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Rok 2010 – pokračovanie
5. Priemysel, obchod, služby v roku 2010
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
a) Vedenie, orgány spoločnosti, zamestnanci
Generálnym riaditeľom SLK v roku 2010 bol naďalej Klaus Pilz. Zloženie orgánov
spoločnosti sa tiež nezmenilo. Predstavenstvo: Ing. Lev Novobilský - predseda, Klaus Pilz
- podpredseda, Andreas Schuster, Ing. Emanuel Paulech, John Ernest Smith, Ing. Jurina
Halmayová. Dozorná rada: Sándor Betégh,
Dr. Imre Deák, František Nortík, MUDr.
Pavol Zatkalík, Ing. Pavel Říha, János Tóbiás.
Od októbra 2010 sa novým vedúcim hotela Balnea Esplanade Palace stal Rakúšan Thomas
Pfanner.
Priemerný počet zamestnancov SLK v roku 2010 bol 1 185 (v roku 2009 1 240).
b) Hospodárenie kúpeľov
Celkové výnosy – v roku 2010 boli skutočné výnosy SLK vo výške 32 750
tis. eur,
oproti plánu 35 360 tis. eur boli o 7,4 % nižšie. Z dôvodu nižšej návštevnosti nebola splnená
plánovaná obsadenosť kúpeľov (nižšia o 6,7 %). Oproti roku 2009 boli výnosy o 39 tis. eur
nižšie.
Celkové náklady – v roku 2010 boli vo výške 31 847 tis. eur (v roku 2009 31 989 tis. eur).
Výsledok hospodárenia – v roku 2010 bol zisk spoločnosti pred zdanením 1 148 tis. eur,
po zdanení 902,5 tis. eur.
c) Akcionári SLK
Celkový počet akcií SLK v roku 2010 bol 1 509 518 (100 %). Menovitá hodnota jednej
akcie bola 33,193939 eur. Akcionári: 1. Danubius Hotel Operation And Services Private
Company Limited By Shares (47,59 %), 2. Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s. (24 %), 3.
Danubius Hotels, Nyrt. (18,40 %), 4. Mesto Piešťany (10,01 %), 5. Obec Smrdáky - 1 akcia
(0,00 %).
d) Majetok kúpeľov
Ku koncu roka 2010 bol celkový majetok spoločnosti 75 068 tis. eur (v roku 2008 81 310
tis. eur, v roku 2009 77 199 tis. eur). Z toho dlhodobý hmotný majetok bol vo výške 70 353
tis. eur (v roku 2008 76 792 tis. eur, v roku 2009 73 390 tis. eur).
e) Rozdelenie zisku za rok 2009
Na výročnom valnom zhromaždení akcionárov SLK, ktoré sa konalo v roku 2010, boli
schválené dividendy pre akcionárov spoločnosti za rok 2009. Mestu Piešťany bolo
poukázaných cca 85 tis. eur.
f) Rozdelenie zisku za rok 2010
Čistý zisk spoločnosti v roku 2010 bol 902,555 tis. eur. Z toho 90,255 tis. eur (10 %)
pripadlo na zákonnú tvorbu rezervného fondu. Zisk na rozdelenie bol vo výške 812 299 eur.
Dividenda za 1 akciu bola 0,54 eura. Mesto Piešťany za 151 102 akcií získalo cca 82 tis. eur.
g) Investičná činnosť SLK
V roku 2010 vynaložili SLK na investičnú činnosť 1 617 tis. eur. Spoločnosť vynaložila na
modernizáciu Balneoterapie 2 - pavilón C 613,5 tis. eur, na modernizáciu ďalších zariadení

442 tis. eur, na obstaranie nehmotného majetku 153 tis. eur, na informačné technológie
194,5 tis. eur, na chladiace zariadenie v Balnea Grand Splendid 116 tis. eur, na nákup strojov
- Piešťany 54,5 tis. eur, na nákup strojov Smrdáky 20 tis. eur, atď.
Rekonštrukcia schátralého LD Slovan sa nezačala.
Spoločnosť sa rozhodla realizovať ďalšiu väčšiu investičnú akciu. Koncom roka 2010 sa
začala komplexná renovácia balneoterapie, ktorá je už vyše 30 rokov v prevádzke. Na
rekonštrukciu oddelení vodoliečby a masáží bolo vyčlenených cca 3,5 mil. eur. Počas
rekonštrukcie sa procedúry poskytujú v Napoleonských kúpeľoch a v Irme.
h) Klienti kúpeľov
V roku 2010 mali SLK 49 215 klientov, z toho bolo 24 466 domácich a 24 749 zahraničných.
Na domácom trhu prevládali samoplatci - 17 664 osôb (72,20 % na domácom trhu), potom
nasledovali zdravotné poisťovne - kat. A s 3 886 osobami (15,88 %) a zdravotné poisťovne
- kat. B s 1 886 osobami (7,63 %). Domácich ambulantných pacientov bolo 1 050 (4,29 %).
Odbyt svojich služieb zabezpečovali SLK v spolupráci so svojimi obchodnými partnermi na
základe zmluvných vzťahov. V roku 2010 mali kúpele klientov zo 77 krajín sveta, pričom
TOP 20 predstavovalo až 94,63 % zahraničných klientov. Najviac klientov v tomto roku
už bolo z Čiech 28,59 %, z Nemecka 25,30 %, potom nasledoval Izrael 13,61 %, Rakúsko
4,83 %, Kuwait 3,42 %, Rusko 3,33 %, Poľsko 2,97 %, Maďarsko 1,99 %, Cyprus 1,52 %,
USA 1,48 %, Libanon 1,21 %, Veľká Británia 1,06 %, Saudská Arábia 0,93 %, Taliansko
0,87 %, Kanada 0,72 %, Švajčiarsko 0,60 %, Jordánsko 0,58 %, Spojené arabské emiráty
0,55 %, Belgicko 0,54 %, Lýbia 0,52 %. Ostatných 57 štátov malo podiel 5,38 %. Došlo
k poklesu klientov z Nemecka, pribudlo z arabských krajín a z Izraela. Keďže klasických
kúpeľných hostí ubudlo, kúpele začali ponúkať viacej špeciálnych pobytov. Pre problémy
v cestovnom ruchu ľudia nemusia toľko cestovať do zahraničia, ale majú možnosť stráviť
voľný čas v kúpeľoch.
Najlepšie bol obsadzovaný hotel Thermia Palace, dobrá obsadenosť bola aj v Balnea
Esplanade a Balnea Palace.
Klienti s kúpeľnými službami boli spokojní, páčilo sa im aj prostredie nášho mesta. Sťažnosti
však boli na bezdomovcov, ktorí sa počas roka zdržovali na Kolonádovom moste.
ch) Významní klienti a návštevníci
Klienti sa v kúpeľoch liečili, tiež relaxovali alebo regenerovali. Medzi nich patrili slovenské
herečky Marína Kráľovičová a Zdenka Studenková, britská rocková formácia Status Quo,
reprezentačné futbalové mužstvo Slovenska (pred MS), biatlonistka Anastasia Kuzminová
(olympijská víťazka). Do Piešťan zavítal aj český herec Miroslav Donutil, kanoisti Michal
Riszdorfer a Juraj Tarr, súbor Alexandrovcov z Ruska, rabín Zev Stiefel i ďalší.
i) Kúpeľné hotely
Na Kúpeľnom ostrove: 1. KH Thermia Palace, 2. KH Balnea Esplanade Palace, 3. KH
Balnea Grand Splendid, 4. KH Pro Patria.
V centre mesta: 1. KH Jalta, 2. KH Villa Berlin, 3. KH Šumava.
2. Obchodné centrum AUPARK v Piešťanoch
Výstavba polyfunkčného komplexu AUPARK na Nitrianskej ul. v Piešťanoch sa začala 6.
júna 2008 položením základného kameňa spojeného so slávnostným výkopom.
Stavebníkom bola spoločnosť AUPARK Piešťany, s.r.o. a generálnym dodávateľom
stavebných prác spoločnosť HB Reavis Management, s.r.o. Banská Bystrica. Obe sú

dcérskymi spoločnosťami materskej developerskej spoločnosti HB Reavis Group, a.s.
Hrubú stavbu realizovala firma VESSTAV, s.r.o. Topoľčany, potom nastúpili ďalšie stavebné
a montážne firmy.
Pre verejnosť bolo nákupno-zábavné centrum AUPARK slávnostne otvorené vo štvrtok
29. apríla 2010. Symbolickú pásku prestrihli primátor Piešťan Remo Cicutto a predseda
spoločnosti HB Reavis Slovakia Slavomír Jankovič. Počas prvého dňa navštívilo centrum 30
tisíc ľudí. V rámci otvorenia AUPARKu sa na neďalekom Nám. slobody uskutočnil kultúrny
program. V sobotu 1. mája sa oslavy otvorenia obchodného centra skončili veľkolepým
ohňostrojom.
Výstavba AUPARKu si vyžiadala investície vo výške 25 miliónov eur. Vo vyše 60-tich
prevádzkach vzniklo cca 200 nových pracovných miest. Okrem pestrej palety rôznych
obchodov sa tu nachádza kaviareň, reštaurácia, fitness centrum, detský kútik a pod. Nákupné
centrum je situované v centre mesta v blízkosti pešej zóny. AUPARK zároveň disponuje
390-timi parkovacími miestami. V priestoroch centra sa nachádza aj predajňa potravín
spoločnosti Billa. Táto predajňa nepriamo spôsobila zánik Kopányho predajne potravín na
Nám. slobody.
3. Polyfunkčná budova Centroom v Piešťanoch
Sedemposchodová budova spoločnosti Centroom, s.r.o. Piešťany sa nachádza na Nitrianskej
ul. v susedstve obchodného centra AUPARK.
Výstavba objektu sa začala v roku 2009 a bola ukončená v auguste 2010 kolaudačným
rozhodnutím. V budove sa na prízemí nachádzajú predajne a na 1. poschodí administratívne
priestory. Na ďalších poschodiach bolo postavených
44 bytov.
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany
SVP, š.p. sídlil od svojho vzniku 1.7.1997 v Banskej Štiavnici. Rozhodnutím zakladateľa
podniku, Ministerstva životného prostredia SR, sa sídlo podniku od 1.1.2008 dočasne
presunulo do Žiliny. Po voľbách do NR SR, ktoré sa konali v júni 2010, sa sídlo
vodohospodárskeho podniku vrátilo späť do Banskej Štiavnice.
V roku 2008 SVP, š.p. spravoval vodné toky v dĺžke 32 738 km, 282 vodných nádrží, 2 811
km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí bola 49 015
km2.
SVP, š.p. má celoštátnu pôsobnosť so 4-mi odštepnými závodmi. Sú to: OZ Bratislava, OZ
Piešťany, OZ Banská Bystrica, OZ Košice.
Sídlo OZ Piešťany je v budove na Nábreží Ivana Krasku 3. Riaditeľmi OZ Piešťany boli Ing.
Dušan Chlapík, CSc. a Ing. Boris Raksányi. V roku 2010 bol riaditeľom OZ Ing. Ladislav
Kyšeľa, potom opäť Ing. Boris Raksányi a po júnových voľbách NR SR došlo k ďalšej
zmene a za riaditeľa bol menovaný JUDr. Vladimír Zachar.
Odštepný závod SVP v Piešťanoch má 6 správ: Správa horného Váhu Ružomberok, Správa
stredného Váhu I Nimnica, Správa stredného Váhu II Piešťany, Správa dolného Váhu Šaľa,
Správa hornej Nitry Topoľčany, Správa dolnej Nitry Nitra. Sídlo Správy stredného Váhu
II Piešťany je tiež v budove na Nábreží Ivana Krasku 3, riaditeľom správy je Ing. Milan
Koščál.
SVP, š.p., Odštepný závod Piešťany vydáva štvrťročne časopis Hlas Váhu. V roku 2010

vychádzal už XX. ročník časopisu, šéfredaktorom bol Ing. B. Raksányi, výkonným
redaktorom Ing. D. Chlapík, CSc.
5. Vodné dielo Drahovce - Madunice – 50. výročie vzniku
V roku 2010 si zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Odštepný závod
Piešťany, pripomenuli 50. výročie začatia skúšobnej prevádzky vodného diela Drahovce Madunice. Budovalo sa v rokoch 1956-60. Pri Piešťanoch vznikla vodná nádrž Sĺňava, nad
Drahovcami bola vybudovaná hať. Od hate pokračoval prívodný kanál do vodnej elektrárne
Madunice na energetické spracovanie.
Technické údaje vodného diela: objem vodnej nádrže Sĺňava je 12,5 milióna m3 vody,
úžitkový objem využívaný na výrobu el. energie je 3,9 milióna m3, plocha Sĺňavy je 4,3
km2, dĺžka hate Drahovce je 132 m (obsahuje 6 haťových polí so šírkou 16 m a výškou 7,8
m), hať zvláda pri povodniach prietok až 2 200 m3 vody za sekundu.
6. Atómová elektráreň Bohunice - previerka bezpečnosti prevádzky
Atómová elektráreň Bohunice (EBO) sa nachádza juhozápadne od Piešťan.
V novembri 2010 sa na základe pozvania Úradu jadrového dozoru a Slovenských elektrární
uskutočnila v EBO medzinárodná previerka za účasti 13-tich odborníkov Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu (MAAE) z 9 krajín – Francúzska, Veľkej Británie, Švédska,
Kanady, Číny, Japonska, Čiech, Belgicka a Talianska. Previerka bola zameraná na bezpečnosť
prevádzky AE V2.
Slovenské elektrárne, a.s. sú najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a sú
členom talianskej skupiny Enel. Po ukončení privatizácie v roku 2006 spoločnosť Enel
vlastnila 66 % akcií Slovenských elektrární a zvyšných 34 % akcií Fond národného majetku
SR.
7. Hotely, penzióny a ďalšie rekreačné zariadenia v Piešťanoch a blízkom okolí
Zariadenia na území Piešťan: 1. Hotel Eden, Winterova 60, 2. Hotel City, Winterova 35, 3.
Hotel Smaragd, Winterova 33, 4.Hotel Magnólia, Nálepkova 1,
5. Hotel Sandor Pavillon, Štefánikova 2B, 6. Hotel Pavla, Sad Andreja Kmeťa 776, 7. Hotel
Šport, Sad Andreja Kmeťa 45, 8. Hotel Villa Anne Mary, Pod Párovcami 5159/3, 9. Hotel
Máj, Hlboká 49, 10. Hotel Sorea Sĺňava, Hlboká 47, 11. Hotel Paradiso, Krajinská cesta 11,
12. Hotel ATOM, Krajinská cesta 32, 13. Hotel Satelit, Nám. J. Murgaša 3, 14. Hotel Park,
Nábrežie Ivana Krasku 2, 15. Hotel Poppy, Rekreačná 7, 16. Hotel Linea, Rekreačná ul.,
17. Hotel Signál, Rekreačná 13, 18. Penzión Villa Veres, Winterova 21, 19. Penzión Solid,
Vajanského 12, 20. Penzión Bodona, Bodona 53, 21. Penzión Diana, Matuškova 21, 22.
Penzión Anna - Caffé Bar, Vážska 218, 23. Autocamping Lodenica, Sĺňava 1.
Zariadenia na území Banky. Banka bola v minulosti mestskou časťou Piešťan. Rekreačné
zariadenia sa nachádzajú najmä na ľavej strane jazera Sĺňava:
1. Hotel Sergio, Odborárska 7, 2. Hotel Korekt, Odborárska 8, 3. Hotel Odevák, Odborárska
15, 4. Hotel Lux, Červená veža 5, 5.Penzión Heinola, Odborárska 5,
6.Penzión Benátky, Topoľčianska 1, 7.Penzión Zachej, Cesta Janka Alexyho 33, 8.
Autocamping Sĺňava II, Cesta Janka Alexyho.
V Moravanoch n/V. sa nachádza penzión a reštaurácia Tematín.

