7. Správa katastra Piešťany, Krajinská cesta 5053/13;
8. Úrad Trnavského samosprávneho kraja - Regionálna expozitúra Piešťany, Ul. J. Záborského
40;
9. Štátna polícia, Krajinská cesta 5;
10. Colný úrad, pobočka Piešťany, Partizánska 2;
11. Požiarny zbor Piešťany, Dopravná ul. 1.
13. Ďalšie organizácie v Piešťanoch v roku 2010
1. Spoločný úrad samosprávy, sídlo Trebatice, pracovisko Piešťany, Ul. J. Záborského 40
(spoločný stavebný úrad a opatrovateľská služba pre 18 obcí okresu Piešťany – Bašovce,
Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Chtelnica, Krakovany, Nižná, Ostrov,
Pečeňady, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké
Orvište, Veselé);
2. Piešťanské stavebné bytové družstvo, Ružová ul. 8.;
3. Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská ul. 19;
4. Farský úrad rímskokatolíckej cirkvi, Štefánikova ul. 136;
5. Farský úrad evanjelickej cirkvi a.v., Štefánikova ul. 2A/6664 (predtým mal úrad dlhšiu
dobu sídlo vo Vrbovom);
6. Pošty: Pošta 1, Kukučínova ul. 15; Pošta 3, Kúpeľný ostrov; Pošta 4 Kruhovka, Vážska ul.; Pošta 5, Staničná ul.; Pošta 6, sídl. A. Trajan.
14. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2010
Najvyššia miera nezamestnanosti v roku 2010 v okrese Piešťany bola vo februári, a to 8,01
% , najnižšia 6,91 % v novembri a ku koncu roka 2010 bola 6,98 %.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch evidoval k 31.12.2010 v okrese Piešťany
2 443 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.
2. Počasie a príroda v roku 2010
1. Počasie v Piešťanoch v roku 2010
a) Počasie na Slovensku. V posledných rokoch, i v roku 2010 sa na Slovensku vyskytli rôzne
extrémne prejavy počasia. Patrili medzi ne obzvlášť vysoké teploty, prudké zmeny teplôt
(spôsobili prudké lejaky, vznik prívalových vôd v riekach a potokoch, záplavy), dlhotrvajúce
dažde (tiež spôsobili povodne, podmočené plochy na poliach) a pod. Jednou z príčin je
zrejme celosvetové globálne otepľovanie. V tomto roku bolo na Slovensku nezvyčajne veľa
povodní. Napríklad, v máji a tiež i počas júna boli na Slovensku dlhotrvajúce dažde, ktoré
spôsobili povodne, najmä na východe. Zrážky na Slovensku v máji boli rekordných vyše
200 mm.

V júli boli na Slovensku rekordne vysoké teploty, ktoré dosahovali 35°C. Spôsobovali
ľuďom zdravotné potiaže.
Nečakané boli prudké zmeny teplôt, aj o vyše 15°C. Vznikali silné búrky a prehánky
s prudkými lejakmi, nárazovým vetrom i smršťami. Tie následne vyvolali prívalové vody,
ktoré spôsobili najmä na strednom a východnom Slovensku povodne a veľké hmotné
škody. V auguste prívalové dažde z búrok a prehánok opäť spôsobili povodne, najmä na
strednom Slovensku. Záplavami boli najviac postihnuté obce a mestá pri potokoch a riekach
v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Na východnom Slovensku boli lejaky spojené so
silným vetrom a veternými smršťami, ktoré postrhávali stromy a spôsobili výpadky elektriny.
Voda sa však z brehov vylievala aj z dôvodu zanedbaných protipovodňových opatrení.
V novembri bolo na Slovensku nezvyčajne teplo.
b) Počasie v regióne Piešťan. Dlhotrvajúce dažde, potom veľké horúčavy, rýchle a veľké
zmeny teplôt i prívalové dažde sa vyskytovali aj v regióne Piešťan.
Celý máj a následne aj v júni bolo daždivé počasie, často pršalo. V druhej polovici mája
a v priebehu júna pribudli aj búrky alebo prehánky s prudkými lejakmi. V niektorých
obciach v okolí Piešťan vznikali prívalové vody v potokoch i na svahoch okolitých vrchov,
ktoré spôsobovali záplavy, najmä v Ducovom, Sokolovciach, Trebaticiach i ďalších
obciach. Zatopené boli nielen polia, ale aj cesty a viaceré domy. Ohrozená bola tiež i úroda
na poliach. Podmočená bola aj časť chotára Poľnohospodárskeho družstva v Piešťanoch
a nebola vhodná na pestovanie plodín.
V lete boli v regióne Piešťan extrémne vysoké teploty. Veľké horúčavy boli najmä v júli, keď
teploty dosahovali rekordných 35°C. Vysoké teploty, dehydratácia pod. spôsobovali najmä
starším ľuďom zdravotné ťažkosti. Sanitky premávali po meste a vozili kolabujúcich ľudí
do nemocnice. V druhej polovici júla dochádzalo tiež k prudkým zmenám teplôt, teplota
počas jedného dňa klesla až o 15°C.
V auguste boli v regióne Piešťan opäť búrky a prehánky s výdatným dažďom, zase hrozili
povodne (prívalové dažde spôsobili záplavy na strednom Slovensku).
V novembri bolo aj v regióne Piešťan nezvyčajne teplo, keď teploty dosiahli rekordných
vyše 20°C. Teplé počasie trvalo dve novembrové dekády.
V decembri bolo vcelku chladné zimné počasie, až na Vianoce, keď sa oteplilo, pršalo a bolo
blato.
Január – v priebehu mesiaca sa striedali chladnejšie obdobia s teplejšími. Od 2. januára sa
trochu ochladilo, prúdil vzduch od severozápadu, bol slabý celodenný mráz, cez deň 0° až
-3°C.
6. januára konečne napadol sneh. Avšak už od 8. januára sa oteplilo, oblačnosť od juhu, pršalo
a nastal odmäk. 11. a 12. januára bolo opäť malé ochladenie, oblačnosť od severozápadu,
slabý celodenný mráz. Od 13. do 18. jan. sa znovu oteplilo, juhovýchodné prúdenie vzduchu,
cez deň max. +4°C, v noci slabý mráz. 18. januára padal celý deň sneh.
Od 19. jan. sa výraznejšie ochladilo, vzduch prúdil od severu. Nastali celodenné mrazy,
veľmi chladno bolo v dňoch 22. a 23. jan., tiež 27. a 28. jan., teploty cez deň boli max. -4°
až -5°C, v noci -14° až -16°C.
Koncom mesiaca sa oteplilo, vietor a oblačnosť od juhovýchodu, cez deň okolo 0°C.
Február – začiatkom februára sa ochladilo. 3. febr. celý deň snežilo, po dlhšej dobe napadlo
viacej snehu. Po krátkom dvojdňovom oteplení sa opäť ochladilo. V noci 6. febr. primrzlo,
vznikla poľadovica. V dňoch 7. až 9. febr. boli celodenné mrazy. Aj v nasledujúcich dňoch

sa striedali chladnejšie obdobia s teplejšími. Snežilo aj v dňoch 11. a 12. febr.
Od 17. febr. sa oteplilo, južné prúdenie, poľadovica z ciest a chodníkov sa začala roztápať.
Od 18. do 20. febr. bol občasný dážď. V dňoch 24. až 26. febr. teploty dosiahli 14° až 15°C,
bez mrazu.
Marec – začiatkom marca bolo pomerne teplo, jasno alebo malá oblačnosť, cez deň 8° až
10°C, v noci slabý mráz.
Od 5. do 10. marca prúdil vzduch od severu, ochladilo sa, cez deň teplota málo nad nulou,
+1° až +3°C, v noci -7° až -10°C.
Od 11. do 17. marca bolo teplejšie, oblačnosť od západu, pršalo alebo padal sneh, ktorý sa
však hneď roztopil, cez deň max. 6° až 7°C, v noci okolo 0°C.
Od 18. marca sa výraznejšie oteplilo, začalo juhovýchodné prúdenie vzduchu. Od 22. do 26.
marca bolo už pekné jarné počasie, v dňoch 24. až 26. marca teploty dosiahli 19° až 20°C.
Koncom mesiaca bolo väčšinou oblačno, avšak sucho, trochu pršalo iba v noci 26. marca
a 31. marca ráno.
Apríl – do 10.apríla bolo premenlivé počasie, striedali sa 2 - 3-dňové ochladenia (2-krát)
a oteplenia (2-krát).
Od 10. apríla sa ochladilo, bolo severné prúdenie vzduchu s oblačnosťou, cez deň max.
10° až 11°C.
Od 12. do 15. apríla boli dlhotrvajúce dažde (na Slovensku vzniklo nebezpečenstvo povodní).
Od 16. apríla nastalo oteplenie, vzduch i s oblačnosťou prúdil od juhovýchodu, cez deň max.
19° až 20°C, v noci 5° až 7°C, 18. apríla večer pršalo.
Od 20. do 23. apríla sa čiastočne ochladilo, severozápadné prúdenie, teploty poklesli na
14° až 15°C. Od 24. apríla sa oteplilo, väčšinou bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty
dosahovali 22° až 25°C.
Máj – mesiac bol extrémne vlhký.
Od začiatku mája bolo daždivé počasie. Od 2. do 4. mája pršalo, pritom bolo pomerne teplo,
teploty dosahovali 21° až 22°C, oblačnosť prichádzala od juhovýchodu. 5. mája večer prišla
od západu prvá búrka, pršalo i v noci a ráno 6. mája. V dňoch 7. až 9. mája prechádzali od
západu krátke prehánky.
Od 10. mája pokračovalo juhovýchodné prúdenie, 12. mája pršalo. 13. mája prišla od západu
búrka s vetrom a silným lejakom, občasný dážď bol aj 14.mája.
Od 15. mája sa ochladilo, oblačnosť od severu až severozápadu, cez deň max. 9° až 12°C.
A opäť začalo pršať 15. mája večer, dážď pokračoval aj v dňoch 16., 17. a 18. mája, teda tri
a pol dňa, pršalo ešte aj v noci 20. mája. Vo Váhu bolo veľa vody, voda sa v riečišti valila
a hučala. Na Slovensku, najmä na východnom, vznikli veľké rozsiahle povodne.
Od 20. mája sa síce oteplilo, teploty dosahovali 21° až 23°C, ale dažďom ešte nebol koniec.
23. mája bola večer búrka so silným lejakom a krupobitím. Ďalšie búrky boli 24. mája večer
a 25. mája ráno, naviac popoludní ešte aj prehánka. Prehánky od západu boli aj večer 26.,
27. a 28. mája.
Záplavy vznikli aj v regióne Piešťan. 24. a 26. mája Ducové zaplavila voda s blatom. 30.
mája bola predpoludním prehánka, popoludní búrka a pršalo ďalej až do noci. Pršalo aj 31.
mája dopoludnia.
Jún – začiatkom júna pokračovalo daždivé počasie z predchádzajúceho mesiaca. Ochladilo
sa, oblačnosť prechádzala od severozápadu. 1. júna pršalo celý deň, dážď bol aj 2. júna, 3.
a 4. júna občasný dážď. Pršať prestalo až 5. júna, keď sa konalo Otvorenie LKS v Piešťanoch.