8. Erotické salóny v Piešťanoch
V roku 2010 to boli: 1. Night Club Diego, Vajanského 8, 2. Dolce vita, Hodžova 11.
9. Nové kníhkupectvo v Piešťanoch
V priestoroch bývalého „mliečneho baru“ na Winterovej ul. bolo v máji 2010 otvorené
kníhkupectvo pod názvom BENE LIBRI-MODUL. Nahradilo zaniknuté kníhkupectvo
v náprotivnej budove v Sade A. Kmeťa, kde vznikla piváreň a reštaurácia U páva.
10. Spoločnosť DOMOSS-TECHNIKA, a.s. Piešťany - 20. výročie vzniku
V roku 2010 si spoločnosť DOMOSS-TECHNIKA pripomenula a oslávila
20. výročie
svojho založenia. Zorganizovala niekoľko spoločenských akcií, napr. DOMOSS majáles.
Spoločnosť DOMOSS založilo v roku 1990 5 pracovníkov VÚSST v Piešťanoch – Ing.
Miroslav Hrdina, Ladislav Oravec st., Peter Sminin, Peter Křen a Ján Bielik. V súčasnosti
najväčším akcionárom je Ing. M. Hrdina, ktorý vlastní 50 % akcií spoločnosti. Zároveň je
DOMOSS akcionárom nadnárodnej spoločnosti EURONICS na Slovensku, ktorá je druhým
najväčším elektropredajcom v Európe.
Spoločnosť DOMOSS naďalej prosperuje, predáva široký sortiment tovarov, v Piešťanoch
má aj servisné stredisko. Okrem Piešťan má predajne v Bratislave, Nitre, Trnave, Skalici,
Trenčíne a Dolnom Kubíne.
Domoss ako sponzor finančne podporuje piešťanské školy, športové kluby a pod. Napríklad,
spoločnosť pomohla Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch zaviesť bezdrôtový
internet (WiFi sieť). Tiež bola hlavným sponzorom festivalom Truck Country a Country
Lodenica.
11. Mlynský areál v Piešťanoch v roku 2010
Už dlhšiu dobu sú Považské mlyny a cestovinárne Piešťany v konkurze, mlynská výroba
v areáli neprebieha. Zostala iba výroba keksov a piškót. Priestory mlyna boli dané do nájmu
viacerým firmám.
Od 1. januára 2010 sa majiteľom mlynského areálu v Piešťanoch stala spoločnosť PMaC,
a.s. Bratislava. Priestory mlyna zostali naďalej prenajímané, pôsobí v nich cca 20 firiem.
Jednou z nich je spoločnosť 2 LUMU, s.r.o. Piešťany, ktorá vyrába keksy Marína a Indián
a guľaté detské piškóty.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2010
1. Mestská plaváreň v Piešťanoch - schválenie realizácie projektu
Na jeseň 2009 rokovalo Mesto Piešťany so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s.
o možnostiach prevodu vlastníctva kúpaliska Eva na mestskú samosprávu a opäť neúspešne.
Keďže nedošlo k dohode, tak sa mesto rozhodlo postaviť nové kúpalisko.
Na zasadnutí MsZ MP vo februári 2010 bola schválená realizácia projektu „Plaváreň
Piešťany“ a zároveň i podmienky na spracovanie príslušnej projektovej dokumentácie.
Nové mestské plavecké centrum sa bude nachádzať na mestskom pozemku pri futbalovom
štadióne v susedstve mestského parku (uvažovalo sa aj o lokalite na Hlbokej ul., ale tam
by sa komplex nezmestil). Bazény s príslušenstvom budú k dispozícii všetkým skupinám
návštevníkov, ktorí o ne majú záujem – plavci, pólisti, obyvatelia mesta a okolia, turisti.

Plavci navrhli postaviť bazény rovnakej veľkosti ako sú na kúpalisku Eva (vonkajší bazén
50 m, vnútorný bazén 25 m), aby sa tam mohli organizovať medzinárodné súťaže. Tiež
považovali navrhované technické riešenie krytého bazéna za komplikované a finančne
náročné. So svojimi návrhmi však neuspeli.
Projektovú dokumentáciu plaveckého centra vypracovala spoločnosť Aukett Slovensko.
Dokumentácia pre územné konanie obsahuje urbanistické a architektonické riešenie,
technickú a dopravnú infraštruktúru a vplyv stavby na životné prostredie. Plavecké centrum
bude mať 2 hlavné časti – vonkajší sezónny areál a krytú plaveckú halu. Vonkajší areál bude
obsahovať plavecký bazén s rozmermi 21x25 m, rekreačný bazén s toboganom a ďalšími
vodnými atrakciami a tiež príslušné zázemie. V plaveckej hale bude bazén s rozmermi 21x33
m s posuvnou stenou, 12 m výučbový bazén a ďalšie príslušenstvo.
Koncom roka 2010 sa k projektovej dokumentácii vyjadrovali správcovia sietí a ďalšie
dotknuté orgány. Potom mesto požiada o územné rozhodnutie. Nasledovať bude verejné
obstarávanie na spracovateľa dokumentácie pre potreby stavebného povolenia.
Uskutočnili sa tiež prvé rokovania s bankami a leasingovými spoločnosťami o financovaní
tohto projektu. Odhadované investičné náklady na plaváreň sú približne 14,5 mil. eur.
2. Granty a dotácie pre mesto Piešťany
a) Granty z fondov Európskej únie: Slovenská republika ako nový člen EÚ čerpala finančné
prostriedky z fondov EÚ po prvýkrát v skrátenom programovom období 2004 - 2006.
V súčasnosti prebieha programové obdobie 2007 - 2013. Granty z EÚ čerpalo aj Mesto
Piešťany.
Zrealizované projekty: 1. Pešia zóna - II. etapa (80 340 eur), 2. Socha piešťanských parkov
2005 (49 142 eur), 3. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2006 (43 724 eur), 4. Piešťanské
informačné centrum (67 516 eur), 5. ZŠ Brezová ul. (1 507 074 eur).
V roku 2010 prebiehala realizácia projektov: 1. ZŠ Holubyho ul. (950 153 eur), 2.
Rekonštrukcia Teplickej ul. (1 546 428 eur).
V hodnotení boli projekty: 1. Verejné osvetlenie (249 788 eur), 2. Kompostáreň (2 454 424
eur).
Neschválené projekty: 1. Čistiaca technika (986 340 eur), 2. Domov sociálnych služieb
(1 641 597 eur).
b) Granty a dotácie z Ministerstva kultúry SR: 1. Kláštor johanitov v Piešťanoch - 2004 (16
597 eur), 2005 (4 979 eur), 2006 (3 319 eur), 2007 (6 639 eur),
2. Socha piešťanských
parkov - 2005 (15 269 eur), 3. Piešťanský festival - 2005 (3 319 eur), 2006 (16 597 eur),
2008 (9 958 eur), 2009 (10 tis. eur), 2010
(9 tis. eur), 4. Jazzové Piešťany 2007 (8 299
eur), 5. Obnova terasy ZUŠ - 2008 (13 278 eur).
c) Dotácia z Ministerstva hospodárstva SR: 1. Rekonštrukcia Vrbovskej cesty - 2010 (414
tis. eur).
d)Dotácie z Trnavského samosprávneho kraja: 1.Piešťany v zrkadle historických pohľadníc
- 2008 (664 eur), 2. Piešťanský streetbal - 2008 (996 eur), 3. MMF Cinematik - 2008 (664
eur), 4. Detské dopravné ihrisko (30 tis. eur).
3. Rekonštrukcia Teplickej ulice
Rozsiahla rekonštrukcia Teplickej ul. sa začala v roku 2010, nasledovala po rekonštrukcii
Nitrianskej ul.

Žiadosť o grant vo výške vyše 1,5 mil. eur z Regionálneho operačného programu EÚ podalo
Mesto Piešťany v júli 2009. V decembri 2009 MsÚ v Piešťanoch obdržal z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR potvrdenie o schválení projektu „Regenerácia centrálnej
mestskej zóny - Teplická ul.“. V roku 2010 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác a bola podpísaná zmluva s ministerstvom.
Rekonštrukcia Teplickej ul. prebieha po úsekoch, začala sa v septembri 2010 a má trvať
cca 10 mesiacov. Práce sa začali na úseku medzi križovatkou Teplickej ul. s Bratislavskou
cestou a križovatkou Teplickej ul. s ulicami Radlinského a Meštianskej. V roku 2011 bude
rekonštrukcia Teplickej ul. pokračovať po ďalších úsekoch až po AUPARK. Rekonštrukčné
práce dočasne spôsobili problémy obyvateľom a podnikateľom na Teplickej ul., v dôsledku
dopravného obmedzenia bol sťažený prístup k domom, dočasne prerušená premávka
a parkovanie.
Rekonštrukcii podlieha celá Teplická ul. v dĺžke vyše 800 m. Okrem renovácie vozovky
a chodníkov sa uskutočnia sadové úpravy, osadenie lavičiek, smetných košov a stojanov
na bicykle. V miestach prechodu pre chodcov bude bezbariérové napojenie na vozovku
doplnené o orientačné prvky pre nevidiacich. Uskutoční sa tiež výmena verejného osvetlenia
a vytvorí sa 56 parkovacích miest.
Jednou z podmienok projektu je rekultivácia verejnej zelene. Rekonštrukcia si vyžiadala
odstránenie všetkých aj zdravých stromov na ulici (prevažujúci druh bol javor horský).
Výruby stromov vyvolali nesúhlasnú reakciu časti občanov. Nahradí ich výsadba nových
stromov (javor mliečny).
4. Rekonštrukcia Vrbovskej cesty
Rovnako ako v predchádzajúcich, aj v roku 2010 pokračovalo Mesto Piešťany v rekonštrukcii
mestských komunikácií. Ďalšou v poradí bola Vrbovská cesta, rekonštrukčné práce sa
uskutočnili v období jún - august.
Na úseku od križovatky Vrbovskej cesty s Dopravnou ul. po križovatku Vrbovskej cesty
s Bratislavskou cestou sa uskutočnila výmena asfaltu a obrubníkov. Tiež boli z cesty
odstránené už nepoužívané železničné koľaje, vychádzajúce z mlynského areálu. Chodníky
boli renovované iba čiastočne, pretože na ich opravu už nezostali finančné prostriedky.
Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo Mestu Piešťany na tento účel dotáciu vo výške 414
tis. eur.
5. Úprava križovatky Žilinská - Mojmírova - Vodárenská
V období apríl - jún 2010 sa uskutočnila úprava a rekonštrukcia doposiaľ neprehľadnej
križovatky Žilinská - Mojmírova – Vodárenská.
Napojenie Vodárenskej ul. na Žilinskú cestu bolo zrušené, po novom je Vodárenská ul.
napojená na Mojmírovu ul. Vozovka na Mojmírovej ul. bola rozšírená odstránením zeleného
pásu. Pri úprave nedošlo k likvidácii zelene. Naviac boli vysadené 4 nové stromy a 60 kríkov.
Tiež vzniklo 7 parkovacích miest, ktoré využívajú zákazníci blízkych prevádzok.
6. Rekonštrukcia tribúny futbalového štadióna
Rekonštrukcia tribúny futbalového štadióna v Piešťanoch sa konala v lete 2010.
Bol vypracovaný nový statický projekt, keďže strecha tribúny bola deravá, voda tiekla na
sedačky, vlhli obvodové steny, zatekalo do kabín. Nevyhovujúce boli nosné stĺpy a ozvučenie.

V rámci rekonštrukčných prác sa uskutočnila výmena drevených sedadiel za plastové. Tie
majú farby mesta a sú rozmiestnené tak, že z diaľky zobrazujú skratku PFK.
Osadená bola nová strecha, zatekanie do kabín sa odstránilo izoláciou. Nosné stĺpy dostali
nové ukotvenie, osadilo sa nové zábradlie a nový bleskozvod. Tiež boli osadené nové
reproduktory a ozvučovacia technika. V rámci projektu sa vykonala aj oprava rozvodu
studenej vody.
Po ukončení rekonštrukcie bola tribúna slávnostne otvorená 25. sept. 2010 za prítomnosti
primátora mesta Ing. Rema Cicutta, predsedu výkonného výboru PFK Pavla Majerského
i ďalších zúčastnených.
Rekonštrukčné práce si vyžiadali náklady takmer 200 tis. eur, Mesto Piešťany na tento účel
vynaložilo 164,5 tis. eur.
7. Rekonštrukcie základných škôl v Piešťanoch
V roku 2010 pokračovali rozsiahle rekonštrukčné práce na objektoch piešťanských
základných škôl. Školy sa opravujú postupne, mesto na ich opravu získava granty Európskej
únie.
Rekonštrukcia sa týka učební (výmena podláh, okien, obkladov okolo umývadiel, svietidiel,
tabúľ a pod.), šatní, sociálnych zariadení a ďalších miestností, telocvične (výmena podlahy,
okien, oprava strechy), robí sa komplexná rekonštrukcia kuchyne, tiež zateplenie a nová
fasáda budov, oprava strechy a pod.
a) Rekonštrukcia ZŠ Brezová ul. – rekonštrukčné práce sa začali začiatkom letných prázdnin
v roku 2009 a trvali do konca júna 2010, následne sa uskutočnila kolaudácia. Vyučovanie
v škols. roku 2010/2011 sa začalo vo vynovených priestoroch. Celková výška nákladov na
rekonštrukciu školy bola 1 667 tis. eur (grant EÚ bol vo výške 1 507 074 eur).
b) Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul. – rekonštrukčné práce sa začali v máji 2010 s dobou
trvania 9 mesiacov. Výška nákladov na základe projektu je 964 tis. eur, peniaze sa získali
z eurofondov (grant vo výške 950 153 eur), Mesto Piešťany sa na realizácii projektu podieľa
5 %-mi z oprávnených výdavkov.
c) Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova ul. – projektová dokumentácia na rekonštrukciu školy bola
dokončená v auguste 2010. Mesto Piešťany sa pripravilo na výzvu Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR na získanie grantu z fondov EÚ (požadovaný grant je 1 004 367
eur). Rekonštrukčné práce by sa mali začať v roku 2011.
8. Obytno-rekreačná zóna Lodenica Piešťany
V roku 2008 sa začala a na jar 2010 bola ukončená výstavba obytno-rekreačnej zóny
Lodenica. Nachádza sa na najjužnejšej časti Piešťan na pravej strane Rekreačnej ul. v smere
od mesta.
Bol postavený polyfunkčný objekt s 34 bytmi, na prízemí sa nachádza reštaurácia, fitnes
centrum a pod. Investorom bola spoločnosť DUANT INVEST
s.r.o. Piešťany. Súčasťou obytnej zóny Lodenica sú aj nové rodinné domy.
9. Mestský park v Piešťanoch - národná kultúrna pamiatka
V januári 2010 bol Mestský park v Piešťanoch vyhlásený Pamiatkovým úradom SR za
národnú kultúrnu pamiatku, Ministerstvo kultúry SR však toto rozhodnutie z procesných
dôvodov zrušilo.

Už začiatkom 19. stor. bol grófom Jozefom Erdödym založený tzv. Starý park. Koncom
19. stor. založila rodina Winterovcov Nový park, dnešný Mestský park, ktorý vedie od
Kursalonu k severnému okraju parku. Na okraji parku popri ul. Pod Párovcami sa vyníma
vysoká topoľová alej. V parku rastú listnaté stromy, najmä javory, brezy, lipy, topoľ biely,
topoľ čierny i ďalšie, z ihličnanov smreky a borovice. V parku sa nachádza tiež viacero
vzácnych drevín.
Park je dôležitým urbanistickým prvkom a je pozostatkom tunajších lužných lesov v okolí
Váhu. Zachovali sa tiež sadovnícke úpravy z konca 19. stor. i hranice parku. Nachádzajú sa
v ňom Beethovenov a Trajanov pomník.
V parku sa tiež nachádza prírodný amfiteáter, ktorý je už dlhšiu dobu nefunkčný. V súčasnosti
ho mesto ponúka na prenájom, pričom by jeho spoločensko-kultúrne využitie malo
zostať zachované. Úpravy tohto objektu by mestský úrad musel konzultovať s Krajským
pamiatkovým úradom v Trnave.
10. Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia v Piešťanoch a okolí
Projekt modernizácie a rozšírenia kanalizácie a ČOV sa začal realizovať v roku 2004. Čistiareň
odpadových vôd bola po rekonštrukcii od roku 2008 v skúšobnej prevádzke. 16. apríla
2010 sa za prítomnosti zástupcov Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOSu) uskutočnilo
slávnostné uvedenie do trvalej prevádzky čistiarne odpadových vôd v Piešťanoch a 33 km
novovybudovaných alebo zrekonštruovaných splaškových kanalizácií v Piešťanoch a 4-och
obciach regiónu. Celkové náklady na rekonštrukciu ČOV a kanalizácie dosiahli vyše 13
mil. eur, z čoho cca 4,7 mil. eur investoval TAVOS, 6,5 mil. eur bolo z fondov EÚ a zvyšok
zo štátneho rozpočtu.
11. Automatické zavlažovanie plochy futbalového štadióna
V apríli 2010 sa do hracej plochy futbalového štadióna nainštalovalo automatické
zavlažovanie. Do vyhĺbených rýh bolo uložených vyše 500 m rozvodného potrubia a následne
bol trávnik upravený do pôvodného stavu.
12. Podchod pod železničnou traťou na Vrbovskej ceste
Podchod pre peších a cyklistov pod železničnou traťou smerom do lokality Kanada
dobudovali Železnice SR na jar 2008 v rámci modernizácie železničnej trate z prostriedkov
EÚ. Podľa zákona ho preto Mesto Piešťany nemohlo prevziať do svojho majetku.
Z ohlasov obyvateľov vyplýva, že podchod má nedostatky, spôsobené nie celkom dobrým
projektom stavby. V podchode sa často vyskytujú zrážky cyklistov s chodcami. Po dlhšie
trvajúcich dažďoch, ako napr. v apríli 2010, sa v podchode nahromadila voda, na ktorej
plávali rôzne pohodené odpadky. Voda prestala odtekať, železnice v spolupráci s mestom
museli ju dať odčerpať. V zimnom období tam zas býva klzko.
Zrážky by sa dali minimalizovať inštaláciou zrkadla a záplavy v podchode vybudovaním
kanalizačnej uličnej vpuste pri vstupe zo strany mesta. Tieto požiadavky mesta však železnice
nesplnili, pretože boli nad rámec schválenej projektovej dokumentácie.
13. Vybudovanie kanalizácie v lokalite Kanada
Na jar 2010 Trnavská vodohospodárska spoločnosť so sídlom v Piešťanoch (TAVOS)
vybudovala novú kanalizačnú vetvu v lokalite Kanada za železničnou traťou. Prípojky

k domom si robili samotní obyvatelia.
Podľa platnej legislatívy je v miestach, kde je vybudovaný vodovod a kanalizácia, je
povinnosť občana pripojiť sa k sieti, pokiaľ nemá iné povolenie.
14. Komunikácie na sídlisku Heinola
Na zasadnutí MsZ v júni 2010 v rámci bodu pripomienky a dopyty občanov vystúpil zástupca
obyvateľov sídliska Heinola, ktorí spolu s riaditeľmi hotelov Máj a Sorea Sĺňava podali
podnet na mestský úrad na riešenie zlého stavu niektorých komunikácií na sídlisku Heinola.
Konštatoval, že komunikácie na sídlisku sú už dlhšiu dobu v nevyhovujúcom technickom
stave, tiež nie je zabezpečená údržba niektorých komunikácií.
V roku 2000 investor sídliska niektoré parcely, na ktorých sa nachádzali komunikácie,
odovzdal Mestu Piešťany. V nasledujúcom období mesto zo svojho rozpočtu a s príspevkom
štátu vybudovalo na sídlisku niektoré cesty a chodníky, ďalšie cesty a chodníky, najmä
v nezastavaných častiach zostali iba vyštrkované.
Aj v roku 2010 obyvateľom sídliska robil problémy technický stav niektorých komunikácií.
Pozemky, na ktorých sa nachádzali tieto cesty však stále patrili súkromným vlastníkom.
Dostavbu týchto komunikácií môže mesto realizovať až vtedy, ak tieto pozemky prejdú do
jeho vlastníctva.
Údržbu ciest, ktoré boli odovzdané do správy mesta, zabezpečujú Technické služby mesta
Piešťany.
15. Jarné upratovanie brehov Sĺňavy a Váhu
Jarné upratovanie a čistenie brehov okolo Sĺňavy a Váhu sa pod názvom „Gesto pre čisté
mesto“ uskutočnilo v dňoch 17. až 28. marca 2010. Zorganizoval ho Michal Fiala z bufetu
Dino za Lodenicou v spolupráci s Mestom Piešťany a piešťanskými vodohospodármi.
Do akcie sa zapojili školy, športovci, podnikatelia, firmy, podniky, obecné úrady z okolitých
obcí i ďalší dobrovoľníci. Vyzbierali veľké množstvo smetí, odpadov, konárov a pod.
Jarné upratovanie zorganizovala aj skupina členov organizácie Greenpeace v Piešťanoch.
V sobotu 17. apríla pri príležitosti Dňa Zeme vyčistili brehy Váhu v lokalitách Lido a Prúdy.
16. Kúpalisko Eva sprístupnené pre verejnosť v letnom období
V roku 2010 bolo kúpalisko Eva, patriace naďalej Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany,
a.s., znova otvorené v letnom období. Od júna do septembra bol pre verejnosť sprístupnený
vonkajší i detský bazén.
Prevádzku kúpaliska Eva zabezpečoval Klub vodného póla Kúpele Piešťany, ktorému Mesto
Piešťany poskytlo na rok 2010 dotáciu 49 tis. eur. Dotáciu schválilo mestské zastupiteľstvo
s podmienkou, aby vodnopólisti bezplatne umožnili tréningy v bazéne aj ďalším tunajším
plaveckým klubom.
17. Pokračovanie revitalizácie potoka Dubová
Revitalizácia potoka Dubová sa začala v roku 2007 na úseku od Krajinskej cesty po Veternú
ulicu. Okrem vyčistenia a úpravy samotného potoka sa vykonali aj rozsiahle stavebné úpravy
priestorov pozdĺž potoka.
V roku 2008 bola na tomto úseku otvorená cyklotrasa, na hrádzi vedľa potoka boli vybudované
dva oddelené chodníky - pre peších a pre cyklistov. V roku 2008 získala revitalizácia potoka

Dubová Cenu za architektúru.
V roku 2010 pokračovala realizácia projektu revitalizácie potoka Dubová na ďalšom úseku
od Veternej ulice po Lodenicu. Povodie Váhu zabezpečilo vyčistenie potoka a terénnu
úpravu svahu. Mesto budovalo chodníky. V roku 2011 budú pokračovať dokončovacie
práce a sadové úpravy.
V septembri 2010 sa začalo so stavbou chodníkov v náväznosti na predchádzajúci úsek. Po
jeho dokončení cyklisti, chodci i korčuliari budú mať možnosť dostať sa až na kolookruh
Sĺňava.
Mesto Piešťany sa v roku 2010 s projektom revitalizácie zapojilo do 4. ročníka celoštátnej
súťaže „O ľuďoch s ľuďmi - cena za podporu miestnej demokracie“, v ktorej obsadilo 2.
miesto.
18. Odpadové hospodárstvo mesta Piešťany v roku 2010
Celkové náklady na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve mesta vyšli Mesto
Piešťany v roku 2010 na 1 180 590 eur. Z toho sa na vývoz komunálneho odpadu vynaložilo
710 238 eur, na uloženie odpadov na skládky (Rakovice, Bojná) 389 378 eur, na prevádzku
24 809 eur, na zber a vývoz separovaného odpadu 56 105 eur.
Príjem Mesta Piešťany z poplatkov za odpady bol 1 157 711 eur, t.j. mesto doplatilo na
služby v odpadovom hospodárstve z rozpočtu mesta 22 819 eur.
Okrem netriedeného komunálneho odpadu sa tiež uskutočňoval zber vytriedených odpadov
(separovaný zber) - papier, plasty, sklo, tetrapakové obaly, kovy, batérie a akumulátory,
žiarivky a farby, odpadový olej, elektroodpad, pneumatiky, bioodpad.
Mesto Piešťany je členom Združenia pre separovaný zber odpadu regiónu Piešťany, tvoria
ho Piešťany, Vrbové a ďalších 17 obcí.
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v meste Piešťany zmluvne vykonávala spoločnosť
Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Spoločnosť zabezpečovala zber a vývoz netriedeného
komunálneho odpadu na skládku odpadov, bezplatný vývoz separovaného odpadu k jeho
zhodnotiteľom, vývoz bioodpadu z rodinných domov, vývoz odpadu zo zberného strediska,
vývoz odpadu z cintorínov a likvidáciu nepovolených skládok. Vytriedený odpad sa odvážal
na zhodnotenie do viacerých spoločností – do Žiliny (papier), Nemšovej (sklo), Nitrianskej
Blatnice (pneumatiky, odpadový olej, batérie, žiarivky), Veľkého Orvišťa (elektroodpad),
atď. Bioodpad zhodnocovali Služby mesta Piešťany.
19. Zámer južného obchvatu Piešťan a premostenia Váhu
Na mimoriadnom zasadnutí MsZ MP v apríli 2010 schválili poslanci MsZ trasu južného
obchvatu mesta a poverili MsÚ vypracovať stanovisko mesta k zámeru „Cesta II/499
Piešťany -južný obchvat“. Trasa obchvatu je rozdelená na 3 úseky.
Prvý úsek má mať začiatok pri bývalom podniku Tesla, kde vznikne nová okružná križovatka,
pokračuje okolo tesláckej bytovky, mimoúrovňovo križuje Vrbovskú cestu a železničnú
trať Piešťany - Vrbové. Ďalej má viesť cez poľnohospodársku pôdu (lokality Kňazovec
a Mikušová) a mimoúrovňovo bude križovať železničnú trať Piešťany - Bratislava.
V druhom úseku sa trasa obchvatu napojí na ďalšiu novú križovatku pri poliklinike a bude
pokračovať na východ po okraji bývalých ovocných sadov. Po estakáde pri potoku Dubová
prejde na nový most cez Váh. Most má mať nosnú betónovú konštrukciu a jeho súčasťou
budú chodníky pre peších a cyklistov. Premostenie rieky sa začne pri Lodenici a na strane