Dlhotrvajúci dážď spôsobil na Slovensku ďalšie záplavy, a to aj v regióne Piešťan. 2. júna
piešťanské Povodie Váhu vyhlásilo 2. stupeň povodňovej aktivity pre Trebatice, následne
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ v Piešťanoch 3. stupeň povodňovej
aktivity. Voda však Trebatice zaliala, záplavy vznikli i v Sokolovciach a ďalších obciach.
V Piešťanoch dažde spôsobili škody na úrode Poľnohospodárskemu družstvu, keďže
niektoré plochy na poliach boli podmočené.
Od 6. júna sa konečne počasie aspoň dočasne zlepšilo. Vzduch prúdil od juhovýchodu, bolo
jasno alebo malá oblačnosť. Bolo teplo, teploty dosahovali 31° až 32°C, v noci 20°C. Búrky
boli v noci 12., 13. a ráno 14. júna.
Od 14. júna sa ochladilo, a to až do 26. júna, oblačnosť prichádzala od severu až severozápadu,
teploty poklesli na 19° až 21°C. 15. júna v noci začalo opäť pršať. Občasný dážď bol 16.
júna, 18. júna okrem dažďa bolo aj niekoľko krátkych, ale prudkých lejakov. Pršalo aj v noci
19., ráno 20. a 21. júna, občasný dážď bol aj 22., 24. a 25. júna.
Na Slovensku boli opäť záplavy. Spôsobili nielen škody na majetku, ale postihli aj celý rad
živočíchov. Postihnuté bolo i vtáctvo, pretože rozvodnené toky im zaplavili a zničili hniezda.
Dlhotrvajúce dažde mali za následok aj podchladenie a úhyn vyliahnutých mláďat a svoju
úlohu zohrala aj nižšia dostupnosť potravy. Tiež aj niektoré hniezda na stromoch nevydržali
premočenie a spadli. Takto napríklad skončilo hniezdo vzácneho orla kráľovského pri
Piešťanoch. Medzi konármi spadnutého hniezda našli ornitológovia dve uhynuté mláďatá.
Oteplenie prišlo až koncom mesiaca. Od 27. júna bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty
dosahovali 30°C, v noci 15° až 16°C.
Júl – vyznačoval sa horúčavami a veľkými teplotnými zmenami.
Začiatkom júla bolo teplé letné počasie, bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty cez deň
max. 30° ž 31°C.
Od 5. do 7. júla fúkal mierny severný vietor, teploty poklesli na 21° až 23°C.
6. júla bola búrka so silným lejakom.
Od 8. júla sa začalo otepľovať, bolo jasno alebo malá oblačnosť. Bolo horúco, bez vetra.
Nastúpila prvá vlna horúčav, ktorá trvala až do 17. júla. Teploty dosahovali 34° až 35°C,
v noci vyše 20°C. Viacerí občania mali zdravotné ťažnosti, potrebovali lekársku pomoc
v nemocnici. Kolabovali nielen starší, ale i mladší. Sanitky vozili ľudí do nemocnice,
v priemere jedného každú polhodinu. Niektorí starší občania v dôsledku horúčav, dehydratácie
a rozvratu vnútorných orgánov aj zomreli. Celý čas bolo sucho, až 17. júla bola búrka na
okraji mesta a trochu pršalo.
V dňoch 18. a 19. júla sa ochladilo, severný vietor a oblačnosť, teploty prudko klesli o 10°C,
na 24° až 25°C.
V dňoch 20. až 23. júla bolo opäť veľmi horúco, južné prúdenie, teploty rýchlo stúpli až na
34°až 35°C, v noci vyše 20°C. 23. júla bola v noci silná búrka, v regióne Piešťan zvalila
niekoľko stromov.
24. júla sa ochladilo až na 19° – 20°C, teploty prudko poklesli o cca 15°C.
25. júla pršalo, oblačnosť od severozápadu.
Koncom mesiaca sa začalo južné prúdenie, teploty stúpli na 26° až 27°C.
29. júla bola
večer búrka so silným lejakom, pršalo aj v noci a 30. júla predpoludním.
August – začiatkom mesiaca bolo teplo, južné prúdenie vzduchu, jasno alebo malá oblačnosť,
teploty max. 28° až 29°C.
V noci 5. aug. pršalo, 6. aug. bola predpoludním búrka i s výdatným dažďom, večer bola

ďalšia búrka. Od 7. do 10. aug. bolo oblačno,, 7. aug. bola ráno prehánka, v noci dážď,
prehánka bola aj 9. aug., teploty max. 24° až 25°C. Ráno 10. aug. bola silná búrka.
Od 11. aug. sa oteplilo, juhovýchodné prúdenie vzduchu, v dňoch 12. až 14. aug. bolo veľmi
teplo, až 31°C. 13. aug. bola v noci obzvlášť silná búrka, ktorá v regióne Piešťan narobila
veľa škôd. Polámala konáre a niektoré slabšie stromy vyvrátila zo zeme, tiež prevalila
strechu na vrbovskej Kruhovke. Búrku sprevádzali silné elektrické výboje, blesky poškodili
elektronické zariadenia vo viacerých domácnostiach nášho regiónu.
Ďalšia búrka bola 15. aug. ráno, cez deň bolo potom ešte niekoľko prehánok. Aj 16. aug.
bolo viacero prehánok s prudkým dažďom a to nielen v oblasti Piešťan, ale i v ďalších
regiónoch a vyvolali prívalové vody v riekach a potokoch. Prudké prívalové dažde z búrok
a prehánok spôsobili rozsiahle povodne na strednom Slovensku.
Od 18. aug. sa počasie zlepšilo, začalo sa otepľovať, bolo jasno alebo malá oblačnosť.
V dňoch 22. a 23. aug. bolo 28° až 29°C. Južné prúdenie vzduchu trvalo do 27. aug. Večer
27. aug. bol silný lejak.
Koncom mesiaca sa ochladilo, oblačnosť od severozápadu, cez deň iba 13° až 15°C. V dňoch
30. a 31. aug. opäť pršalo.
September – začiatkom mesiaca pokračovalo chladnejšie počasie z konca augusta, vietor
od severozápadu, bolo polooblačno až oblačno, cez deň max. 15° až 16°C. 4. sept. celý deň
pršalo, 6. sept. popoludní bola prehánka.
V dňoch 7. až 9. sept. bolo juhovýchodné prúdenie, teploty stúpli na 19° až 20°C. Pršalo
ráno 8. sept., tiež i v noci a 9. sept. dopoludnia.
V dňoch 10. a 11.sept. sa trochu ochladilo, bolo severné prúdenie vzduchu, max. teploty 14°
až 15°C, ráno a večer 11. sept. opäť pršalo. Znovu hrozia záplavy.
Od 12. sept. sa oteplilo, vzduch prúdil od juhovýchodu, bolo polooblačno až oblačno, teploty
stúpli na 21° až 23°C. 15. a 16. sept. pršalo ráno, občasný dážď bol aj 17. sept.
Po krátkom ochladení v dňoch 20. a 21. sept. sa opäť zlepšilo počasie. V dňoch 22. až 24.
sept. bolo pekné jesenné počasie, jasno alebo malá oblačnosť.
Od 25. sept. sa počasie zhoršilo, ochladilo sa, oblačnosť od severozápadu, cez deň max. 12°
až 13°C. Pršalo celý deň 26. sept., predpoludním 27. sept. a popoludní 28. sept.
Október – začiatkom mesiaca bolo zamračené, sychravo, juhovýchodné prúdenie, cez
deň 12° až 13°C, 4. okt. popoludní pršalo. Od 6. do 14. okt. bolo pekné, slnečné počasie,
prvé„babie leto“, cez deň 16° až 18°C, v noci 2° až 6°C.
Od 15. do 20. okt. bolo zamračené s nízkou oblačnosťou, sychravo, pršalo
17. sept.,
občasný dážď 18. a 19. sept.
Potom nastalo striedavé počasie. V dňoch 21. a 22. okt. bolo chladnejšie a v noci i prvý mráz
-2°C, potom oteplenie a 25. a 26. okt. opäť ochladenie. Pršalo
24. okt. večer a 25. okt.
celý deň.
Od 27. okt. bolo pekné jesenné počasie, druhé „babie leto“. Bolo jasno alebo malá oblačnosť,
bez vetra, cez deň 9° až 10°C.
Od 30. okt. sa začalo ešte viacej otepľovať, fúkal silný juhovýchodný vietor, teploty stúpli
na 14° až 15°C, aj v noci bolo teplo 9° až 10°C.
November – začiatkom novembra pokračovalo otepľovanie. 1. a 2. nov. naďalej fúkal silný,
nárazový juhovýchodný vietor, bolo polooblačno.
3. a 4. nov. bolo zamračené, mrholenie alebo slabý dážď, pokračovalo južné prúdenie
vzduchu. 5. a 6. nov. bolo polooblačno až oblačno a veľmi teplo.
5. nov. namerali