Banky má vyústiť na ceste smerom na Ratnovce južne od penziónu Zachej.
Tretí úsek obchvatu bude v katastrálnom území Banky v súlade s územným plánom obce.
Južný obchvat Piešťan sa má výhľadovo napojiť na diaľnicu.
20. Územný generel mesta Piešťany
Mestské zastupiteľstvo MP na svojom zasadnutí v júli 2010 zobralo na vedomie
s pripomienkami poslancov Územný generel dopravy mesta Piešťany. Zároveň schválilo
zapracovanie nových zámerov v dopravnej infraštruktúre do Územného plánu mesta
Piešťany.
Súčasná situácia v mestskej doprave je zložitá a vyžaduje si koncepčné riešenie. S rastúcim
počtom áut vznikajú problémy v prehustenej premávke a v parkovaní. Tiež úzky Krajinský
most nespĺňa podmienky modernej dopravy.
Návrh zadania „Územného generelu dopravy mesta Piešťany“ bol schválený na aprílovom
zasadnutí MsZ v roku 2008. Zhotoviteľom dokumentácie ÚGD MP sa na základe verejnej
súťaže stala Slovenská technická univerzita Bratislava, stavebná fakulta, katedra dopravných
stavieb. Nové zámery v dopravnej infraštruktúre mesta sa formou zmien a doplnkov
zapracujú do Územného plánu mesta Piešťany a do Územného plánu centrálnej mestskej
zóny mesta Piešťany.
Opatrenia a zámery rozvoja dopravnej infraštruktúry mesta boli rozdelené do 4-och etáp:
1. etapa: prvoradé, naliehavé a najpotrebnejšie opatrenia rozvoja dopravnej infraštruktúry,
realizovateľné do roku 2015;
2. etapa: príprava a realizácia investícií a navrhnutých zámerov rozvoja dopravnej
infraštruktúry v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami do roku 2020
(návrhové obdobie Územného plánu mesta Piešťany);
3. etapa: príprava a realizácia navrhnutých zámerov rozvoja dopravnej infraštruktúry podľa
územného generelu dopravy do roku 2025 (návrhové obdobie Územného generelu dopravy
mesta Piešťany);
4. etapa: výhľadový rozvoj mesta – overenie opodstatnenosti, prípravy a realizácie
navrhnutých zámerov podľa ÚGD MP.
Generel dopravy rozpracováva južný obchvat mesta s premostením cez Váh (odbremenený
by mal byť Krajinský most). Tiež počíta aj so severným obchvatom mesta a premostením
rieky pri Moravanoch n/V. Obsahuje aj návrh na dobudovanie Vážskej vodnej cesty v regióne
Piešťany - Sereď, prepojenie letiska na diaľnicu D1 pri Hornej Strede a pod.
Generel dopravy obsahuje aj podrobne spracovanú mestskú cestnú sieť, dopravné
obmedzenia, zóny bez áut, mestskú hromadnú autobusovú dopravu a pod. Rieši tiež problém
parkovania, počíta s viacerými parkovacími objektmi, ako sú jednopodlažné zapustené
parkoviská, parkovacie domy, podzemné garáže a pod.
21. Rázusova ulica - povolenie jednosmernej automobilovej dopravy
Na riadnom zasadnutí MsZ v júli 2010 schválili poslanci sprejazdnenie Rázusovej ul. v jednom
smere. Od 1. sept. 2010 bola povolená jednosmerná automobilová doprava zo severného
konca ulice (od schátralého objektu hotela Lipa smerom k AUPARK-u). Obojsmerný prejazd
na tejto ulici bol povolený iba pre autobusy mestskej hromadnej dopravy.

22. Osvietenie priechodu pre chodcov pri supermarkete Billa
V lete 2010 realizovalo Mesto Piešťany osvietenie priechodu pre chodcov na Žilinskej ceste
pri supermarkete Billa. Boli postavené 2 stožiare bezpečnostného osvetlenia a zhotovené
reflexné vodorovné dopravné značenie. Osvietenie priechodu bolo dané do prevádzky
začiatkom septembra 2010.
V Piešťanoch je aj ďalší osvetlený priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza na Krajinskej
ceste.
23. Parkovanie áut
Jedným z problémov v dopravnom systéme mesta je v súčasnosti parkovanie áut. Sú to najmä
sídliská, keďže v minulosti výstavba veľkých bytových domov nebola pokrytá adekvátnym
počtom parkovacích miest vzhľadom k počtu bytov. V posledných rokoch vzrástol počet áut
aj v našom meste.
Kritická situácia vznikla najmä na sídlisku Adam Trajan. Nachádza sa tam 1 908 bytov,
kým oficiálne vyznačených parkovacích miest je len cca 960. Tento deficit čiastočne znižujú
verejné parkoviská pri obchodných centrách Kaufland a PT Univerzál s cca 300 parkovacími
miestami. Vybudovanie ďalších parkovísk by však bolo na úkor zelených plôch na sídlisku.
Problémy vznikajú aj pri krátkodobom parkovaní pri obchodoch, úradoch, ba i pri dovoze
žiakov do škôl a pod.
Mesto si uvedomuje nutnosť riešenia problému parkovania. Bol vypracovaný Územný
generel dopravy v Piešťanoch, ktorý obsahuje aj návrh na riešenie problému parkovania
v meste.
24. Doprava v meste - kamióny
Oblasť dopravy patrí v súčasnosti medzi problémové oblasti mesta. Premávka v meste je
prehustená, v niektorých lokalitách je nedostatok parkovacích miest, viaceré cesty majú
nevhodné vozovky. Vodiči zo Slovenska alebo zo zahraničia, ktorí len občas zavítajú do
nášho mesta, majú problémy s orientáciou na uliciach a často prehliadnu dopravné značenie.
Keď potom namiesto poučenia (upozornenia) dostanú pokutu, vyvolá to u nich znechutenie.
V súčasnosti pribudol v doprave ďalší problém. Zavedenie elektronických mýtnych
poplatkov na Slovensku na úsekoch diaľníc a ciest 1. triedy vyvolalo zmenu trás v tranzitnej
nákladnej doprave. Aby sa vyhli plateniu mýta, začali vodiči kamiónov a ďalších ťažkých
nákladných vozidiel jazdiť do cestách 2. a 3. triedy. Cez Piešťany prechádzajú cesty 2.
triedy - Krajinská, Bratislavská a Žilinská, na ktorých je už beztak prehustená doprava.
Kamióny i ďalšie ťažké vozidlá veľmi poškodzujú tieto cesty, ktoré nie sú na to stavané,
tiež ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky aj obyvateľstvo, poškodzujú i steny
domov a inžinierske siete.
Ak sa na úzkom Krajinskom moste stretnú dva kamióny a vzájomne sa zakliesnia, znamená
to často prerušenie premávky na dlhšiu dobu a vznik dlhej kolóny áut, čakajúcich na prejazd.
Cesty 2. a 3. triedy sú vo vlastníctve vyšších územných celkov, v našom prípade Trnavského
samosprávneho kraja. Proti prejazdom kamiónov protestujú obyvatelia miest a obcí.
Starostovia obcí medzi Piešťanmi a Hlohovcom odovzdali protestnú petíciu predsedovi
TTSK Tiborovi Mikušovi.
Zrejme bude potrebná nová legislatíva, ktorá zamedzí využívanie ciest 2. a 3. triedy na
tranzitnú hromadnú dopravu.

25. Letisko Piešťany, a.s.
Akciová spoločnosť Letisko Piešťany vznikla 1. januára 2005, v ktorej 22,14 % akcií mal
štát, 21,49 % Mesto Piešťany a 56,37 % Trnavský samosprávny kraj.
V roku 2010 už boli iba dvaja akcionári, pretože štát im svoj podiel akcií predal za symbolické
1 euro – sú to Mesto Piešťany a TTSK.
V roku 2007 sa uskutočnila rekonštrukcia letiska. Bol zrekonštruovaný terminál a jeho
kapacita sa zvýšila zo 70 na 150 osôb. Tiež bola rozšírená rolovacia dráha, boli zakúpené
bezpečnostné zariadenia a bezpečnostný systém bol upravený podľa noriem EÚ. V súčasnosti
letisko slúži na pristávanie a odlet medzinárodných charterových letov, najmä pre klientov
kúpeľov, tiež na nepravidelnú dopravu cestujúcich a  cargo.
Okrem leteckej prevádzky sa na letiskovej ploche každoročne konajú kultúrne a športové
podujatia.
26. Výruby stromov v meste
Ako každý rok, aj v roku 2010 uskutočnili pracovníci Služieb mesta Piešťany výruby
vytipovaných stromov, nachádzajúcich sa na niektorých lokalitách verejného priestranstva
mesta. Vykonali sa na základe povolenia a podľa vyjadrenia Referátu životného prostredia
MsÚ v Piešťanoch ide prevažne o choré alebo život ohrozujúce stromy, prípadne o prehustené
stromy alebo rastúce v blízkosti bytoviek.
Výruby stromov vyvolajú rozdielne reakcie občanov. Kým jedni výruby schvaľujú, ba
dokonca o ne žiadajú, tak ďalší proti výrubom protestujú, ba vyvolávajú ich nevôľu.
V zime, ešte počas vegetačného pokoja drevín, sa uskutočnili výruby stromov na Valovej
ul., niekoľko suchých agátov bolo odstránených na Vodárenskej ul. pri potoku Dubová
(pri vodných tokoch výruby robia vodohospodári), tiež sa preriedili prehustené topole pri
futbalovom štadióne a pod.
Na jeseň sa rozbehla rozsiahla rekonštrukcia Teplickej ul., ktorá si vyžiadala odstránenie
stromov z tejto komunikácie.
Po výrube stromov nasleduje zvyčajne výsadba mladých stromčekov.
27. Zberné stredisko v Piešťanoch
Začiatkom roka 2010 bola v piešťanskom zbernom stredisku nainštalovaná nová váha na
odpad. Váži sa na nej nerecyklovateľný odpad, ktorý Piešťanci individuálne dopravujú do
strediska a za 1 kg odpadu zaplatia 3 centy (predtým 1,- Sk). Niektorí občania sa snažia
vyhnúť plateniu a odpad vyhodia v okolí zberného strediska, čím vznikajú nelegálne skládky.
Aby sa tomu zabránilo, bola na príjazdovej ceste k stredisku umiestnená kamera, prepojená
na monitorovacie stredisko mestskej polície.
Zberné stredisko prijíma tiež separovaný, recyklovateľný odpad, za jeho prevzatie netreba
platiť. Môže to byť starý papier, plasty, sklo, elektroodpad (elektrospotrebiče), bioodpad
i ďalší vytriedený odpad.
Občania na zber separovaného odpadu však využívajú hlavne kontajnery umiestnené pri ich
domoch – na papier, tetrapaky, sklo, plasty, kovy, bioodpad.
28. Verejné WC v Piešťanoch
V Piešťanoch sú v súčasnosti v prevádzke tri mestské zariadenia WC. Sú to už zastaralé
objekty, nachádzajúce sa na konci Winterovej ul. pri evanjelickom kostole, na začiatku

Staničnej ul. a na Nálepkovej ul. na mestskom trhovisku. Prevádzka týchto WC je stratová,
tiež chýbajú finančné prostriedky na ich rekonštrukciu.
Je ich málo a chýbajú hlavne v centre mesta. Mestské WC na Nám. slobody v súčasnosti nie
je v prevádzke.
WC hľadajú nielen návštevníci Piešťan, ale potrebujú ich aj domáci obyvatelia najmä
počas rôznych podujatí v centre mesta. V poslednom období sa využívajú najmä toalety
v AUPARKu.
Aj keď je prevádzka mestských WC stratová, netreba ich zanedbávať, ale mali by byť
v dostatočnom počte, patrične udržiavané a pre orientáciu návštevníkov aj zreteľne
vyznačené. Tí úroveň nášho mesta posudzujú i podľa toho, či sú k dispozícii a ako vyzerajú
mestské WC.
29. Bývalý hotel Lipa v roku 2010
Bývalý hotel Lipa, v minulosti v našom meste jeden z najnavštevovanejších a to aj kvôli
reštaurácii, kde kapela vyhrávala ľudovky i ďalšie skladby do tanca, však v súčasnosti
naďalej chátra a postupne sa mení na ruiny.
Naviac, objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.
Mesto Piešťany viackrát žiadalo súčasného majiteľa Lipy, bratislavskú spoločnosť Relax
club, aby vykonala rekonštrukciu objektu. Majiteľ Lipy však na jej opravu nemá peniaze.
Termín na ukončenie opravy stavby je do 31. mája 2012. Pozemok pred Lipou mesto
prenajalo spoločnosti Relax club. Pozemok je oplotený, pretože objekt je už v takom stave,
že ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich.
30. Informačné tabule o vtákoch
a) Labute – v Piešťanoch sú labute už dlhšiu dobu udomácnené. 20. septembra 2010 bola
v blízkosti Kolonádového mosta umiestnená informačná tabuľa s názvom Kŕmenie labutí.
V texte je uvedené vhodné krmivo pre labute.
Ľudia kŕmia labute z Kolonádového mosta alebo z brehov Váhu väčšinou suchým chlebom
alebo pečivom. Vhodnejším krmivom pre ne sú však obilniny alebo granulované kŕmne
zmesi určené husiam.
Prvá labuť bola v Piešťanoch spozorovaná v roku 1963. Neskôr Erik Kubica s Viliamom
Kubánom priviezli z Plzne 6 mláďat, ktoré sa usadili na Obtokovom ramene Váhu. Ich počet
postupne rástol a usadili sa najmä na Váhu medzi Kolonádovým a Krajinským mostom.
Od konca 70-tych rokov začali labute v Piešťanoch a okolí aj hniezdiť v blízkosti vodných
tokov.
b) Vtáctvo v mestskom parku – 4. nov. 2010 bola v mestskom parku neďaleko okrúhlej
fontány, pri mieste kde sú umiestnené búdky a misky s krmivom pre vtákov, umiestnená
informačná tabuľa s názvom Vtáky na kŕmidle. Sú na nej uvedené obrázky a opisy vtákov
žijúcich v parku. Patria medzi ne sýkorky, mlynárky, ďatle, pinky, červienky, glezgy, tiež
i drozdy, hrdličky a pod.
Vtáčiky i veveričky okrem okoloidúcich pravidelne 2-krát denne kŕmi 88-ročný dôchodca
Karol Fano. Dodávky krmiva – slnečnicové semienka, proso, oriešky, ovos, kúsky jabĺčka
a pod. mu zabezpečuje Pavol Steinecker, Bc.

7. Školstvo v roku 2010
1. Ocenenie pedagogických pracovníkov v Piešťanoch
Pri príležitosti Dňa učiteľov v rámci akcie „Pedagóg, na ktorého sa nezabúda“ si 25. marca
2010 v Kursalone ocenení pedagógovia prevzali plaketu s podobizňou J.A. Komenského.
Mesto Piešťany ocenilo prácu 21 pedagógov zo základných škôl, materských škôl, ZUŠ
a CVČ Ahoj.
Za dlhoročnú osobnú angažovanosť a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese si
ocenenie prevzali: Mgr. Paula Lehutová (ZŠ), Irena Črepová (ZŠ), Mgr. Viera Melichová
(ZŠ), Mgr. Katarína Čermáková (ZUŠ).
Za pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese si ocenenie
prevzali: Dagmar Táborská (MŠ), Eva Folajtárová (MŠ), Mgr. Oľga Chudíková (ZŠ), Mgr.
Angelika Bezáková (ZŠ), Mgr. Marta Mazáková (ZŠ), Mária Uličná (ZŠ), Mgr. Štefan
Hauser (ZŠ), Mgr. Anna Pechová (ZŠ), Mgr. Marta Bosáková (ZŠ), Mgr. Milena Hanková
(ZŠ), Mgr. Ladislav Lacko (ZŠ), Oľga Bekrová (ZUŠ), Monika Pavláková (ZUŠ), Sylvia
Duffeková (ZUŠ), Eva Derďáková (ZŠ), Mgr. Mária Kostková (ZŠ), Mgr. Jana Papánková
(ZŠ).
2. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany – projekt výučby nemeckého jazyka
V rámci jazykového vzdelávania študentov začala Hotelová akadémia ĽW v Piešťanoch,
ako prvá odborná škola na Slovensku, realizovať projekt DSD – Deutche Sprachdiplom.
Výučba nemeckého jazyka touto formou prebieha na škole už tretí rok pod záštitou
Ministerstva kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko. O priebeh výučby sa zaujímal
aj veľvyslanec SRN na Slovensku Dr. Axel Hartmann, ktorý piešťanskú Hotelovú akadémiu
ĽW navštívil 10. febr. 2010.
Študenti školy sa zdokonaľujú v ovládaní cudzích jazykov aj počas letných stáží v Nemecku,
tiež i vo Francúzsku, Švajčiarsku, Grécku a Veľkej Británii.
3. Súťaž Mladý somelier 2010 - 11. ročník
Súťaž mladých znalcov vína Mladý somelier sa uskutočnila začiatkom apríla 2010
v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Súťažilo 26 študentov z hotelových
akadémií a stredných odborných škôl obchodu a služieb z celého Slovenska.
Súťažiaci museli zvládnuť test z odbornej literatúry a vinárskeho zákona, potom degustovali
osem anonymných vzoriek vín a pri servise vína hosťovi pri stole mali vybrať správnu
odrodu k vyžrebovanému jedlu.
Víťazom súťaže sa stal Miroslav Balla zo SOŠOaS Nové Zámky. Simona Streicherová
z Hotelovej akadémie ĽW Piešťany obsadila 3. miesto.
4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická – projekt „Česko-slovenský študentský
časopis“
Projekt cezhraničnej spolupráce dvoch škôl – Obchodní akademie Břeclav a Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany sa začal realizovať v roku 2009. Riaditeľ OA
Břeclav PhDr. Leo Čuda a vtedajšia riaditeľka SPŠE Piešťany Ing. Mária Kováčová i jej
nástupca Ing. Milan Tupý zabezpečili realizáciu projektu, spolufinancovaného európskym
fondom pre regionálny rozvoj. Projekt obsahuje vydávanie česko-slovenského študentského

časopisu PIKNIK, vzájomné návštevy, stáže a exkurzie študentov a učiteľov oboch škôl
a tiež prispel k materiálno-technickému vybaveniu oboch škôl. Realizácia projektu sa skončí
koncom roka 2011.
Náplň časopisu v slovenskom jazyku zabezpečuje študentská redakčná rada SPŠE pod
vedením šéfredaktora učiteľa Ing. Alexandra Murína a v českom jazyku študentská redakčná
rada OA pod vedením šéfredaktorky učiteľky RNDr. Evy Šupinovej. V rámci projektu vyjde
v rokoch 2009-2011 10 čísiel časopisu Piknik, ktorý je k dispozícii pre študentov oboch
škôl, tiež i pre verejnosť.
5. Študent SPŠE Piešťany víťazom súťaže ENERSOL
Víťazom celoštátneho kola súťaže stredných škôl ENERSOL sa začiatkom apríla 2010 stal
študent SPŠE v Piešťanoch Adam Danáč s prácou Meranie v aerodynamickom tuneli. Súťaž
bola zameraná na témy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
V krajskom kole boli úspešní aj ďalší študenti SPŠE. Ich práce boli zamerané na rôzne
témy – M. Tomášek na biomasu ako zdroj energie, V. Zimka na problematiku stlačeného
zemného plynu a Ľ. Bukovčan s A. Smolinským obsadili 1. miesto s prácou Wind Tower.
Študentov motivoval na súťaž zástupca riaditeľa a učiteľ odborných predmetov Ing. Ľubomír
Tuchscher.
6. Študent Hotelovej akadémie ĽW Piešťany na výstave v Moskve
Študent Hotelovej akadémie ĽW v Piešťanoch Adam Petrikovič bol členom 15-člennej
delegácie SR, ktorá koncom júna 2010 reprezentovala našu krajinu na celoeurópskej výstave
mladých vedcov Expo-Scientes Europe 2010 v Moskve.
Náš študent sa na výstave prezentoval prácou Fruit Carving (vyrezávanie do ovocia
a zeleniny).
7. Súťaž Škola roka
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže piešťanských základných škôl Škola roka
sa uskutočnilo 24. júna 2010 v Dome umenia. Súťaž každoročne vyhlasuje primátor mesta.
Najlepšou školou v šk. roku 2009/2010 podľa celkového počtu získaných bodov sa stala ZŠ
Brezová. V počte získaných bodov na žiaka a v mimoškolskej činnosti získala prvenstvo ZŠ
F.E. Scherera. Najlepším školským časopisom bola Kométa žiakov ZŠ F.E. Scherera.
Za najúspešnejších športovcov roka boli vyhlásení Agáta Malíková a Filip Horňanský, obaja
zo ZŠ Brezová. Ocenení boli aj ďalší žiaci a učitelia.
8. Podujatia pre deti a mládež počas letných prázdnin
Pre školopovinné deti bolo zorganizovaných viacero letných táborov.
a) CVČ Ahoj Piešťany – centrum pripravilo pre deti štyri týždenné turnusy denných táborov
a jeden pobytový tábor.
b) Občianske združenie Orbis Slovakia Piešťany – OZ Orbis bolo ďalším organizátorom
letných táborov, spolupracovalo s jazykovou školu Skypers.
Prímestské denné tábory sa konali v priestoroch ZŠ F.E. Scherera, prípadne v mestskej
knižnici. Pre deti boli pripravené zábavno-náučné programy a tiež možnosť výučby
v anglickom jazyku.
c) Športové letné tábory. PFK Piešťany v spolupráci so Spartakom Trnava zorganizoval

futbalový kemp v dvoch turnusoch pre chlapcov a dievčatá, tiež všeobecný športový tábor
a špeciálny futbalový kemp.
T.C. Eso pripravil tenisové prázdniny na kurtoch pri hoteli Korekt v Banke v rekreačnej
oblasti Sĺňava 2.
Basketbalový klub mládeže Piešťany pripravil 8. ročník basketbalového turnaja, spojený
s plávaním na kúpalisku Eva a pohybom v prírode.
9. Letná škola esperanta
V júli 2010 sa v priestoroch Hotelovej akadémie ĽW konala letná škola esperanta. Zúčastnilo
sa jej 192 študentov z 29 krajín sveta. Podujatie zorganizovalo OZ Edukácia a internet
z Bratislavy.
Okrem výučby esperanta bol pre účastníkov pripravený bohatý program – výlety, exkurzie,
zájazdy po okolí, prednášky, koncerty.
10. Zákon o vlastenectve na školách
Na základe zákona o vlastenectve pribudli školám od začiatku šk. roka 2010/2011 nové
povinnosti. Začiatok šk. roka sa na školách začal vítať slovenskou hymnou. V každej triede
musí byť vyvesené grafické znázornenie štátnej vlajky, štátneho znaku, text hymny SR a text
preambuly Ústavy SR.
11. Stretnutie primátora mesta so žiakmi 1. ročníka ZŠ
Na začiatku šk. roka 2010/2011 primátor mesta Ing. R. Cicutto zavítal do všetkých
piešťanských základných škôl, kde sa stretol so začínajúcimi žiakmi 1. ročníka. Navštívil
všetkých 14 tried v 7-ich školách, do ktorých v tomto školskom roku nastúpilo 217 prvákov.
12. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže škôl v oblasti športu
V októbri 2010 sa v Žiari n/H. uskutočnilo vyhodnotenie dlhodobej celoslovenskej súťaže
základných a stredných škôl v oblasti športu. Skončilo sa veľkým úspechom piešťanských
škôl.
V kategórii ZŠ do 300 žiakov obsadila Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti Piešťany
2. miesto za ZŠ Svätý Peter. V kategórii ZŠ nad 300 žiakov obsadila 1. miesto ZŠ Brezová
ul. Piešťany.
V kategórii stredných škôl sa na 1. mieste umiestnilo Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany.
13. Materské školy v Piešťanoch
V Piešťanoch pôsobia 4 materské školy, ich zriaďovateľom je Mesto Piešťany. V škols. roku
2010/2011 bolo v MŠ umiestnených celkove 645 detí. Z toho v MŠ 8. mája 2 – 180 detí
(riaditeľka Darina Vrtíková), v MŠ Ružová 2 –
92 detí (Eva Macánková), v MŠ Staničná
2 – 182 detí (PaedDr. Jaroslava Tarabová) a v MŠ Valová 40 – 191 detí (Iveta Ščasná).
14. Základné školy v Piešťanoch
V Piešťanoch v šk. roku 2010/2011 pôsobilo 7 základných škôl.
Zriaďovateľom 5-tich ZŠ je Mesto Piešťany, v škols. roku 2010/2011 ich navštevovalo
celkove 1 921 žiakov. Z toho ZŠ M.R. Štefánika Vajanského – 169 žiakov v 9-tich triedach,

ZŠ Holubyho – 396/20, ZŠ Mojmírova – 446/19, ZŠ Brezová – 703/30 a ZŠ F.E. Scherera –
207/12. Riaditeľmi uvedených škôl sú – Mgr. Kamil Moravčík, Mgr. Helena Kopecká, Mgr.
Rudolf Kollár, RNDr. Bronislava Fačkovcová (od 1.1.2010) a PaedDr. Gizela Talačová.
Zriaďovateľom Základnej cirkevnej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch je Trnavská
arcidiecéza. V šk. roku 2010/2011 školu navštevovalo 280 žiakov v 15-tich triedach.
Riaditeľom školy bol do konca septembra Ing. Ondrej Divinský, od októbra je riaditeľom
PhDr. Marian Marák.
15. Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM Trnava so sídlom
v Piešťanoch
V akademickom roku 2009/2010 bol riaditeľom inštitútu MUDr. Jozef Beňačka, PhD. Sídlo
inštitútu je v budove na Rázusovej ul. Študenti sa vzdelávali v 3-ročnom študijnom odbore
Fyzioterapia.
Začiatkom júla 2010 sa v KSC Fontána uskutočnila slávnostná promócia absolventov
IFBaLR, v poradí už tretia. Diplom s titulom bakalár si prevzalo 157 absolventov, z toho 71
dennej a 86 externej formy štúdia.
Vysoká škola uvažuje o rozšírení študijných programov o dva nové, čo si vyžaduje súhlas
akreditačnej komisie. Obsahom jedného programu by bolo verejné zdravotníctvo a druhého
rádiologická technika.
16. Vysoká škola ZaSP sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko sv. Pátra Pia Piešťany
a) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so sídlom v Bratislave –
v akademickom roku 2009/2010 z pozície rektora VŠ odstúpil Prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc, Dr.h.c., mult, ktorý bol zriaďovateľom VŠ. Novozvoleným rektorom sa stal
Doc. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
b) Detašované pracovisko sv. Pátra Pia Piešťany – v akademickom roku 2009/2010 bol
vedúcim pracoviska Prof. MUDr. František Mateička, CSc., jeho zástupcom Doc. PhDr.
Ondrej Botek, PhD. a asistentkou katedry Mgr. Lucia Janechová. V auguste 2010 sa sídlo
hlavného pracoviska školy presunulo z NÚRCHu do hotela Satelit na Nám. J. Murgaša.
Štúdium prebieha externou formou v jedinom študijnom odbore Sociálna práca v 2-och
stupňoch štúdia: 3-ročný bakalársky (Bc.), na ktorý naväzuje 2-ročný magisterský (Mgr.).
V akademickom roku 2009/2010 ukončilo štúdium 484 absolventov, z toho 386 absolventov
bakalárskeho stupňa a tiež prvých 98 absolventov magisterského stupňa štúdia. Absolventi
boli slávnostne promovaní v júni a v júli 2010 v KSC Fontána za účasti akademických
funkcionárov VŠ.
8. Kultúra v roku 2010
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 2009
Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2009 za aktivity v oblasti
kultúry sa uskutočnilo 19. marca 2010 v priestoroch Galérie KSC Fontána.
Kultúrnou osobnosťou roka 2009 v Piešťanoch sa stala 80-ročná textilná výtvarníčka Eva
Krause. Narodila sa v Brne, od roku 1978 žije v Piešťanoch.
V jej umeleckej tvorbe prevažovali textilné návrhy, tapisérie a art protisy. V roku 1958 sa
svojimi prácami prezentovala na svetovej výstave EXPO v Bruseli a v roku 1970 získala

1. miesto na svetovej súťaži textilných výtvarníkov v talianskom Miláne. Svoje diela
vystavovala po celom svete, sú zastúpené v zbierkach známych galérií, tiež zdobia viaceré
hotely, kúpeľné domy, sobášne siene, kultúrne domy, veľvyslanectvá a to nielen na Slovensku
ale i v zahraničí. V Piešťanoch sa jej diela nachádzajú v kúpeľnom hoteli Balnea Esplanade
a v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK.
V roku 2009 pripravila v Piešťanoch veľkú retrospektívnu výstavu zo svojej tvorby.
V súčasnosti tvorí farebné koláže z vlny, hodvábu, rúna a drobných doplnkov.
Cenu primátora za kultúrny počin v roku 2009 získal projekt MOSTY-BRIDGES, ktorého
autorkou je Mgr. Zora Petrášová. Projekt MOSTY sa zaslúžil o zviditeľnenie Piešťan na
medzinárodnej umeleckej scéne. Jeho obsahom je spoločná prezentácia slovenských
a zahraničných výtvarníkov v Piešťanoch a v krajine, ktorá v danom roku do projektu
vstúpila.
Od roku 2003 sa uskutočnili výmenné pobyty slovenských výtvarníkov s výtvarníkmi
z Cypru, Belgicka, Nórska, Francúzska, Fínska, Grécka a Talianska. V roku 2010 sa
v podvečer Otvorenia LKS v Piešťanoch predstavili v Galérii KSC Fontána slovenskí
a poľskí výtvarníci.
Primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto udelil tiež pamätný list piešťanskému umeleckému
maliarovi Alojzovi Majerníkovi ako ocenenie za jeho celoživotnú aktivitu v oblasti miestnej
kultúry.
Alojz Majerník bol v roku 1964 spoluzakladateľom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov
pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch a bol jeho dlhoročným predsedom.
V súčasnosti je čestným predsedom Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch.
Alojz Majerník má sprístupnenú svoju galériu v piešťanskom Dome umenia. V jeho tvorbe
prevládajú krajiny a kvetinové zátišia.
2. Retrospektívna výstava MOSTY 2003 - 2009
Retrospektívnu výstavu MOSTY 2003 - 2009 otvorili 14. januára 2010 primátor mesta
Piešťany Remo Cicutto a štátny tajomník MK SR Ivan Sečík v priestoroch Dvorany
Ministerstva kultúry SR v Bratislave.
Doteraz sa uskutočnilo (v rokoch 2003 - 2009) 7 ročníkov projektu MOSTY, autorkou
projektu je Mgr. Zora Petrášová. Na retrospektívnej výstave boli prezentované diela 40-tich
výtvarníkov zo Slovenska a z ďalších 7-ich krajín EÚ, z ktorých viacerí prišli na výstavu
v Bratislave osobne.
3. Výstava výtvarných diel zdravotne postihnutých občanov
Vernisáž výstavy Umenie zdravotne postihnutých občanov SR sa uskutočnila 14. januára
2010 v priestoroch Domu umenia. Hendikepovaní výtvarníci sa prezentovali svojimi
fotografiami, maľbami i soškami. Výstavu pripravila Slovenská agentúra na podporu
zdravotne postihnutých v spolupráci s Domom umenia.
4. Výstava karikatúr Vojta Haringa
Vernisáž výstavy kresleného humoru piešťanského psychológa a karikaturistu Vojta Haringa
sa uskutočnila 15. januára 2010 v Piešťanskom informačnom centre. Autor sa prezentoval
vyše 80-timi obrázkovými vtipmi, ktorých témou sú zväčša zlé ľudské vlastnosti.