v Piešťanoch 20,5°C (a v noci bolo 13° až 14°C) a v Nitre dokonca rekordných 21°C.
Od 8. do 12. nov. bolo väčšinou zamračené, 8. nov. celý deň pršalo, občasný dážď bol aj
9., 10., 11. a 12. nov. Naďalej bolo pomerne teplo, cez deň 12° až 14°C, v noci 8° až 9°C.
Od 13. do 16. nov. sa počasie zlepšilo, južné prúdenie, bolo polooblačno. Opäť bolo veľmi
teplo, cez deň 16° až 17°C, v noci 11° až 12°C. Od 17. do 22. nov. bolo daždivé počasie,
oblačnosť od juhovýchodu, ale stále teplo, cez deň 8° až 10°C, v noci 4° až 5°C. Pršalo
v noci 18. nov. a celý deň 19. nov., tiež 21. nov. v noci a celý deň 22. nov.
Ochladzovať sa začalo pozvoľne až od 23. nov. Začal fúkať západný vietor, prišla i oblačnosť.
24. nov. bol občasný slabý dážď alebo mrholenie, 26. nov. v noci a ráno padal dážď so
snehom a tiež i 27. nov.
Od 29. nov. nastalo silnejšie ochladenie, začalo severné prúdenie vzduchu, cez deň okolo
0°C, v noci mráz -4°C.
December – začiatkom decembra bolo chladno, zamračené, severné prúdenie vzduchu, cez
deň 0°C až -1°C, v noci -3° až -4°C.
Pomerne skoro sa objavil aj trvalý sneh. Začalo snežiť 1. dec., potom v noci
2. dec. a 3.
dec. celý deň, celkove napadlo 8 - 10 cm snehu. 4. dec. sa vyjasnilo, bol silný celodenný
mráz, cez deň -8°C, v noci až -14°C.
Avšak už 5. dec. začal fúkať silný juhovýchodný vietor i s oblačnosťou, prudko sa oteplilo,
už v noci bolo teplo. 6. dec. bol odmäk, sneh sa stratil, teplota stúpla až na +8°C, t.j. zmena
teploty v priebehu 1 - 2 dní bola až cca 20°C. Pršalo v noci 6. dec. a cez deň 7. dec. 8. dec.
teplota stúpla až na 11° až 12°C, v noci 5° až 6°C. Od 9. do 11. dec. sa opäť ochladilo,
severozápadné prúdenie, 10. dec. v noci a 11. dec. dopoludnia snežilo a znovu napadlo 8
až 10 cm snehu. Avšak už 11. dec. popoludní začalo juhovýchodné prúdenie, oteplilo sa
a sneh sa začal topiť. Výraznejšie ochladenie sa začalo 13. dec. a trvalo do 19. dec. Boli
celodenné mrazy, primrzlo, na niektorých miestach vznikla poľadovica, cez deň bolo max.
-7° až -10°C, v noci -12° až -14°C.
17. dec. v noci a cez deň 18. dec. snežilo, napadlo 8 až 10 cm snehu. Avšak už 19. dec. začal
fúkať teplý juhovýchodný vietor, oteplilo sa, cez deň bolo ešte
-5°C, avšak v noci sa
oteplilo na 0°C.
Od 20. do 24. dec. bolo teplo, na Vianoce 24. dec. a 25. dec. bol občasný dážď. Vianoce boli
teda „na blate“.
Od 26. dec. sa opäť ochladilo, severné prúdenie vzduchu, nastali celodenné mrazy. 28. dec.
napadlo asi 5 cm snehu, zakryl poľadovicu, ktorá sa ešte nachádzala na niektorých cestách
a chodníkoch, vzniklo nebezpečenstvo šmyknutia sa. Cez deň bolo max. -3° až -5°C, v noci
-10° až -14°C, jedine
29. dec., keď sa vyjasnilo, klesla teplota v noci až na -19°C.
2. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
za rok 2009
Cenu odovzdával primátor mesta Piešťany Ing. R. Cicutto 19. marca 2010 v priestoroch
Galérie KSC Fontána. Cenu primátora mesta za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia získali:
a) ako osobnosť cenu primátora získal ornitológ MUDr. Pavel Kaňuščák – rodák z Prešova,
sa po príchode do nášho mesta v roku 1960 zapojil aj do ornitologického výskumu. Spočiatku
spolupracoval s významným piešťanským ornitológom Viliamom Kubánom, neskôr začal
monitorovať vtáctvo sám. Počas svojho pôsobenia v našom meste okrúžkoval doteraz

60-tisíc vtákov (najviac ich okrúžkoval už nebohý Viliam Kubán, až 100-tisíc, čo je na
Slovensku rekordný počet). MUDr. P. Kaňuščák okrúžkoval približne 100 druhov vtákov,
podľa jeho vyjadrenia ich však v oblasti Piešťan žije oveľa viacej, až 275 druhov vtákov.
MUDr. P. Kaňuščák vtáctvu nielen rozumie po odbornej stránke, ale zároveň sa snaží udržať
preň vhodné životné prostredie. V budúcom období by sa chcel podieľať na realizácii
myšlienky zosúladenia 4. stupňa ochrany prírody s rekreačno-športovými aktivitami v oblasti
vodnej nádrže Sĺňava. Napríklad, vtákov, prenocujúcich v Kubánovej výsadbe (trasochvost
biely, strnádka trstinová, škorce) plašia rekreanti na kolookruhu Sĺňava, tiež dochádza ku
stretnutiam kŕdľa vtáctva (čajok smejivých) so športovcami v strede jazera Sĺňava a pod.
MUDr. P. Kaňuščák vydal dve odborné publikácie. V roku 1975 vo vydavateľstve Slovenskej
akadémie vyšla kniha Avifauna širšieho okolia Piešťan a v roku 2007 kniha Vtáky širšieho
okolia Piešťan, ktorú vydalo Balneologické múzeum v Piešťanoch. Tiež často publikuje
v odbornej tlači i v štvrťročníku Revue Piešťany, kde upozorňuje na ohrozené druhy
operencov, ktoré si vyžadujú zvýšenú starostlivosť;
b) za významný počin cenu primátora získala Základná škola na Mojmírovej ul. – cenu
prevzal riaditeľ školy Mgr. Rudolf Kollár. Na škole zaviedol do vyučovania predmet Tvorba
životného prostredia. Žiaci 5. ročníka sa v ňom oboznamujú a vzdelávajú v oblasti ekológie.
Učitelia ich vedú k láske k prírode a k tomu, ako ju možno chrániť a zveľaďovať.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 2010
1. Uvítanie Nového roka 2010
1. januára 2010 sa v kostole sv. Cyrila a Metoda uskutočnil slávnostný novoročný koncert.
Vystúpil piešťanský spevácky zbor Coro Laudamus.
Zúčastnili sa ho primátor mesta Remo Cicutto, správca farnosti sv. Cyrila a Metoda farár
Ladislav Kuna a farár evanjelickej cirkvi a.v. Branislav Dolinský.
Novoročný koncert sa konal aj v piešťanských kúpeľoch. V Spoločenskom centre SLK
vystúpila 7. jan. huslistka Jela Špitková, na klavíri ju sprevádzala Sylvia Čápová-Vizváry.
2. Evanjelický zborový farár v Piešťanoch
Za zborového farára evanjelickej cirkvi a.v. v Piešťanoch bol na volebnom konvente 27. sept.
2009 zvolený Branislav Dolinský. Slávnostná inštalácia zborového farára sa uskutočnila
počas bohoslužieb v evanjelickom kostole v Piešťanoch v nedeľu 17. jan. 2010. Vykonal
ju senior Bratislavského seniorátu evanjelickej cirkvi a.v. Boris Mišina. Slávnostného
aktu sa zúčastnili primátor mesta Remo Cicutto, rímskokatolícky dekan Jozef Bohunický,
evanjelický farár z Vrbového Miroslav Jäger i ďalší.
Evanjelický zbor v Piešťanoch je jedným z najväčších v senioráte. Sídlo obnoveného
Farského úradu evanjelickej cirkvi a.v. v Piešťanoch sa nachádza v novej budove farnosti
pri evanjelickom kostole.
Predchádzajúcimi evanjelickými zborovými farármi v Piešťanoch boli od roku 1949 Štefan
Dlháň, po ňom nasledoval Milan Kubica (sídlo farského úradu bolo oproti parku v dome
na ul. Pod Párovcami) a od roku 1992 Ondrej Prostredník. Po jeho smrti v roku 1999 bol
administrátorom tunajšieho zboru desať rokov až doteraz vrbovský farár Miroslav Jäger.
Farár Branislav Dolinský má záujem o literatúru, vedu a históriu, venuje sa pastorálnej
a učiteľskej činnosti.

3. Výstava MOSTY 2003 - 2009
14. januára 2010 bola v bratislavskej Dvorane ministerstva kultúry otvorená retrospektívna
výstava MOSTY 2003 - 2009. Spoločnú výstavu štyroch desiatok výtvarníkov zo siedmich
krajín Európskej únie otvorili štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík a primátor
Piešťan Remo Cicutto.
Autorkou celého projektu je Zora Petrášová z Piešťan.
4. Novozvolené Krajské zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja
Predseda a 40 poslancov novozvoleného TTSK zložilo slávnostný sľub v decembri
2009. V nasledujúcom volebnom období zastupuje volebný obvod Piešťany v krajskom
zastupiteľstve 5 poslancov – Ing. Remo Cicutto, PaedDr. Ivan Borovský, JUDr. Katarína
Cibulková, MUDr. Peter Ottinger a JUDr. Jozef Bolješik. Za predsedu TTSK bol opäť
zvolený Ing. Tibor Mikuš.
5. Plesy v Piešťanoch v roku 2010
Aj v roku 2010 sa v Piešťanoch konalo viacero plesov. Niektoré už majú dlhšiu tradíciu,
ďalšie začínajú písať svoju históriu.
Už 15. januára sa v Kursalone uskutočnil 13. Reprezentačný poľovnícky ples, ktorý
zorganizovala Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Piešťanoch.
Tradíciu plesania obnovili piešťanskí skauti po viac ako 60-ročnej prestávke. 2. ročník
Skautského plesu sa konal 23. januára v reštaurácii Semafor.
Medzi honosnejšie patril Ples lekárov, ktorý sa konal 12. februára v Kursalone. Zúčastnil
sa ho aj primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto s manželkou, zubnou lekárkou MUDr. Alenou
Cicuttovou i riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera MUDr. Peter Ottinger.
Konali sa tiež plesy, ktoré už majú dlhšiu tradíciu. Medzi ne patril Ples zelených - 19.ročník,
ktorý sa uskutočnil 13. februára tradične v hoteli Eden. Ochrancovia
tunajšej flóry a fauny sa v tomto roku nechali inšpirovať Afrikou.
6. Výstava ITF Slovakiatour Bratislava - 16. ročník
Medzinárodná výstava cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava sa konala v dňoch 21.
až 24. januára. Mesto Piešťany a SLK Piešťany, a.s. sa prezentovali v spoločnom stánku.
Na jej otvorení bol prítomný primátor Piešťan Ing. R. Cicutto, našu expozíciu navštívil aj
prezident SR Ivan Gašparovič.
Hlavným motívom piešťanskej expozície bol mestský park. Verejnosti bol predstavený
maskot letnej sezóny v Piešťanoch. Stala sa ním veverička, zvieratko charakteristické pre
mestské parky. Od roku 2010 by sa mohla stať symbolom OLKS v Piešťanoch. Autorkou
nápadu bola vedúca Referátu stratégie MsÚ v Piešťanoch Erika Chudá. Záujemci si plyšovú
hračku mohli kúpiť počas výstavy. Predávala sa potom aj v našom meste, v Piešťanskom
informačnom centre a na recepciách hotelov a kúpeľných domov.
7. Veľvyslanec Nemecka na návšteve v Piešťanoch
10. februára 2010 zavítal do Piešťan veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko pôsobiaci
v SR Dr. Axel Hartmann. Dôvodom jeho návštevy bola propagácia výučby nemeckého
jazyka na slovenských školách, pretože sa viacej začala preferovať výučba anglického
jazyka. Zavítal aj na Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorá realizuje
projekt DSD (pozri kap. 7. Školstvo).