5. Koncert orchestra Cigánski diabli
Koncert svetoznámej slovenskej kapely Cigánski diabli sa uskutočnil 19. jan. 2010
v piešťanskom Dome umenia. Divákov upútal najmä cimbalista Ernest Šarközi, tiež jeho
manželka Silvia, ktorá hrala a spievala cigánske a židovské piesne i primáš Štefan Banyák.
6. Piešťanský skladateľ alternatívnej hudby
Michal Machovič z Piešťan, vystupujúci pod menom DJ Macho sa venuje alternatívnej
hudbe, s ktorou sa oboznámil cez internet. Tento štýl tanečnej hudby sa nazýva breakbeat
a elektro a je to jeden z druhov elektronickej hudby.
V minulom roku sa zapojil do súťaže jedného zo slovenských mobilných operátorov Urob
z pesničky hit a so svojou zremixovanou skladbou súťaž aj vyhral. S vlastnou tvorbou sa
presadil v gréckom hudobnom vydavateľstve. Tiež hráva v rôznych slovenských kluboch.
7. Vystúpenie kapely Pressburger Klezmer Band
Prvá klezmerová kapela na Slovensku Pressburger Klezmer Band z Bratislavy, ktorá vznikla
v roku 1995, vystúpila 11. februára 2010 v piešťanskom Dome umenia. Prezentovala svetskú
židovskú hudbu dotvorenú slovenským a cigánskym folklórom.
8. Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ v Piešťanoch
Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ v Piešťanoch otvorila 27. januára 2010
v priestoroch Galérie KSC Fontána riaditeľka MsKS Mgr. Marta Jurčová spolu s riaditeľom
ZUŠ Kamilom Vavrincom. Polročnú výtvarnú tvorbu mladých výtvarníkov si prezreli
aj ich rodinní príslušníci a nechýbali ani učiteľky výtvarného odboru ZUŠ – Svetlana
Kromholcová, Jana Križanová, Jana Rojíková, Anna Bacharová, Alena Černíková a Klára
Sádecká. Na ZUŠ sa vyučuje aj nový výtvarný odbor – počítačová grafika. Dvaja žiaci
počítačovej grafiky Filip Šupena a Jozef Venény pod vedením Anny Bacharovej dokonca
zhotovili animovaný film Dar z nebies. Film uspel v rámci Tvorivých dielní animovaného
filmu vo Vyhniach a bol vybraný na premietnutie na Svetovom festivale animovaného filmu.
9. Výstava prác členov Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch
Výstava prác členov Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch bola otvorená 2. februára
2010 v Dome umenia. Svoje diela prezentovali Zuzana Medzay, Zuzana Szökeová, Danica
Bániková, Tomáš Bánik, jeho syn Martin Bánik a Oskar Jakubis ml.
10. Výstava fotografií Kataríny Rachel Krajčovičovej Piešťany - Eilat
Začiatkom marca 2010 sa v Galérii KSC Fontána uskutočnila vernisáž výstavy fotografií
Kataríny Rachel Krajčovičovej z Izraela pod názvom Jesenná sonáta. Na otvorení bol
prítomný zástupca veľvyslanca Izraela na Slovensku Haim Levy, riaditeľ Múzea židovskej
kultúry v Bratislave Pavol Mešťan i ďalší hostia. Fotografie vyjadrujú vzájomné prepojenie
partnerských miest Eilat a Piešťany.
11. Ocenenie tvorby kameramana Juraja Šajmoviča
Slovenský kameraman, rodák z Piešťan žijúci v Prahe, 78-ročný Juraj Šajmovič, si vo
februári 2010 v pražskej Lucerne prevzal Cenu Asociácie českých kameramanov. Počas

svojej vyše 40-ročnej činnosti sa podieľal na tvorbe viacerých filmov a seriálov. Za kameru
vo filme Golet v údolí dostal v roku 1995 najvyššiu českú filmovú cenu – Českého leva.
V roku 2003 mu bol udelený titul Čestný občan mesta Piešťany.
12. Hudobný album Tomáša Gajlíka
Začiatkom marca 2010 sa v Bratislave uskutočnil krst debutového albumu džezového
klaviristu Tomáša Gajlíka z Piešťan. Tomáš Gajlík okrem koncertovania a komponovania
vedie od roku 2008 spolu s Michalom Bugalom džezové kurzy pre mladých hudobníkov
v rámci International Jazz Piešťany. Tiež spolupracuje pri organizácii Festivalu Doda Šošoku.
13. FS Slnečnica v Eilate
Izraelské mesto Eilat, ležiace pri Červenom mori, je od roku 2005 partnerským mestom
Piešťan. Pri príležitosti 61. výročia jeho založenia zavítal začiatkom marca 2010 do Eilatu
piešťanský FS Slnečnica. Súbor vystúpil pred študentmi Strednej školy Jicchaka Rabina
a v tamojšom divadle v rámci programu mestských osláv. FS Slnečnica absolvoval aj
exkurziu do Jeruzalema.
14. Spevácka súťaž detí Playback show - 6. ročník – imitácia spevu na hudbu
V marci 2010 sa v kinosále KSC Fontána uskutočnila súťaž v imitovaní známych spevákov
Playback show, ktorej sa zúčastnilo vyše 50 žiakov zo základných škôl z Piešťan a z okolia.
Zazneli anglické a slovenské piesne. V kategórii mladších žiakov (7 - 11 rokov) získala
1. miesto Sabina Svetková z Piešťan, ktorá sa predstavila ako Alexa Dixon. V kategórii
starších žiakov (12 - 15 rokov) boli najúspešnejší Richard Tvaroška a Erik Like z Vrbového,
ktorí imitovali skupinu Desmod. Zo svetových spevákov bola najviac imitovaná populárna
americká speváčka Lady Gaga.
15. Výstava fotografickej tvorby Trnavský objektív - 40. ročník
Vernisáž súťažnej výstavy fotografickej tvorby Trnavský objektív 2010 okresov Trnava,
Piešťany a Hlohovec sa konala 18. marca 2010 v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Do súťaže sa zapojilo 75 autorov s 290 farebnými a 212 čiernobielymi snímkami a 9-timi
multimediálnymi prezentáciami. Piešťanský fotoklub reprezentovali Karol Belas, Ján Galo,
Vojtech Hank, Mirka Chamrázová, Ernest Koppon, Martin Ondko a Roman Tibenský,
z mladých autorov František Halás - Halky a Andrej Sarvaš.
V kategórii nad 21 rokov v čiernobielej fotografii boli udelené 3 ceny bez určenia poradia,
jednu z nich získal Karol Belas. Cenu získal aj František Halás v kategórii 16 - 21 ročných.
16. Galéria Reflexy pre hendikepovaných umelcov SR
V Piešťanoch pribudla ďalšia galéria. Vo februári 2010 bola v priestoroch Hotela Magnólia,
a.s., slávnostne otvorená galéria Reflexy, ktorá ako prvá a jediná v SR začala prezentovať
umenie hendikepovaných umelcov z celého Slovenska. Na jej otvorení boli prítomní
zástupcovia Slovenskej agentúry na podporu zdravotne postihnutých občanov SR Bratislava
a rovnomenného občianskeho neziskového združenia so sídlom v Klátovej Novej Vsi,
ktorého predsedom je Arpád Beník a čestným predsedom herec Ján Kroner. Okrem Domu
umenia tak v Hoteli Magnólia získali zdravotne postihnutí občania aj ďalšie miesto, v ktorom
môžu prezentovať svoju tvorbu.

V roku 2010 sa v galérii Reflexy pod záštitou Jána Kronera uskutočnilo viacero kultúrnych
podujatí, ktoré zorganizovali Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých
občanov SR, n.o.z., Klátová Nová Ves, vedenie Hotela Magnólia, a.s. Piešťany na čele
s generálnym riaditeľom PhDr. Vladimírom Ondrejechom a nezisková organizácia Otvorená
náruč Piešťany a jej riaditeľ Bc. Pavol Steinecker. Konali sa tu výstavy diel umelcov na
vozíčkoch i zdravotne postihnutých občanov, ktorí pracujú v chránených dielňach z celého
Slovenska. Svoje fotografie tu okrem iných vystavoval aj Piešťanec – Igor Frimmel, pieskové
obrazy Ladislav Drahovský i ďalší.
V mesiacoch august - október sa v galérii Reflexy konal 1. ročník Festivalu hendikepovaných
umelcov a detí. 12. nov. 2010 bol v Magnólii otvorený 1. ročník Zimného festivalu
hendikepovaných detí a umelcov SR, ktorý potom pokračoval v novembri a decembri
prezentačnými výstavami v Dome umenia.
17. Festival International Jazz Piešťany 2010 - 6. ročník. Stručná história džezu v Piešťanoch
V súčasnosti sú Piešťany aj mestom kultúry. Každoročne sa v meste uskutoční veľké
množstvo hudobných podujatí, či už festivalov, prehliadok, koncertov a pod. Je to hudba
klasická (napr. Piešťanský festival), country hudba (napr. Festival Lodenica), organová
hudba (Organové dni) i ďalšie hudobné žánre. V posledných rokoch v nebývalom množstve
a kvalite znie i hudba džezová.
História – džez sa v Piešťanoch hral aj v minulosti, tí starší si ešte pamätajú na formáciu
Tiger Jazz. Medzi vyznávačov džezu patrili Stano Koutný, Libor Gardoň, Johny Akay,
Dušan Salajka, Michal Chmelík, Andrej Chotváč i ďalší.
V roku 1984 vznikol a odvtedy pravidelne vystupuje Piešťanský Dixieland Band pod
vedením Ľubomíra Váryho.
Od roku 1989 zásluhou Jána Tataru sa v jeho Grand Café začali konať pravidelné džezové
koncerty. Neskôr, po príchode bubeníka a perkusionistu Jozefa Doda Šošoku do Piešťan, sa
začali konať džezové koncerty v Art Jazz Gallery na Winterovej ul.
International Jazz Piešťany - 1. ročník – podujatie sa konalo v roku 2005, v apríli, v máji
a počas jesene sa uskutočnilo 15 koncertov. V Piešťanoch začala postupne vyrastať nová
generácia džezových hudobníkov ako sú Tomáš Gajlík, Ondrej Botek, Marián Mišík, Roland
Kánik ml., Ján Vrábel i ďalší.
International Jazz Piešťany - 2. ročník – podujatie sa konalo v období máj - september 2006,
uskutočnilo sa 15 koncertov, na ktorých vystúpili džezové formácie z celého sveta. Od roku
2006 začalo International Jazz Piešťany okrem viacerých sponzorov organizačne a finančne
podporovať aj Mesto Piešťany. Pred začiatkom podujatia sa každoročne v priestoroch Art
Jazz Gallery začala konať tlačová konferencia za účasti organizátorov podujatia a primátora
mesta Piešťany.
International Jazz Piešťany - 3. ročník – uskutočnil sa v roku 2007. Organizáciu festivalu
prevzala novozaložená nezisková organizácia International Jazz Piešťany, n.o. pod vedením
Viktora Nižňanského. V období máj - september vystúpilo 24 džezových formácií, ktoré
účinkovali v priestoroch Art Jazz Gallery a na pešej zóne v centre mesta.
International Jazz Piešťany - 4. ročník – v rámci projektu sa v období apríl – december
2008 uskutočnilo 36 džezových koncertov. 36 džezových formácií koncertovalo v Art Jazz
Gallery, na Winterovej ul. počas Otvorenia LKS v Piešťanoch a na terase Kursalonu. 21.
nov. 2008 po ťažkej chorobe zomrel zakladateľ festivalu Jozef Dodo Šošoka.

International Jazz Piešťany - 5. ročník – v rámci projektu sa uskutočnilo až 53 piatkových
džezových koncertov a 50 pondelkových jam sessions. Oficiálne otvorenie festivalu bolo 13.
marca, avšak prvý koncert sa uskutočnil už
2. januára a posledný 18. decembra. Do
Piešťan prišlo takmer 300 džezových hudobníkov zo 14-tich štátov sveta. Yveta Šošoková
obdržala Cenu hospodárskych novín a Art Jazz Gallery sa podľa poroty stala najlepším
kaviarenským konceptom roka 2009. Hudobný garant festivalu Tomáš Gajlík vydal svoje
prvé džezové CD.
V roku 2009 sa uskutočnil aj 1. ročník Festivalu Doda Šošoku a tiež 1. ročník prehliadky
Young Jazz Piešťany.
International Jazz Piešťany - 6. ročník – oficiálne otvorenie festivalu sa uskutočnilo 19.
marca, v tomto roku teda pripadol piatok na Jozefa (Jozef Dodo Šošoka sa narodil 16.
marca). Piatkové džezové koncerty sa však v Art Jazz Gallery začali už 6. januára koncertom
kvarteta Ondreja Boteka. V prvých mesiacoch roka dostali možnosť vystúpiť aj piešťanskí
(mladí) džezmeni – Ondrej Botek, Tomáš Gajlík, Andrej Urminský, Miro Hank, David
Hodek, Ján Gajlík, Marián Mišík i ďalší. Počas roka sa uskutočnilo 53 džezových koncertov
a pondelkových jam sessions. Hralo sa na 6-tich pódiách, od septembra sa koncerty v Art
Jazz Gallery ukončili a premiestnili sa do priestorov Kursalonu.
V roku 2010 sa uskutočnil aj 2. ročník Festivalu Doda Šošoku a 2. ročník prehliadky Young
Jazz Piešťany.
18. Vystúpenie míma Milana Sládka
Po 2-och rokoch opäť zavítal do Piešťan čelný slovenský mím Milan Sládek. S programom
pantomímy pod názvom Best of vystúpil 24. marca 2010 v Dome umenia.
19. Výstava Piešťany v zrkadle poštovej histórie
Výstava o histórii poštovníctva v Piešťanoch bola otvorená koncom marca 2010 v hoteli
Sandor Pavillon. Cieľom výstavy bolo zdokumentovať počiatky poštovníctva v období
Rakúsko-Uhorskej monarchie s prihliadnutím na územie Slovenska. Boli prezentované
materiály o trvalom Poštovom úrade v Piešťanoch, ktorý bol otvorený v roku 1851.
V objektoch, ktoré boli súčasťou Sandor Pavillonu, bola v minulosti prepriahacia stanica
poštových koní.
V období 1. svetovej vojny sa tam nachádzala vojenská nemocnica a tiež sa tam prijímali na
dopravu určené zásielky vojenskej poľnej pošty.
V období 1. ČSR sa poštový úrad nachádzal v Malgondovom dome na dnešnej Winterovej
ul. V roku 1932 bola daná do užívania nová budova dnešnej pošty na Kukučínovej ul.
20. Patchworkova pohľadnica z Piešťan
Členky piešťanského Patchwork klubu, pôsobiaceho pri Hotelovej akadémii ĽW vytvorili
patchworkovu pohľadnicu, ktorá obsahuje 6 obrázkov z nášho mesta. Obraz s rozmermi 140
x 190 cm reprezentoval mesto Piešťany v apríli 2010 na 4. ročníku medzinárodnej výstavy
Prague Patchwork Meeting v Prahe.
21. Stretnutie fotografov Foto Session
28. marca 2010 sa siedmy raz v Kursalone uskutočnilo stretnutie fotografov Foto Session,
ktoré zorganizoval Piešťanský fotoklub.

Stretlo sa tam približne 40 neprofesionálnych i profesionálnych fotografov. Podujatia
sa zúčastnil aj najznámejší slovenský fotoreportér Joe Klamar. Amatérski fotografi mali
možnosť poučiť sa od skúsených profesionálov. Odzneli odborné prednášky, tiež boli
prezentované niektoré techniky z oblasti fotografie.
22. Detský čitateľský maratón
V posledných rokoch vzrástli aktivity získať deti na čítanie kníh, keďže mnohé sa venujú
radšej počítaču.
Aj v roku 2010 sa na Slovensku konal na podporu čítania Detský čitateľský maratón. Zapojilo
sa doňho rekordných vyše 21 tisíc detí vo veku od 6 do 15 rokov z celého Slovenska. Čítalo
sa na 139 miestach v 81 mestách, medzi ktorými bolo aj 14 detí s poruchami sluchu a 37
slabozrakých.
Do podujatia sa zapojili aj deti z Piešťan, čitateľský maratón sa konal koncom marca 2010
v mestskej knižnici. Prebiehal v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc, v rámci
ktorého sa mohli čitatelia bezplatne zaregistrovať v mestskej knižnici.
23. Jarný koncert žiakov ZUŠ v Piešťanoch
Jarný koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ v Piešťanoch sa konal 30. marca 2010
v kinosále KSC Fontána. Mladí hudobníci a speváci mali až 26 vystúpení, zazneli skladby
a piesne klasické i z muzikálov. Na záver vystúpili s východoslovenskými skladbami
členovia detskej ľudovej hudby Kolovrátok.
24. Zábavné podujatie „Bavíme sa navzájom“
Podujatie sa uskutočnilo 7. apríla 2010 v kinosále KSC Fontána. Pripravilo ho MsKS
v Piešťanoch. Svojimi zábavnými vystúpeniami sa prezentovali členovia rôznych
piešťanských spoločenských organizácií.
25. Výstava Česká Nej
8. apríla 2010 sa v Galérii Domu umenia v Piešťanoch uskutočnila vernisáž výstavy Česká
Nej. Zúčastnil sa jej český veľvyslanec na Slovensku Jakub Karfík, nechýbali ani členovia
tunajšieho českého spolku.
Na výstave boli prezentované rôzne skutočnosti a zaujímavosti z histórie a súčasnosti českého
národa, prezentované boli významné osobnosti, diela, vynálezy, prírodné zvláštnosti a pod.
26. Prezentácia Jany Plulíkovej v mestskej knižnici
8. apríla 2010 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch predstavila Jana Plulíková, bývalá
manželka tragicky zosnulého piešťanského horolezca Vladimíra Plulíka. Hovorila o svojej
práci tlmočníčky v Európskom parlamente v Bruseli, aj o svojich dvoch knižkách Everest
98 - Svedectvá a zbierke básní Jantár Amber.
27. Vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica v Piešťanoch
Reprezentačný slovenský umelecký súbor Lúčnica vystúpil 15. apríla 2010 v piešťanskom
Dome umenia so svojím novým programom pod názvom Mladosť a krása. Pod taktovkou
choreografa a režiséra Štefana Nosáľa zazneli tradičné slovenské tance a piesne. 45
tanečníkov hudobne sprevádzal orchester Zlaté husle pod vedením Martina Sleziaka.

28. Výstava o histórii ochotníckeho divadelníctva v Piešťanoch
Vernisáž výstavy o histórii piešťanského ochotníckeho divadelníctva pod názvom „... A opona
spadla“ sa uskutočnila vo Vile dr. Lisku 15. apríla 2010. V spolupráci s Balneologickým
múzeom v Piešťanoch ju pripravil Ing. Ladislav Mušinský. Zozbieral viaceré materiály –
fotografie, plagáty, mená hercov, režisérov i ďalších ľudí pri divadle. Jeho otec Vincent
Mušinský bol významným divadelným maskérom, režisérom i hercom. Vernisáže sa
zúčastnila aj matka Ladislava Mušinského Helena Konečná-Mušinská, tiež i bývalí herci,
v súčasnosti dôchodcovia, Pavel Brunovský a Marta Fanová.
Ochotnícke divadelníctvo v Piešťanoch má už svoju vyše 90-ročnú históriu. Prvý písomný
záznam o troch odohraných divadelných hrách piešťanských ochotníkov z Robotníckej
telovýchovnej jednoty pochádza z 18. marca 1919 tesne po vzniku Československej republiky.
Divadlo v nasledujúcich rokoch hrali ochotníci z rôznych spoločenských organizácií. V júli
1963 však zhorelo miestne divadlo, nachádzajúce sa v mestskom parku oproti Kursalonu,
čo spôsobilo ukončenie divadelníctva na dlhší čas. Posledný divadelný súbor, ktorý pred pár
rokmi ešte v Piešťanoch aktívne vystupoval, bola Divadelná dvojica bradatých.
29. Piešťanský tanečný súbor Plejády
20. apríla 2010 sa v KSC Fontána uskutočnilo vystúpenie tanečného súboru Plejády zo
ZUŠ v Piešťanoch pod vedením učiteľky tanca Moniky Ondrášikovej. Koncom mája súbor
Plejády absolvoval turné v ČR, Nemecku a Francúzsku.
30. Slovenský kozmonaut Ivan Bella na návšteve v Piešťanoch
21. apríla 2010 zavítal do Piešťan prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. V mestskej knižnici
sa stretol s deťmi základných škôl, ktorým rozprával o svojej ceste do vesmíru.
31. Prezentácia knižky Dušana Dušeka
Spisovateľ a scenárista Dušan Dušek predstavil 27. apríla 2010 v mestskej knižnici svoju
staronovú knižku Babka na rebríku. Knižka nedávno opäť vyšla a na veľtrhu detskej knihy
v Bologni prejavil o ňu záujem jeden taliansky vydavateľ.
Dušan Dušek vyrastal v Starých Piešťanoch, od roku 2008 je čestným občanom mesta
Piešťany.
32. Máj na Sĺňave 2010
Pri príležitosti 50. výročia spustenia do prevádzky Vodného diela Drahovce - Madunice
aktivisti pod vedením Michala Fialu z letného bufetu Dino na
Sĺňave v spolupráci
s Mestom Piešťany, SLK Piešťany, Slovenským vodohospodárskym podnikom - odštep.
závod Piešťany, MsKS v Piešťanoch i ďalšími organizátormi a s finančnou podporou
sponzorov pripravili viacero občianskych a ekologických podujatí pod názvom Máj na
Sĺňave. Podujatia sa konali predovšetkým na Váhu a jeho nábreží medzi Kolonádovým
a Krajinským mostom, tiež v okolí vodnej nádrže Sĺňava a v centre mesta v dňoch 30. apríla
až 2. mája 2010.
Už predtým, v októbri 2009, bola na začiatku cyklotrasy okolo Sĺňavy umiestnená drevená
socha dinosaura Dina vyrezaná z dreva, ktoré tam dopravil Váh.
Od piatka 30. apríla 2010 sa počas 3 dní na nábreží Váhu pri Krajinskom moste konalo
medzinárodné rezbárske sympózium Sĺňavské slnko, venované pamiatke Ľudovíta Wintera.

Skupina 6-tich slovenských a poľských rezbárov pomocou píl a dlát vytvorila zo 6-tich
topoľových kmeňov sochy symbolov nášho mesta – Ľudovíta Wintera, Vážskej panny,
Páva, Veveričky, Slnka a Labute. Tiež sa uskutočnila beseda s rezbárom Andrejom Iršom,
ktorý predstavil knihu Rezba motorovou pílou. V noci na 1. mája sa konala efektná ohňová
show, ktorá pripomenula starý keltský sviatok vítania jari.
V sobotu 1. mája sa uskutočnilo cyklistické podujatie na cyklotrasách okolo Sĺňavy, Váhu
a pohorím Považský Inovec, ktoré bolo zároveň pokusom o slovenský rekord v najväčšom
počte zúčastnených cyklistov. Zúčastnilo sa ho celkove 798 cyklistov a mesto Piešťany sa
tým stalo držiteľom slovenského rekordu v počte cyklistov zaregistrovaných na jednom
mieste.
Zároveň na nábreží Váhu medzi mostami prebiehal zábavný program pre deti (maľovanie na
tvár, súťaže v stavaní prepraviek, prekážkové preteky, dobová strelnica). Na oboch brehoch
Váhu boli ihriská, na jednom sa konal volejbalový turnaj dvojčlenných družstiev, na druhom
sa hral futbal. Od Kolonádového mosta sa uskutočnila plavba výletnou loďou po jazere
Sĺňava.
Popoludní členovia vodáckeho klubu Neptún symbolicky odomkli vodu, aby sa po nej mohli
plaviť. Medzi plavidlá bola do vôd Váhu spustená aj dobová plť.
Na pešej zóne na Nám. slobody sa uskutočnilo stavanie mája za účasti FS Bystričan, ďalšie
podujatia sa konali v Hudobnom pavilóne v parku a v kine Fontána. V nedeľu 2. mája sa
uskutočnilo odovzdávanie diel z rúk rezbárov predstaviteľom mesta, kúpeľov, MsKS a SVP
- odštepný závod Piešťany.
V rámci Mája na Sĺňave sa konali aj sprievodné podujatia – fotosúťaž „Vstaň a foť Sĺňavu“,
odborná prezentácia SVP odšt. závod Piešťany (na témy „Vodná nádrž Drahovce - Madunice,
hať Drahovce“ a „Využitie vodnej elektrárne v energetike, elektráreň Madunice“ a v KSC
Fontána výstava kresieb a karikatúr „Šport (vždy) zvíťazí ?!“.
33. Spoločná výstava výtvarníkov
4. mája 2010 sa v Galérii Domu umenia v Piešťanoch uskutočnila spoločná výstava 6-tich
výtvarníkov pod názvom Stretnutie.
Piešťanská výtvarníčka Jana Bayer sa prezentovala súbornou výstavou keramiky s názvom
V zajatí ruží. Okrem nej svoje diela vystavovala Mária Nemčeková-Chmeliarová, ktorá
sa venuje maľbe a grafike, jej dcéra maliarka Zuzana Nemčeková, sochár Miroslav Pallo,
grafik a maliar Andrej Mazúr a keramikárka Eva Srníková.
34. Majálesy v Piešťanoch
V roku 2010 sa v Piešťanoch uskutočnilo niekoľko majálesov.
Domoss majáles – konal sa 8. mája pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku spoločnosti
Domoss v Piešťanoch.
Hlavný program sa konal od popoludnia až do nočných hodín v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku, vystúpili žiaci ZUŠ, materské školy, folklórne súbory, skupiny break
dance, kapela Slniečko a pod. V Art Jazz Gallery prebiehal celodenný džezový program.
Pre deti bolo pripravené detské mestečko so zábavnými hrami a súťažami, tiež sa konala
autogramiáda známych piešťanských hokejistov.
I. Country majáles – konal sa tiež 8. mája v priestoroch zadnej terasy hotela Magnólia, hrala
country kapela E.M.I.