8. Slávnosť pri príležitosti 20. výročia založenia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
na Slovensku
19. febr. sa v kinosále KSC Fontána v Piešťanoch uskutočnila slávnosť pri príležitosti 20.
výr. založenia Spoločnosti M.R. Štefánika na Slovensku. Predseda Nadácie M.R. Štefánika
Prof. Ján Fuska odovzdal pamätnú medailu M.R. Štefánika a Luisy Weissovej podpredsedovi
Vlády SR Dušanovi Čaplovičovi. Následne 16 dekrétov Čestného člena Spoločnosti M.R.
Štefánika odovzdával súčasný predseda spoločnosti Ing. Ján Tatara z Piešťan. Okrem iných
dekrét získali herec Ladislav Chudík, predseda SAV Prof. Štefan Luby, prvý slovenský
kozmonaut Ivan Bella i ďalší.
9. Slávnosť Pochovávania basy v Piešťanoch
Tradičné fašiangové záverečné podujatie sa uskutočnilo 16. febr. 2010. O zábavu sa postarali
folkloristi z Krakovienky, nechýbali ani šabľovníci, ktorým primátor mesta nastokol na šable
slaninku pred MsÚ, kde sa slávnosť začala. Odtiaľ sprievod s maškarami a basou prešiel na
Nám. slobody, kde sa uskutočnil obrad „pochovávanie basy“.
10. Návšteva delegácie z Ruska
Na Slovensko zavítala takmer 20-členná delegácia z Ruska. V Bratislave ruská a slovenská
komisia prerokovali možnosti hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce Ruska
a Slovenska.
Po rokovaniach zavítali do Piešťan, kde na záver pobytu na Slovensku podpísali protokol
o vzájomnej spolupráci. Ubytovali sa v hoteli Balnea Esplanade Palace, vyskúšali kúpeľné
procedúry, bahnisko, zrkadlisko i soľnú jaskyňu.
11. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2009
Slávnostné odovzdávanie cien primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry,
sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia za rok 2009 sa uskutočnilo 19. marca 2010
v priestoroch Galérie KSC Fontána.
V oblasti kultúry cenu „kultúrna osobnosť roka 2009“ získala textilná výtvarníčka Eva
Krause, cenu „kultúrny počin roka 2009“ získal projekt MOSTY, ktorý pripravuje Zora
Petrášová (pozri kapit. 8. Kultúra). Pamätnú plaketu za aktivity v oblasti kultúry udelil
primátor mesta výtvarníkovi Alojzovi Majerníkovi.
V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia cenu primátora mesta získal MUDr. Pavel
Kaňuščák, cenu za „významný počin v oblasti životného prostredia dostala Základná škola
na Mojmírovej ul., prevzal ju riaditeľ školy Mgr. Rudolf Kollár (pozri kapit. 2. Počasie
a príroda).
V sociálnej oblasti cenu primátora mesta za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitárnej získal Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri ChiraneDental, prevzala ju predsedníčka spolku Andrea Bárdyová. Pamätnú plaketu primátora mesta
za podporu aktivít v oblasti sociálnej, zdravotníckej a humánnej dostal riaditeľ ChiranyDental Ing. Miroslav Nerád a pamätnú medailu za mnohopočetné darcovstvo krvi dostal
Pavol Varga (pozri kapit. 10. Zdravotníctvo).

12. Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
3. marca 2010 sa pre ženy okresu Piešťany uskutočnilo v Dome umenia podujatie pri
príležitosti MDŽ. Zúčastnili sa ho predseda vlády SR Róbert Fico a ďalší čelní predstavitelia
strany Smer - SD , minister vnútra Róbert Kaliňák, minister kultúry Marek Maďarič
a minister zdravotníctva Richard Raši. Podujatie moderoval zabávač Peter Marcin, k zábave
okrem spomínaných politikov prispela aj česká kapela Dalibora Jandu a tiež sa uskutočnila
módna prehliadka.
Ďalšie podujatie k MDŽ pripravilo Mesto Piešťany. 9. marca sa v kinosále KSC Fontána
uskutočnil koncert, venovaný piešťanským ženám. K prítomným sa prihovoril primátor
mesta Remo Cicutto a z hostí podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.
13. Ocenenie najlepších športovcov Piešťan za rok 2009
Odovzdávanie ocenení najlepším športovcom mesta Piešťany za rok 2009 sa uskutočnilo
slávnostne 31. marca 2010 v kinosále KSC Fontána (pozri kapit. 11 Šport).
14. Oslavy 65. výročia oslobodenia Piešťan, ocenenie vojnových veteránov
1. apríla 2010 sa v Piešťanoch konali oslavy 65. výročia oslobodenia Piešťan od fašizmu.
Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil pri Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP.
Predtým si na MsÚ v Piešťanoch prevzali vyznamenania vojnoví veteráni
2. svetovej
vojny a účastníci protifašistického odboja z regiónu Piešťan.
Minister obrany SR Jaroslav Baška za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
udelil Pamätnú medailu Ministerstva obrany SR 30-tim oceneným veteránom z Piešťan,
Krajného, Šterús, Drahoviec, m.č. Kocurice, Vrbového, Chtelnice, Krakovian a Ostrova.
Medaily im odovzdal zástupca ministerstva Milan Tomáš z oddelenia vojnových veteránov.
Radca Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku potom oznámil, že prezident Ruskej
federácie Dmitrij Anatolievič Medvedev pri príležitosti
65. výročia víťazstva vo Veľkej
vlasteneckej vojne udelil medailu skupine občanov regiónu Piešťan. Z Piešťancov medailu
od ruského prezidenta dostali Jozef Abrman, František Bača, Ondrej Bunta, Jozef Vatrt,
Július Švarc a Jozef Valachovič (ten získal obe medaily) a Ján Michálek z Drahoviec.
Oceneným zablahoželal aj predseda Okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Piešťanoch Ľubomír Pastucha.
15. Otvorenie obchodného centra AUPARK v Piešťanoch
Slávnostné otvorenie AUPARKU v Piešťanoch sa uskutočnilo 29. apríla 2010. Symbolickú
pásku prestrihli primátor mesta Remo Cicutto a predseda predstavenstva spoločnosti HB
REAVIS Slavomír Jankovič. Pre verejnosť boli otvorené obchodné priestory centra (pozri
kapit. 5. Priemysel, obchod, služby). Pri tejto príležitosti sa na Nám. slobody uskutočnil
kultúrny program. V sobotu 1. mája sa oslavy otvorenia obchodného centra AUPARK
skončili ohňostrojom.
16. Podujatie Máj na Sĺňave 2010
Pri príležitosti 50. výročia spustenia „Vodného diela Drahovce - Madunice“ sa v dňoch 30.
apríla až 2. mája 2010 uskutočnilo niekoľko kultúrnych športových a ekologických podujatí
a atrakcií pod spoločným názvom Máj na Sĺňave 2010. Pripravili ich občianski a ekologickí
aktivisti na čele s vedúcim výletnej reštaurácie s terasou DINO pri Sĺňave Michalom Fialom

v spolupráci s Mestom Piešťany, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., odštepný
závod Piešťany, SLK Piešťany, a.s. i s ďalšími organizáciami, finančne prispeli niekoľkí
sponzori. Uskutočnilo sa rezbárske sympózium, cyklistické podujatie, fotosúťaž i ďalšie
podujatia a atrakcie (pozri kapit. 8. Kultúra).
17. Majálesy v Piešťanoch
8. mája 2010 sa v Piešťanoch uskutočnili dva majálesy. V hoteli Magnólia sa konal 1. country
majáles a v centre mesta i v mestskom parku zas Domoss majáles pri príležitosti osláv 20.
výročia vzniku spoločnosti Domoss v Piešťanoch (pozri kapit. 8. Kultúra).
18. Oslavy 65. výročia víťazstva nad fašizmom
7. mája 2010 sa v Piešťanoch konali oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Uskutočnil sa
pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP.
19. Slávnostné podujatie ku Dňu matiek
V nedeľu 9. mája 2010 sa v sále MsKS v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné podujatie ku
Dňu matiek. Pripravilo ho OP ĽS-HZDS v Piešťanoch.
K prítomným matkám sa prihovoril predseda OP ĽS-HZDS v Piešťanoch Ing. Marián Ručkay
a poslanec NR SR Ing. Miroslav Jureňa. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina
JDS z Rakovíc a orchester Cigánski diabli, nechýbalo ani malé pohostenie a darčeky.
20. Návšteva delegácie z Bieloruska
V máji navštívila Slovensko delegácia predstaviteľov štátnej správy z Bieloruska. Pozvalo ju
centrum pre ekonomické a sociálne analýzy M.E.S.A. 10. Cieľom ich pracovnej návštevy
bolo oboznámenie sa s úlohou samosprávy pri riešení problematiky sociálnych vecí.
Zavítali aj do Piešťan, kde si po odbornej prednáške prezreli zariadenia sociálnych služieb
LUMEN a DOMUM, zriaďovateľom ktorých je Mesto Piešťany.
21. Podujatie vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch
15. mája 2010 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch pri príležitosti
Nocí múzeí v Európe uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie. Bol umožnený vstup
do interiéru exponátov vojenskej techniky, nechýbala ani zábava a občerstvenie. Podujatie
zorganizoval Klub vojenských dôchodcov v Piešťanoch.
22. Medzinárodný festival Tradičné umelecké remeslá - 2. ročník
2. ročník medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov sa konal v dňoch 21. - 23. mája
na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Hlavnými organizátormi podujatia boli SLK Piešťany,
a.s. a OZ Tradičné ľudové remeslá. Svoju zručnosť prezentovalo takmer 140 remeselníkov
z 10-tich európskych krajín v 30-tich druhoch remesiel. Boli to kováči, keramikári, hrnčiari,
šperkári, drotári, košikári, rezbári, vareškári, korytári, tokári, debnári, fúkači skla, tkáči
kobercov, čipkárky, medovnikári, zvonkári, výrobcovia fujár, bábok, kraslíc, mydiel,
patchworkových diek, pečatidiel, drevených hračiek, plstených výrobkov a pod.
Trojdňový festival tradičných umeleckých remesiel dopĺňal kultúrny program, v ktorom
vystúpili domáce i zahraničné folklórne súbory.

23. Europa Rally Lodenica 2010 - stretnutie karavanistov v Piešťanoch
Takmer 700 vyznávačov obytných prívesov zo 16-tich krajín Európy zavítalo do Piešťan.
Od 20. do 23. mája 2010 parkovali ich mobilné príbytky v kempe Lodenica.
Zástupcov národných karavan klubov prijal na mestskom úrade primátor mesta. Podujatie
sa začalo slávnostným sprievodom všetkých účastníkov zrazu. Svoje krajiny karavanisti
prezentovali prostredníctvom folklóru, krojov a pochúťok. Boli to Belgičania, Chorváti,
Česi, Fíni, Francúzi, Nemci, Gréci, Angličania, Maďari, Taliani, Holanďania, Nóri, Poliaci,
Slovinci, Slováci a Švajčiari.
Uvítacie príhovory zástupcov mesta a medzinárodného karavan klubu boli v pripravenom
veľkokapacitnom stane prekladané do troch svetových jazykov. Podujatie oficiálne otvoril
prezident Medzinárodného karavan klubu Jean-Marc Dudt zapálením putovnej pochodne,
na záver odznela karavanistická hymna.
Počas svojho pobytu v Piešťanoch si karavanisti prezreli mesto a kúpele, obdivovali výrobky
ľudových remeselníkov na Kúpeľnom ostrove, videli vystúpenie FS Máj, nechýbali ani
športové aktivity, ekumenická bohoslužba, absolvovali výlety do Bratislavy a Trenčína
a pod.
24. Prehliadka historických vozidiel Piešťanské zlaté stuhy - 18. ročník
Súťažná prehliadka historických vozidiel Piešťanské zlaté stuhy – Concours d’Elegance sa
konala v dňoch 27. - 29.mája na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Riaditeľom podujatia bol
prezident veteránskeho klubu Ján Horňák, ktorý je majiteľom Múzea historických vozidiel
v Moravanoch n/V. Prehliadky sa zúčastnilo 34 historických vozidiel - veteránov, najstaršie
bolo Hupmobile, vyrobené v roku 1909.
Vo štvrtok 27. mája účastníkov privítal primátor mesta, potom prešli pešou zónou. 28. mája
sa súťažilo na trase Piešťany - Červený Kameň. Po súťaži autá prešli pešou zónou a pred
kaviarňou Le Griffon sa prezentovali.
Jazda pravidelnosti sa uskutočnila medzi liečebnými domami Balnea Grand a Balnea
Splendid predpoludním v sobotu 29. mája. Prehliadka krásy sa konala večer, po nej
nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.
Pohár od riaditeľa prehliadky Jána Horňáka získal Bohuslav Klein a jeho Bugatti 46 z roku
1914. Primátor mesta Remo Cicutto ocenil Pavla Berana st. z Čiech, ktorý prezentoval
automobil Chenard-Walcker-Frankrig z roku 1912. Generálny riaditeľ SLK Klaus Pilz
odovzdal pohár Michaelovi Glöcknerovi z Rakúska, ktorý do Piešťan zavítal i so svojou
partnerkou v dobovom oblečení vo Forde V8 z roku 1936.
25. Národné letecké dni - 4. roč.
4. ročník Národných leteckých dní sa konal na letisku v Piešťanoch v dňoch 29. a 30.
mája 2010 opäť za veľkého záujmu verejnosti. Atraktívny program sledovalo vyše 30 tisíc
návštevníkov, kým v sobotu počasie podujatiu prialo, v nedeľu ho predčasne ukončila búrka.
Prezentovalo sa vyše 100 lietadiel z 10-tich krajín – Slovenska, Čiech, Rakúska, Ukrajiny,
Maďarska, Talianska, Nemecka, Holandska, Francúzska, USA a tiež z NATO, ktoré
sa predstavili v statických a dynamických ukážkach (stíhačky, bombardéry, vrtuľníky,
akrobatické lietadlá, parašutisti a pod.).
Prezentovali sa Ozbrojené sily SR (napr. stíhačky MIG-29, L-39 Albatros,
AN-26
s výsadkom, vrtuľníky Mi-17 a Mi-24 a pod.), záchranné zložky Ministerstva vnútra SR,

nadzvuková stíhačka Eurofighter Typhoon z Talianska, Gripeny z Čiech a Maďarska, F-16
z Holandska i viaceré ďalšie lietadlá. Uskutočnili sa tiež akrobatické vystúpenia, napr.
maďarského kaskadéra Zoltána Veresa, českej akrobatickej skupiny Flying Bulls Aerobatic
Team a pod. Diváci mohli vidieť zrekonštruovaný pancierový vlak Štefánik, ktorý bol
použitý v SNP, tiež bola vystavená historická a súčasná vojenská technika a zbrane.
Tohtoročné Národné letecké dni sa konali pri príležitosti 130. výročia narodenia M.R.
Štefánika, 65. výročia ukončenia 2. svet. vojny a tiež na počesť najúspešnejšieho slovenského
stíhača počas 2. svet. vojny v službách RAF Otta Smika. Medzi čestnými hosťami NLD
bol aj jeho vyše 80-ročný brat Alfréd Smik, ktorý žije v Brazílii.
26. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch - 19. ročník
Otvorenie LKS je každoročne veľkou spoločenskou udalosťou pre obyvateľov regiónu
Piešťan, kúpeľných klientov i ďalších návštevníkov mesta. Hlavný program prebiehal
v sobotu 5. júna 2010. Bolo už príjemné slnečné počasie, i keď viacero dní predtým bolo
daždivé počasie. Do Piešťan zavítal aj prezident SR Ivan Gašparovič.
Program slávnostného Otvorenia LKS sa začal predpoludním tradičným požehnaním
liečivých prameňov. Potom pestrý slávnostný sprievod prešiel z Kúpeľného ostrova pred
Dom umenia, kde pokračoval slávnostný ceremoniál. V čele sprievodu išli historické
vozidlá, v jednom z nich sa viezol primátor mesta spolu s prezidentom SR. V čele sprievodu
okrem predstaviteľov mesta a pozvaných hostí boli aj krojovaný pár so znakom mesta,
skauti s vlajkami, mažoretky a dychová hudba, vláčik, za nimi nasledovali ďalší účastníci
sprievodu.
Na terase Domu umenia sledovali defilé účastníkov sprievodu okrem predstaviteľov mesta
a kúpeľov aj hostia - prezident SR Ivan Gašparovič, podpredseda NR SR Milan Hort,
veľvyslanci, resp. zástupcovia veľvyslanectiev Bulharska, Rumunska, Číny, Indonézie,
Ruska a Srbska, delegácie partnerských miest z Luhačovíc, Ustrone a Hajdúnánásu.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, témou boli
starí Slovania a hlavnými postavami sv. Cyril a sv. Metod. Novú kúpeľnú sezónu slávnostne
otvoril primátor mesta Ing. Remo Cicutto.
Popoludní pokračoval kultúrny program v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. V rámci
OLKS sa uskutočnilo aj viacero ďalších podujatí (pozri kapit. 8. Kultúra). Pre návštevníkov
OLKS bolo tiež pripravených viacero stánkov s občerstvením alebo rôznym sortimentom
vecí pre deti i dospelých.
27. Ocenenie mesta Piešťany za hospodárenie s odpadom
Mesto Piešťany získalo mimoriadnu cenu poroty za kvalitu svojho odpadového hospodárstva
v súťaži „3 Z - znižuj, znovupoužívaj, zrecykluj“, v ktorej sa hodnotil najväčší prínos
k znižovaniu odpadov v rokoch 2006 - 2008. Celoštátnu súťaž pripravilo OZ Priatelia Zeme.
Ocenenie prevzali pracovníci MsÚ v Piešťanoch - vedúca odboru správy
Ing. Eva
Pobjecká a vedúci referátu životného prostredia Ing. Ján Baranovič v máji 2010 v Banskej
Bystrici na konferencii Environmentálne techniky a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov.
28. Voľby poslancov do NR SR
Voľby poslancov do Národnej rady SR sa konali v sobotu 12. júna 2010. O účasť v NR SR
(aspoň 5 % hlasov voličov) sa uchádzalo 18 politických strán: 1. Európska demokratická

strana, 2. Únia - strana pre Slovensko, 3. Strana rómskej koalície, 4. Paliho kapurková, veselá
politická strana, 5. Sloboda a solidarita, 6. Strana demokratickej ľavice, 7. Strana maďarskej
koalície - Magyar koalíció pártjá, 8. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, 9.
Komunistická strana Slovenska, 10. Slovenská národná strana, 11. Nová demokracia, 12.
Združenie robotníkov Slovenska, 13. Kresťanskodemokratické hnutie, 14. Ľudová strana
Naše Slovensko, 15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, 16.
AZEN - aliancia za Európu národov, 17. SMER - sociálna demokracia, 18. Most - Híd.
Vo volebnom obvode Piešťany prišlo voliť 59,55 % oprávnených voličov, ktorí spolu
odovzdali 31 615 platných hlasov. Najviac hlasov získal Smer - SD – 11 772 (37,23 %),
nasledovali SDKÚ-DS – 5 488 (17,35 %), SaS – 4 771 (15,09 %), KDH – 3 137 (9,92 %),
SNS – 2 046 (6,47 %)m ĽS-HZDS – 1 539 (4,86 %), SDĽ – 678 (2,14 %), MOST-HÍD –
669 (2,11 %), atď.
V samotných Piešťanoch získal najviac hlasov Smer - SD – 4 916 (32,94 %), SDKÚ-DS –
3 326 (22,29 %), SaS – 2 702 (18,10 %), KDH – 1 405 (9,41 %), atď.
Za poslancov NR SR boli zvolení aj dvaja občania Piešťan – JUDr. Katarína Cibulková
(SDKÚ-DS) a Ing. Peter Kažimír (Smer-SD). Obaja boli zvolení za poslancov NR SR aj
v predchádzajúcom volebnom období, P. Kažimír vykonával aj funkciu štátneho tajomníka.
29. Medzinárodný festival ťahačov Truck Arena - 10. ročník
Medzinárodné stretnutie užívateľov truckov (ťahačov) a dobrej country hudby sa pod
názvom Truck Arena uskutočnilo v dňoch 18. - 19. júna 2010 na piešťanskom letisku.
Motoristické podujatie obsahovalo prehliadku niekoľko stoviek truckov, prezentáciu
zručnosti ich vodičov a pod. a sledovalo ho niekoľko tisícok divákov. V rámci podujatia
vystúpilo viacero hudobných skupín.
30. Zmena farára a správcu Farnosti sv. Cyrila a sv. Metoda
K 30. júnu 2010 ukončil svoje pôsobenie vo Farnosti sv. Cyrila a sv. Metoda farár a správca
farnosti vdp. Ladislav Kuna. K 1. júlu 2010 nastúpil do služieb Trnavskej arcidiecézy.
Arcibiskup Róbert Bezák ho vymenoval za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
Od 1. júla 2010 nastúpil do Farnosti sv. Cyrila a sv. Metoda v Piešťanoch nový farár a správca
farnosti vdp. Peter Sabol, ktorý prišiel zo Žemberoviec a pochádza z Prešova.
31. Piešťanec vo funkcii vedúceho Úradu vlády SR
57-ročný Piešťanec Ing. Viktor Nižňanský sa stal vedúcim Úradu vlády SR dňom 9. júla 2010.
Je bývalým vládnym splnomocnencom pre decentralizáciu verejnej správy. Pred svojim
vymenovaním bol riaditeľom Komunálneho výskumného a poradenského centra Únie miest
Slovenska a do roku 2008 prezidentom Centra pre ekonomické a sociálne analýzy M.E.S.A.
10 v Bratislave.
V Piešťanoch aktívne pôsobí v neziskovej organizácii Pro Polis (v spolupráci s Mestom
Piešťany vybudovala Kolookruh Sĺňava), je členom Rotary klubu a tiež sa podieľal na
vzniku džezových festivalov v Piešťanoch.
32. Piešťanec vo funkcii štátneho tajomníka MV SR
40-ročný Piešťanec JUDr. Maroš Žilinka bol dňom 21. júla 2010 vymenovaný za štátneho
tajomníka Ministerstva vnútra SR. Predtým pôsobil 17 rokov v rezorte prokuratúry, z toho

7 rokov ako okresný prokurátor v Piešťanoch. Tiež pracoval na Generálnej prokuratúre SR
a od roku 2005 bol prokurátorom - zástupcom riaditeľa Odboru ekonomickej kriminality na
Úrade špeciálnej prokuratúry SR.
Do funkcie štátneho tajomníka ho navrhla politická strana KDH, jej člen Daniel Lipšic sa po
voľbách stal ministrom vnútra.
33. Anna bál v Piešťanoch
V nedeľu 25. júla 2010 sa v priestoroch Kursalonu uskutočnil krojovaný Anna bál. Na úvod
prešiel krojovaný sprievod z Winterovej ul. do Kúpeľnej dvorany Kursalonu. Do tanca a na
počúvanie vyhrávala dychová hudba Drahovčanka.
34. Benátska noc v Piešťanoch
V poslednom období sa v Piešťanoch konajú dve Benátske noci.
Prvá Benátska noc sa konala 31. júla 2010 v Areáli vodnolyžiarskeho vleku v Ratnovskej
zátoke na ľavom brehu Sĺňavy. Vystúpilo niekoľko hudobných skupín, uskutočnili sa
zábavné súťaže, atrakcie pre deti, tiež bola exhibícia a pre návštevníkov aj možnosť vodného
lyžovania za vlekom, turnaj v plážovom volejbale a pod.
Druhá Benátska noc sa konala 21. aug. 2010 večer na kúpalisku Eva. V programe bola
ukážka vodného póla, tradičné súťaže, vystúpenia hudobných skupín, ohňový tanec a pod.
35. Vyznamenania vojnových veteránov
Začiatkom augusta 2010 odovzdal ukrajinský generál Valerij Borodijenko Pamätné medaily
Ukrajiny vojnovým veteránom z Piešťan.
Pri príležitosti 65. výročia víťazstva nad Nemeckom a ukončenia 2. svetovej vojny si medaily
prevzali Jozef Vatrt, za Ondreja Buntu manželka, Július Švarc, Ján Michálek, predsedníčka
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Drahovciach pani Valová, František
Bača, Jozef Valachovič a za Jozefa Abrmana jeho nevesta.
36. Požiar obchodného domu PT Univerzál
V noci z 19. na 20. augusta 2010 bol v Piešťanoch veľký požiar. Počas niekoľkých hodín
zhorel na sídlisku Adam Trajan prvý piešťanský supermarket, 10-ročný PT Univerzál.
Požiar vznikol na streche budovy a plamene siahali až do výšky 20 m, likvidovalo ho 30
hasičov z okresov Piešťany, Hlohovec a Trnava, budova však zhorela, ostali po nej iba
pevné obvodové múry. Pod strechou bolo 8 bytov, všetkým nájomníkom sa podarilo včas
uniknúť. V dôsledku požiaru prišlo desiatky ľudí o zamestnanie.
Mesto Piešťany ihneď zabezpečilo pre nájomníkov bytov zničených požiarom náhradné
ubytovanie v ÚZ Domum. Túto možnosť však nevyužili, ubytovali sa u svojich rodinných
príslušníkov alebo u priateľov.
V zhorenej budove sa nachádzal supermarket, byty, pošta, posilovňa, reštaurácia, bufet,
stávková kancelária, softvérová firma, predajne textilu a odevov, predajňa zákuskov,
papiernictvo, motokárová dráha, skladové priestory a ďalšie služby.
Majiteľ supermarketu Pavol Táborský dal v priebehu nasledujúcich dní odstrániť obrovské
zhorenisko a odviezť všetok odpad na skládku. Rozhodol sa, že na tomto mieste opäť postaví
nový objekt a to obchod s potravinami.
Na sídlisku Adam Trajan sa neďaleko zhoreného PT Univerzál nachádza ďalší supermarket
Kaufland.

37. Hody v Piešťanoch
Hodové podujatie v Piešťanoch sa konalo pri kostole sv. Štefana kráľa v nedeľu 22. augusta
2010. Slnečné a teplé počasie podujatiu prialo.
Predpoludním sa v kostole slúžila slávnostná sv. omša, v rámci ktorej vystúpil spevácky zbor
Coro Laudamus. Po omši pred kostolom účinkovala ženská spevácka skupina Rozmarínky.
Popoludní sa pri kostole na Mariánskom námestí konal kultúrno-spoločenský program.
Návštevníkov privítala riaditeľka MsKS v Piešťanoch Mgr. Marta Jurčová, príhovory mali
aj primátor mesta Ing. Remo Cicutto a piešťanský dekan vdp. Ján Bederka.
V parčíku oproti pódiu pre hudobníkov boli pre návštevníkov pripravené provizórne lavice.
O zábavu sa postarala dychová hudba Lieskované z Moravského Lieskového a skupina
Profil z Topoľčian. Pre deti bolo pripravených niekoľko atrakcií – skákací hrad, jazda na
poníkoch, novinkou bol cash box a pod. K dispozícii boli stánky, šiatre i autá prispôsobené
na predaj hodového tovaru a občerstvenia, nechýbal ani skorý burčiak.
Súčasťou hodov bolo i vystúpenie moravského folklórneho súboru Hanačka z Litovelu
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
38. Oslavy 66. výročia SNP
Mestské oslavy 66. výr. SNP sa v Piešťanoch uskutočnili pietnym aktom kladenia vencov
pri Pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám. SNP.
Regionálne oslavy 66. výr. SNP sa konali 29. aug. 2010 v Prašníku, organizátorom podujatia
boli obec Prašník, Mesto Vrbové a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, s podporou
strany Smer - SD. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Piešťany. Po kladení vencov
k Pamätníku SNP Prašník - Dúbrava a na cintoríne Prašník - Pustá Ves sa konal slávnostný
program v amfiteátri Prašník - Pustá Ves a nechýbala ani vatra.
39. Deň ozbrojených síl a záchranných zložiek s deťmi - 4. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 10. sept. 2010 v priestoroch Vojenského historického múzea
v Piešťanoch. Pripravili ho Vojenský historický ústav Bratislava, Mestská polícia Piešťany,
Mesto Piešťany a Vojenské historické múzeum Piešťany. Deti zaujali rôzne vystúpenia,
ktoré pre nich predviedli policajti, vojaci, hasiči a záchranári.
Pri tejto príležitosti zavítala do Piešťan vládna a vojenská delegácia, ktorú tvorili minister
obrany SR, štátni tajomníci, generáli i ďalší hostia.
40. Referendum občanov SR
Referendum iniciovala strana Sloboda a solidarita na čele s predsedom Richardom Sulíkom
a vyhlásil ho prezident SR Ivan Gašparovič. Konalo sa
18. sept. 2010. Občania sa
v referende mohli vyjadriť k 6. bodom referenda: k zrušeniu koncesionárskych poplatkov,
obmedzeniu poslaneckej imunity, zníženiu počtu poslancov NR SR, stanoveniu maximálnej
ceny vládnych limuzín, voľbám cez internet a k zmene v tlačovom zákone. Predstavitelia
politických strán Smer - SD a SNS ho považovali za zbytočné, pretože otázky referenda boli
v programovom vyhlásení vlády a dali sa riešiť štandardným spôsobom.
Referendum bolo neplatné z dôvodu nízkej účasti občanov. Podľa Ústavy SR by boli
výsledky referenda platné vtedy, ak by sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených
voličov a ak rozhodnutie by bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
V Piešťanoch sa referenda zúčastnilo 6 785 občanov z 25 199 oprávnených hlasovať, t.j.
účasť bola 25,08 %. V rámci Slovenska bola celková účasť na referende 22,84 %.

41. Festival kvetov Victoria Regia - 17. ročník. Kvetinové korzo
Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov Victoria Regia sa konala na záver letnej sezóny
v Piešťanoch v dňoch 23. až 25. sept. 2010.
Žiaci základných škôl, študenti záhradníckych škôl a profesionálni floristi stvárňovali rôzne
témy – kvetinový kôš, gratulačnú kyticu na premiéru, kvety pre rozprávkového hrdinu
a divadelnú oponu.
V kategórii ZŠ sa prezentovalo tridsať detí, na 1. mieste sa umiestnila Veronika Vavrová zo
ZŠ v Moravanoch n/V. V kategórii stredných záhradníckych škôl súťažilo 18 škôl, 1. miesto
obsadil Jozef Zelíska zo SOŠZá v Piešťanoch. Tento ročník bol zároveň prvým ročníkom,
keď víťaz kategórie stredných záhradníckych škôl bude môcť prezentovať svoje zručnosti
na medzinárodnej súťaži Euro Skills. V kategórii profesionálov sa suverénnym víťazom stal
Tomáš Vígh z obce Nový Život.
V sobotu 24. sept. sa uskutočnilo tradičné Kvetinové korzo. V čele sprievodu kvetových
alegórií a alegorických vozov kráčali mažoretky. Víťazný alegorický voz s názvom Včela
zhotovila Júlia Ozefovichová a Patrik Komár z Piešťan.
V Hudobnom pavilóne v mestskom parku mala koncert slovenská speváčka Sisa Sklovská.
42. Stretnutie predstaviteľov samospráv v Piešťanoch
Najvyšší predstavitelia samospráv z celého Slovenska sa koncom septembra 2010 stretli
v piešťanskom Kursalone na konferencii týždenníka TREND „Komunálny manažment“.
Hlavnou témou diskusie bola budúcnosť verejnej správy. Primátor Piešťan privítal hostí,
medzi nimi i poslankyňu NR SR Magdu Vášáryovú. Podujatia sa zúčastnil i Piešťanec Ing.
Viktor Nižňanský, autor reformy verejnej správy.
43. Deň zdravia v Piešťanoch
Podujatie Deň zdravia sa uskutočnilo 2. okt. 2010 v KSC Fontána. Pripravili ho Mesto
Piešťany a MsKS v Piešťanoch v spolupráci s viacerými spoluorganizátormi – Slovenské
liečebné kúpele Piešťany, a.s., Nemocnica A. Wintera, n.o. Piešťany, Národný ústav
reumatických chorôb Piešťany, Liga proti reumatizmu, Charita sociálnej starostlivosti
a služieb pre zrakovo postihnutých, OZ Hospic Matky Božej, Slovenská únia proti
osteoporóze, Liga proti rakovine, Slovenská spoločnosť celiatikov, Klub sclerosis multiplex,
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Slovenský zväz postihnutých
civilizačnými chorobami, Slovenský Červený kríž, Slovenský zväz telesne postihnutých,
ZO č.18, Materské centrum Úsmev, Denné centrum Rozmarín, Denné centrum Svornosť,
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Školské hospodárstvo Piešťany, CVRV Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru Piešťany, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Zväz záhradkárov
a vinárov Slovenska, Združenie taoistického Tai Chi, JUST Slovensko spol. s r.o., Tiens
Slovakia spol. s r.o., PHARMANEX NU SKIN Utah, USA, BIOPOTRAVINY - veľkoobchod
A.L.E.X., spol. s r.o., Nové Mesto n/V., KOMPAVA, spol. s r.o., Nové Mesto n/V.
S účastníkmi podujatia sa stretli primátor mesta a zástupcovia organizácií zaoberajúcich
sa zdravotníctvom. Vo foyeri KSC Fontána boli stánky, v ktorých piešťanské záujmové
organizácie a spolky prezentovali svoju činnosť. Podujatie prebiehalo aj na Nám. slobody
(pozri kapit. 10. Zdravotníctvo).

44. Medzinárodná delegácia predstaviteľov školského športu na návšteve v Piešťanoch
21. okt. 2010 zavítala do Piešťan delegácia Medzinárodnej federácie školského športu
(ISF), ktorú viedol jej predseda Andrea Delphin. Predsedom Slovenskej asociácie športu na
školách je Anton Javorka z Moravian n/V.
Delegáciu privítali predstavitelia mesta na čele s viceprimátorom Ing. T. Mištinom, CSc.
Hostia sa zaujímali o činnosť školstva a športovania mladých. Tiež absolvovali prehliadku
mesta, kúpeľov, školských a športových zariadení.
45. Valné zhromaždenie Spoločnosti M.R. Štefánika - dvadsiate
Podujatie sa uskutočnilo 16. okt. 2010 v KSC Fontána v Piešťanoch. Pripravila ho Spoločnosť
M.R. Štefánika v spolupráci s MsKS v Piešťanoch.
Valné zhromaždenie malo pracovnú časť, kultúrnu časť, odovzdávanie ocenení (literárna
a výtvarná tvorba mladých ľudí pri príležitosti 130. výročia narodenia M.R. Štefánika),
premietanie filmu (O živote M.R. Štefánika).
46. Konferencia „Domáce násilie a možnosti jeho riešenia“
20. okt. 2010 sa v hoteli Magnólia v Piešťanoch uskutočnila celokrajská konferencia zameraná
na problematiku domáceho násilia a možnosti jeho riešenia. Konferenciu usporiadal Trnavský
samosprávny kraj v spolupráci s piešťanskou neziskovou organizáciou Otvorená náruč (Bc.
P. Steinecker), OZ Pomoc obetiam násilia (Mgr. I. Schusterová, PhD.) a Inštitútom EPNL
Trnavskej univerzity. Pri tejto príležitosti bolo tiež zverejnených niekoľko bodov, ako má
dotyčný postupovať v prípade, ak je na ňom páchané domáce násilie.
47. Stretnutie piešťanských jubilantov
27. okt. 2010 sa v Dome umenia uskutočnilo tradičné stretnutie piešťanských dôchodcov jubilantov s predstaviteľmi mesta. Pozvanie dostali občania mesta, ktorí v roku 2010 dosiahli
vek 75, 80, 85 a viac rokov. Mesto pre nich pripravilo kultúrny program a občerstvenie.
48. Krajské ocenenie piešťanskej sociálnej pracovníčky a
občianskemu združeniu
V októbri 2010 predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš udelil Pamätnú
medailu predsedu TTSK PhDr. Eme Žáčkovej, vedúcej Referátu sociálnych vecí MsÚ
v Piešťanoch a tiež OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu v Piešťanoch. Medaily im boli udelené
za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti sociálnej pomoci.
49. Ľudovít Winter - 14. výročie narodenia
Na sviatok Všetkých svätých 1. nov. 2010 uplynulo 140 rokov od narodenia Ľudovíta
Wintera, jednej z najvýznamnejších osobností v dejinách Piešťan.
Ľ. Winter i s ďalšími rodinnými príslušníkmi sa veľkou mierou zaslúžil o všestranný rozvoj
a prosperitu tunajších kúpeľov i samotného mesta.
Pietna spomienka pri hrobe Winterovcov na cintoríne na Bratislavskej ceste sa za prítomnosti
predstaviteľov i ďalších občanov mesta uskutočnila 29.okt. 2010. Zazneli piesne v podaní
piešťanského speváckeho zboru Coro Laudamus. Za rodinu Winterovcov sa prítomným
poďakovala Kristína Stankovská, vnučka Imricha Wintera, ktorý sa zaslúžil o kultúrnospoločenský rozvoj Piešťan.

50. Ocenenie občana z regiónu Piešťan v súťaži 112 Awards
V novembri 2010 sa v Bruseli konalo európske finále súťaže 112 Awards.
112 Awards je celoeurópska súťaž určená pre občanov štátov, ktoré používajú jednotné
európske číslo tiesňového volania 112 v celej EÚ. SR zorganizovala národné kolo tejto
súťaže v roku 2010 po prvýkrát aj do európskeho kola.
Medzi ocenenými bol aj slovenský občan, 27-ročný Peter Adamkovič z Banky pri Piešťanoch.
V auguste 2009 zachránil život 15-ročnému chovancovi Detského domova v Piešťanoch,
ktorý sa topil v silnom prúde Váhu. Za tento čin získal Zlatý záchranársky kríž 2009, ktorý
v apríli 2010 prevzal z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Následne sa stal víťazom
národného kola súťaže Awards 112 a postúpil do európskeho finále tejto súťaže v Bruseli.
Tam prevzal ocenenie v kategórii „Výnimočný občiansky záchranársky čin s podporou 112“.
Za zložky integrovaného záchranného systému, ktoré sa podieľali na úspešnej záchrane
života topiaceho sa chlapca, prevzal v Bruseli ocenenie aj štátny tajomník Ministerstva
vnútra SR, Piešťanec JUDr. Maroš Žilinka.
51. Spomienkové podujatie na počesť Adama Trajana
Piešťanskí evanjelici, na čele s farárom Branislavom Dolinským, si 14. nov. 2010 uctili
pamiatku čestného českého exulanta z Benešova, evanjelického kňaza Adama Trajana, autora
oslavnej básne o piešťanských kúpeľoch z roku 1642. V rámci slávnostnej bohoslužby mal
kázeň farár českobratskej cirkvi evanjelickej v Benešove Tomáš Trusina.
Popoludní si pamiatku A. Trajana pripomenuli pri termálnych prameňoch na Kúpeľnom
ostrove. Následne sa uskutočnilo kladenie vencov pri pamätníku A. Trajana v mestskom
parku za účasti predstaviteľov mesta, kúpeľov a evanjelickej cirkvi. Spomienkové podujatie
pokračovalo v sieni Betezda pri evanjelickom kostole pásmom slova, hudby a prednášky
o vzťahu A. Trajana k Piešťanom. Vystúpil aj katolícky spevokol Coro Laudamus
a evanjelický spevácky zbor.
52. Spomienkové podujatie venované pamiatke obetí holokaustu
Spomienkové podujatie na obete holokaustu sa v Piešťanoch uskutočnilo na Židovskom
cintoríne na Bratislavskej ceste 19. nov. 2010. Pripravili ho Mesto Piešťany, TTSK
a Balneologické múzeum v Piešťanoch.
53. Komunálne voľby 2010 v Piešťanoch
Komunálne voľby sa uskutočnili 27. nov. 2010. Mesto Piešťany bolo rozdelené na 4 volebné
obvody, voliči si vyberali kandidátov za poslancov MsZ len zo svojho volebného obvodu.
Kandidátov za poslancov MsZ bolo 79. Počet uchádzačov o post primátora mesta bol 7: Ing.
Remo Cicutto, 48 r. (NEKA), JUDr. Katarína Cibulková, 48 r. (koalícia SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd), Mgr. Jozef Drahovský, 35 r. (NEKA), Ing. Marián Ručkay, 61 r. (NEKA), Miloš
Tamajka, M.B.A., 34 r. (Smer-SD), Marcel Urban, 28 r. (ĽSNS), Martin Valo, 46 r. (NEKA).
Za správnosť volieb a kontrolu volebných výsledkov dohliadala 6-členná mestská volebná
komisia na čele s predsedom JUDr. Daliborom Kuciaňom.
Počet odovzdaných hlasov pre voľbu poslancov do MsZ bol 8 688 a pre voľbu primátora
mesta 8 881 hlasov, t.j. cca 35 % oprávnených voličov.
Za primátora mesta Piešťany pre nasledujúce 4-ročné volebné obdobie 2011-2014 bol
opätovne zvolený 48-ročný Ing. Remo Cicutto. Do 25-členného Mestského zastupiteľstva

mesta Piešťany boli zvolení nasledujúci poslanci (podľa abecedného poradia): Ing. Iveta
Babičová (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd), Ing. arch. Jana Bartošová (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd), MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (NEKA), Mária Beňová (Smer-SD), Ing. Juraj
Brna (NEKA), Martin Cifra, Bc. (NEKA), PhDr. Mgr. Marián Dubovský (NEKA), Ing.
Eliška Gocká (NEKA), MUDr. Milan Gajdoš, M.P.H (Smer-SD), Michal Hynek (Smer-SD),
Ing. Jozef Chudý (Smer-SD), JUDr. Helena Kiššová (NEKA), JUDr. Ing. Eva Kolláriková,
PhD. (Smer-SD), Ing. Milan Máček (Smer-SD), PhDr. Jozef Malík (NEKA), Ing. Timotej
Miština, CSc. (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd), RNDr. Igor Nicák (Smer-SD), MUDr. Ján
Ranostaj (Smer-SD), RNDr. Ján Šmída (NEKA), Ján Štefka (Smer-SD), Miloš Tamajka,
M.B.A. (Smer-SD), Pavol Tapušík (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd), MUDr. Marián Urbánek
(NEKA), Martin Valo (NEKA), Ing. Eva Wernerová (NEKA).
Najmladším poslancom je 22-ročný politológ Michal Hynek, najstarším 66-ročný Ing. T.
Miština, CSc. Do MsZ bolo zvolených 17 staronových a 8 nových poslancov. Najsilnejším
poslaneckým klubom s 10-timi poslancami sa stal Smer-SD, 4 zvolení poslanci sú z koalície
SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd a 11 poslancov bolo nezávislých.
54. Študenti slovenských vysokých škôl na rokovaní v Piešťanoch
V dňoch 3. až 5. dec. 2010 sa v hoteli Satelit v Piešťanoch konalo valné zhromaždenie
delegátov Študentskej rady vysokých škôl SR. ŠRVŠ je najvyšším zastupiteľským orgánom
viac ako 200-tisíc vysokoškolských študentov na Slovensku a zároveň poradným orgánom
ministra školstva. ŠRVŠ SR je tiež členom Európskej študentskej únie (ESU).
Obsahom 3-dňového rokovania boli plánované aktivity študentskej rady na rok 2011
a to v oblasti legislatívy, kultúry, študentských práv a reštrukturalizácie vysokoškolského
vzdelávania v duchu filozofie SCL (Student Centered Learning).
55. Podujatia Vianoce 2010 v Piešťanoch
Verejné podujatia v Piešťanoch v predvianočnom období pripravilo Mesto Piešťany
v spolupráci s MsKS v Piešťanoch.
a) Vianočná jedlička a klzisko – v piatok 26. nov. krátko pred 17-tou hodinou v centre
mesta na Winterovej ul. zažal primátor mesta cca 10-metrovú vianočnú jedličku s novým
elektrickým osvetlením. Jedlička pochádzala z Piešťan, vyrástla v areáli Materskej školy na
Detvianskej ul.
Od polovice decembra vedľa vianočnej jedličky pribudlo provizórne klzisko, ktoré postavili
pracovníci Technických služieb MP spolu so špecializovanou firmou. Ľadová plocha býva
v prevádzke cca 2 mesiace.
b) Vianočné trhy – trvali od 26. nov. do 31. dec. Na Nám. slobody bolo umiestnených
8 stánkov s občerstvením a 1 stánok so suvenírmi, 1 stánok bol aj na Winterovej ul. pri
klzisku. Vianočné trhy využívali občania na rozhovory, pričom v stánkoch si kupovali
rôzne vianočné pochutiny - punč, varené víno, teplú medovinu, čaj, tiež chlebíčky s masťou
a cibuľou alebo oškvarkovou pomazánkou, sladké i slané špeciality a pod.
c) Adventné obdobie – podvečer v nedeľu 28. nov. primátor mesta Remo Cicutto zapálil na
Nám. slobody prvú sviecu na adventnom venci. Okrem primátora sa k prítomným prihovorili
katolícky farár Ján Bederka a evanjelický farár Branislav Dolinský. Okrem adventných
príhovorov sa uskutočnil aj kultúrny program (pozri kapit. 8. Kultúra).
Druhá adventná svieca bola zapálená v nedeľu 5. decembra.

V pondelok 6. dec. popoludní sa na Nám. slobody uskutočnil zábavný program pre deti
Prichádza Mikuláš, ktorý pripravilo MsKS v spolupráci s AUPARKOM. Mikuláš s čertami
a anjelom zavítal aj na detské oddelenie v nemocnici a tiež do niektorých základných škôl.
Žiaci 1. stupňa ZŠ na Brezovej ul. uvítali Mikuláša dokonca na zimnom štadióne, kde okrem
sladkostí čakali na nich aj rôzne súťaže.
Tretia adventná svieca bola zapálená v nedeľu 12. dec. Piešťanci i návštevníci mesta sa
mohli tiež zohriať pri čaji, ktorý rozdával primátor mesta a pracovníci mestského úradu
ponúkali sladkosti.
V nedeľu 19. dec. primátor mesta zapálil štvrtú adventnú sviecu. Piešťanskí skauti primátorovi
odovzdali v lampáši betlehemské svetlo. K prítomným sa prihovorili aj predstavitelia cirkví
– rímskokatolícky farár Peter Sabol a evanjelický farár Branislav Dolinský.
56. Vianočné podujatia na Kúpeľnom ostrove
Vianočné podujatia na Kúpeľnom ostrove pripravili SLK Piešťany, a.s. Adventné sviece na
adventnom venci boli zapálené počas sobôt. Na Kúpeľnom ostrove sa tiež konali vianočné
trhy. 22. dec. sa pred kúpeľným domom Irma uskutočnil Vianočný trh remesiel.
Každú adventnú nedeľu sa v hoteli Thermia Palace konali vianočné koncerty. Vianočný
galaprogram Vianočné pastorále sa uskutočnil 22. dec. v Kongresovej hale Spoločenského
centra SLK.
57. Vianočný punč piešťanského Lions klubu
V dňoch 18. a 19. dec. 2010 členovia piešťanského Lions klubu pred vchodom do ČSOB
predávali vianočný punč. Získané peniaze boli použité na charitatívne účely.
58. Židovský sviatok svetiel
Predstavitelia židovskej náboženskej obce si v Piešťanoch pripomenuli židovský sviatok
Hannukah (chanuka), ktorý sa začal 1. dec. a skončil 9. dec. Nazýva sa aj sviatok svetiel
a trvá 8 dní, počas ktorých židia každý deň zapália jednu sviečku na 8-ramennom svietniku.
8. dec. podvečer hlava židovskej náboženskej obce rabín Zev Stiefel, generálny riaditeľ
SLK Klaus Pilz a primátor mesta zapáli sviece na svietniku menora.
59. Regionálne Rádio Piešťany
31. dec. začalo na frekvencii 90,2 MHz svoje vysielanie nové regionálne rádio názvom
Rádio Piešťany. Jeho riaditeľom sa stal Pavol Jurák. Držiteľom licencie sa stala spoločnosť
Winter média, a.s., ktorá vydáva aj týždenník Piešťanský týždeň.
60. Záver roka 2010
Večer na Silvestra 31. dec. sa za veľkej zimy uskutočnila rozlúčka s rokom 2010 na
Nám. slobody. Po vystúpení kapiel Gulevátor a AC/DC revival band nastúpila na pódium
piešťanská kapela Slniečko (Punto a rybacé hlavy).
Ohňostroj na uvítanie nového roka 2011 sa už nekonal na Kolonádovom moste, ale na
streche AUPARKU.
Vo viacerých hoteloch a zariadeniach, ako sú napr. Satelit, Sorea Sĺňava, Linea, Kursalon
i v ďalších sa konali silvestrovské zábavy.

4. Poľnohospodárstvo v roku 2010
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2010
a) Vplyv počasia na úrodu
Poľnohospodárskemu družstvu v Piešťanoch spôsobilo v roku 2010 počasie problémy,
situácia bola za posledných 30 rokov najhoršia, čo sa prejavilo na úrode. Tento rok bol
mimoriadne bohatý na zrážky, ktoré dosiahli až 850 mm, kým priemerný ročný normál je
550 až 600 mm.
V máji a v júni dlhotrvajúce dažde spolu so spodnou vodou spôsobili podmáčanie polí,
piešťanskému družstvu najmä pri Sĺňave a pri potoku Holeška. Na 60 ha ploche voda porasty
zničila, na ďalších 15 ha sa nedalo nič zasiať. Najviac bola postihnutá kukurica a oziminy.
Slabšie boli výnosy a kvalita potravinárskej pšenice.
Po žatve sa piešťanskí poľnohospodári v septembri pousilovali so skorším zberom cukrovej
repy. V tom prípade ju mohli odpredať za vyššiu cenu, aj keď jej cukornatosť kvôli dažďom
a nedostatku slnka bola nižšia. Potom nasledoval zber slnečnice, zemiakov a tiež kukurice
na siláž a na osivo a na zrno.
Vzniknuté škody spôsobili, že v roku 2010 bolo PD Piešťany stratové.
b) Rastlinná výroba
V roku 2010 bola celková výmera ornej pôdy 877 ha
- obilniny: pšenica 136 ha (nižší výnos 4,65 t/ha), jačmeň 166,8 ha
(3,32 t/ha),
kukurica osivová 40 ha (slabý výnos 1 t/ha), kukurica na zrno 25 ha (9,81 t/ha);
- olejniny: dobré výnos, slnečnica 60 ha (2,89 t/ha, PALMA Bratislava), repka olejnatá ozimná 195 ha (2,85 t/ha, PALMA Bratislava). Novou plodinou bola horčica 21 ha (1,5 t/
ha, Liptovský Mikuláš);
- okopaniny: cukrová repa 98 ha (65,5 t/ha, Považský cukor Trenčianska Teplá);
- krmoviny: lucerna, silážna kukurica.
c) Živočíšna výroba
- chov ošípaných sa celkom zrušil z dôvodu nízkych výkupných cien. Ostal iba chov
hovädzieho dobytka: dojnice 135 ks, teľatá 25 ks, mladý dobytok (jalovice) 60 ks.
d) Výroba mlieka
- družstvo mlieko odpredáva do mliekárenskej spoločnosti RAJO Bratislava. V priestoroch
družstva sa uskutočňoval predaj čerstvého mlieka 2-krát v týždni.

Ing. Alexander Murín