Majáles MsKS – konal sa 14. mája vo foyeri KSC Fontána, do tanca vyhrávala hudobná
skupina DISK.
35. Súťaž detí v prednese slovenskej ľudovej piesne - 20. ročník
12. mája 2010 sa v CVČ Ahoj v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže v interpretácii
slovenskej ľudovej piesne pod názvom Slávik Slovenska.
Súťažiaci zaspievali po dve pesničky, jednu s hudobným doprovodom akordeónu, druhú bez
hudby. V troch kategóriách súťažilo 19 žiakov. Víťazi postúpili do krajského kola v Trnave.
36. Maliarske sympózium v Piešťanoch
15. mája 2010 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnila vernisáž výstavy 18-tich obrazov
účastníkov týždenného maliarskeho sympózia v Piešťanoch.
Do Piešťan zavítalo 6 výtvarníkov českého pôvodu žijúcich na Slovensku – Miloš Šimurda,
Vladimír Kudlík, Eva B. Linhartová, Zuzana Malénková, Jitka Bezúrová a Kateřina
Makarová-Válavková. Každý z nich počas svojho pobytu v Piešťanoch namaľoval niekoľko
obrazov, po tri z nich boli umiestnené na výstavné panely. Témou obrazov boli piešťanské
scenérie, či už prírodné (jazierka na Kúpeľnom ostrove, stromy v mestskom parku a pod.),
alebo stavby (architektonické detaily Domu umenia).
37. Medzinárodný deň múzeí
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo 23. mája 2010 Balneologické múzeum
v Piešťanoch premietanie dokumentárnych filmov (o pozostatkoch mamutov v okolí
Piešťan, film Optimista o Ľ. Winterovi a pod.). Vstup do hlavnej expozície múze a v budove
Kursalonu bol bezplatný.
38. Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok - 6. ročník
V dňoch 25. - 28. mája 2010 sa uskutočnil 6. ročník Festivalu rozhlasových rozprávok
Zázračný oriešok s podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Podujatie usporiadali
Mesto Piešťany, Slovenský rozhlas a Mestská knižnica v Piešťanoch. Prezentovalo sa 12
súťažných titulov v dvoch kategóriách, ktoré hodnotili dve poroty – odborná a detská.
V kategórii monologických rozprávok odborná porota udelila ocenenie Pompomovým
rozprávkam. Boli rozhlasovým spracovaním rovnomennej knižnej predlohy Ištvána Csukása,
v preklade a rozhlasovej úprave Kvety Slobodníkovej, dramaturgii Beaty Panákovej, réžii
Petra Palíka a interpretácii Ľuboša Kostelného. Kniha vyšla vo vydavateľstve Mladé letá.
Detská porota ocenila rozprávku na dobrú noc Analfabetu negramotnú od Jána Uličianskeho,
v dramaturgii Beaty Panákovej a v interpretácii Zuzany Kronerovej.
V kategórii rozhlasových hier sa obe poroty zhodli na cenách pre hru Štyria škriatkovia a víla
podľa rovnomennej knihy Jána Uličianskeho. Dramaturgičkou bola Zuzana Grečnárová,
autorom hudby bol Matej Haász, réžiu mala Tatiana Tadlánková a nahrávku realizoval Peter
Daniška. Knižku vydalo vydavateľstvo Perfekt.
V rámci festivalu sa konali sprievodné podujatia, predstavili sa divadelné súbory, autori
a výtvarníci. Uskutočnilo sa vystúpenie študentov bábkarskej tvorby DF VŠMU, bola udelená
Cena slovenského rozhlasu slovenskej herečke a divadelnej pedagogičke Zuzane Kronerovej
a tiež sa konala vernisáž výstavy ilustrátorov Petra Čisárika, Zuzany Matlovičovej a Martina
Grocha.

39. Súťaž amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama - 18. ročník
Celoštátna putovná súťaž amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama sa konala 28.
až 30. mája 2010 v Piešťanoch. Projekcia súťažných filmov prebiehala v KSC Fontána
a pozostávala zo 113 príspevkov od 104 autorov v celkovej dĺžke 832 minút.
Do celoštátneho kola Cineamy postúpili filmári, ktorí uspeli v okresných a krajských kolách.
Hlavnú cenu a cenu diváka získal dokument Rastislava Hatiara z Liptovského Mikuláša pod
názvom Lost Nomads. Cenu primátora a 1. miesto za najlepšiu reportáž získali Stanislava
Bariaková a Juraj Jedinák za Tat Tvam Asi.
Súťažilo sa v kategórii A (amatéri), v kategórii B (deti a mládež do 18 rokov), v kategórii
C (autori do 25 rokov), v kategórii D (poslucháči vysokých filmových škôl) a vo zvláštnej
kategórii.
40. Folklórny festival zahraničných Slovákov - 4. ročník
V dňoch 28. a 29. mája 2010 sa v Piešťanoch uskutočnil folklórny festival Slováci Slovákom.
V Hudobnom pavilóne v mestskom parku vystúpili detské a mládežnícke folklórne súbory
zahraničných Slovákov.
V rámci festivalu sa uskutočnilo podujatie Na piešťanskom jarmoku, na Winterovej ul.
predviedli svoje zručnosti rôzni remeselníci.
41. Vystúpenie Detského speváckeho súboru Slovenského rozhlasu
Súbor vystúpil 30. mája 2010 v Evanjelickom kostole v Piešťanoch pod názvom Deti spievajú
básnikovi. V programe zazneli verše Milana Rúfusa a skladby svetových i slovenských
hudobných skladateľov.
42. Výstava MOSTY VIII Slovensko - Poľsko
Vernisáž medzinárodnej výstavy diel slovenských a poľských výtvarníkov MOSTY VIII
sa uskutočnila v podvečer OLKS v Galérii Fontána 4. júna 2010. Zúčastnil sa jej štátny
tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík spolu s predstaviteľmi partnerských miest
z Luhačovíc, Ustrone a Hajdúnánásu. Podujatie pripravila Zora Petrášová.
Svoje diela predstavili traja poľskí výtvarníci – Elzbieta Szolomiak, Dariusz Gierdal a Jan
Herma a traja slovenskí výtvarníci – Ľuba Suchalová-Harichová, Jaroslav Uhel a Andrea
Pézman.
43. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 2010 – kultúrne podujatia
V sobotu 5. júna 2010 predpoludním vyhrávala pred Kolonádovým mostom DH Vrbovanka.
Hlavný kultúrny program prebiehal popoludní v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
Vystúpilo mužské spevácke trio LA GIOIA, rockandroll kapela Junior And The Cellmates,
hudobno-tanečná skupina Por fiesta-Flamenco, Swing Society Orchester, finalistka
slovenskej speváckej súťaže Superstar Dominika Stará a Katka Knechtová so skupinou.
Program moderovala Andrea Šuvadová.
Program pre deti prebiehal v mestskom parku pri Dome umenia. Okrem viacerých atrakcií
a zábavných hier bol pre deti pripravený aj skautský tábor. V kultúrnom programe vystúpili
víťazi súťaže Playback show a súťaže v moderných tancoch a tiež i detská hudobná skupina
Everlong.
Večer v Art Jazz Gallery vystúpila džezová kapela Nikolas Takáč Band.

V nedeľu 6. júna v Hudobnom pavilóne v mestskom parku vystúpil Dívčí saxofonový
orchestr Luhačovice.
V rámci OLKS sa uskutočnilo aj viacero sprievodných podujatí.
44. Piešťanský festival
55. ročník Piešťanského festivalu sa konal v dňoch 10. júna až 16. júla 2010. Organizátormi
festivalu boli Národné osvetové centrum, Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, SLK
Piešťany, a.s., Duchonka, s.r.o. - OKŠA Production.
Piešťanský festival je druhým najstarším hudobným podujatím na Slovensku.
Program festivalu bol kvalitný a zároveň pestrý. Kým predchádzajúce dlhé obdobie bol
zameraný iba na vážnu hudbu, opery a balet, v poslednom období pribudli ďalšie hudobné
žánre – džez, muzikál a folklór.
Po úvodných slávnostných fanfárach na terase DU sa v Dome umenia uskutočnilo úvodné
predstavenie, v ktorom namiesto Slovenskej filharmónie netradične vystúpil Balet SND.
Okrem koncertov klasickej hudby (Slovenská filharmónia, Orchester Bohdana Warchala,
Štátny komorný orchester Žilina), zazneli v Dome umenia aj muzikál, ľudové tance a piesne,
bigbeat, džezové koncerty a pod.
Koncerty sa konali aj v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK (kurzy Petra
Dvorského pre začínajúcich operných spevákov), v Hudobnom pavilóne v mestskom parku
a v hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove. Počas festivalu sa v Dome umenia
konali aj výstavy.
Dom umenia:
10. jún – Slávnostné fanfáry, kvarteto lesných rohov Corni di Bratislava;
10. jún – úvodné predstavenie festivalu - Balet Slovenského národného divadla, skladatelia
A. Glazunov, P.I. Čajkovskij (časť Labutieho jazera), J. Chang, G. Balanchine;
16. jún – Štátna opera Banská Bystrica, muzikál Fidlikant na streche;
21.jún – umelecký súbor Lúčnica s programom tancov a piesní Mladosť a krása;
25.jún – Slovenská filharmónia, dirigent Leoš Svárovský, sólista Gavriel Lipkind - violončelo,
v programe A. Dvořák, J. Brahms;
29.jún – Collegium Musicum, účinkovali Marián Varga, Fedor Frešo, František Griglák,
Martin Valihora, art rocková skupina;
1. júl – Štátny komorný orchester Žilina, dirigent Leoš Svárovský, sólisti: Hilda Gulyasová
- soprán, Tomáš Šelc - barytón, Stanislav Šurin - organ, David de Fiore (USA) - organ;
6. júl – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, umelecký vedúci Ewald Danel;
9. - 10. júl – džezové koncerty v rámci 2. ročníka Festivalu Doda Šošoku.
Hudobný pavilón v mestskom parku:
27. jún – Art Music Orchestra, filmové a muzikálové melódie.
Hudobný pavilón Harmony:
4. júl – Czech Summit Orchester, umelecký vedúci Svatopluk Čech - saxofón;
8. júl – FBB - Big Band Oslo (Nórsko);
9. - 14. júl – Večerné koncerty účastníkov speváckeho kurzu Petra Dvorského.
Kongresová hala Spoločenského centra SLK:
7. - 15. júl – Medzinárodné majstrovské kurzy Petra Dvorského, Piešťany 2010;
16. júl – Záverečný koncert festivalu: Galavečer majstrovských speváckych kurzov Petra
Dvorského, Symfonický orchester, dirigent Dušan Štefánek.

45. Výstava Bobo Pernecký a priatelia – Karikatúra a džez
Výstava bola otvorená v Galérii Domu umenia pri príležitosti Festivalu Doda Šošoku 9.
júla 2010. Svojimi karikatúrami džezu sa prezentovali karikaturisti, grafici a ilustrátori zo
4-och štátov, zo Slovenska Bobo Pernecký, Oliver Solga, Jano Valter, Laco Torma a Fero
Jablonovský, z Nemecka Jan Tomaschoff, z Čiech Radek Steska a Jiří Sliva a z Bulharska
Ivailo Tsvetkov.
46. Výstava Orbis Philharmoniae
Dokumentačná výstava pri príležitosti Piešťanského festivalu bola otvorená
10. júla
2010 vo výstavnej sieni Domu umenia. Pripravila ju Slovenská filharmónia v spolupráci
s Národným osvetovým centrom a Domom umenia v Piešťanoch.
47. Výstava Socha a objekt v Piešťanoch
Projekt medzinárodnej výstavy Socha a objekt vstúpil v roku 2010 do svojho 15. ročníka.
Realizuje sa predovšetkým v Bratislave, kde bolo 24. júna 2010 postupne sprístupnených 6
výstav v galériách a jedna na verejnom priestranstve mesta.
O deň neskôr, 25. júna 2010, bola otvorená jedna expozícia projektu Socha a objekt na
verejnom priestranstve Kúpeľného ostrova v Piešťanoch. Svoje veľkorozmerné diela
prezentovalo 18 autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska
a USA. Výstava trvala do 29. augusta 2010. Výstavu v Piešťanoch pripravil so svojimi
spolupracovníkmi riaditeľ bratislavskej výstavy Socha a objekt Viktor Hulík v spolupráci s
SLK Piešťany, a.s., Mestom Piešťany i ďalšími inštitúciami. Keďže medzinárodná výstava
Socha piešťanských parkov sa v posledných rokoch viacej sťahuje do interiérov galérie
Fontána, preto úlohu prezentácie sôch a objektov v exteriéri prevzala práve výstava Socha
a objekt.
48. Výstava Socha piešťanských parkov - 28. ročník
Výstava sa konala od 26. júna do 12. sept. 2010, jej organizátormi boli Mesto Piešťany
a MsKS v Piešťanoch. Pripravil ju vedúci galerijného oddelenia KSC Fontána Martin Valo,
ktorý je zároveň autorom novej koncepcie výstavy. Časť diel bola vystavená pred Fontánou,
ďalšie sochy a maľby v galerijných priestoroch Fontány.
Návštevníkov upútali najmä maľby a diela slovenského výtvarníka Norberta Kelecsenyiho.
Svoje diela prezentovali aj Martin Ševčovič z Piešťan, Dušan Blažek z Vrbového, piešťanský
rodák grafik Dušan Junek i ďalší.
49. Výstava fotografií ornitológa Pavla Kaňuščáka
Od 16. júna do 31. júla 2010 sa v priestoroch Balneologického múzea v Piešťanoch konala
výstava fotografií 75-ročného piešťanského ornitológa Pavla Kaňuščáka pod názvom „Vtáky
širšieho okolia Piešťan“.
MUDr. Pavel Kaňuščák je povolaním stomatológ, v našom meste žije od roku 1960.
V Piešťanoch ho upútala príroda a bohatý vtáčí svet. Zoznámil sa vtedy s tunajším
ornitológom Viliamom Kubánom a spolu chodili krúžkovať vtáky. Od roku 1963 do
roku 1994 okrúžkoval okolo 34 tis. vtákov. Získal dôkazy o výskyte dosiaľ nezistených
druhoch (vtákov) a geografických rás vtákov na Slovensku. V posledných rokoch začal
vtáctvo aj fotografovať. Na tejto výstave bolo nainštalovaných vyše 200 fotografií, ktoré

zaznamenávajú až 110 druhov vtákov.
Pavel Kaňuščák je autorom monografie Vtáky širšieho okolia Piešťan, vydanej v roku 2007.
V roku 2010 mu bola udelená Cena primátora mesta Piešťany v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia za rok 2009.
50. Folklórna kapela Ľudová hudba Petra Obucha
Piešťanská folklórna kapela Ľudová hudba Petra Obucha získala 1. miesto v súťaži ľudových
hudieb O cenu Samka Dudíka v Myjave 18. júna 2010.
Kapela vznikla a hrávala pri piešťanskom FS Striebornica. Jej repertoár tvoria piesne
z Piešťan a okolia. V súčasnosti vystupuje v zložení – primáš Peter Obuch, Andrej Kolárik,
Ľuboš Slezák, Peter Antal, Ľuboš Cíbik a Rasťo Živica.
51. Džezový Festival Doda Šošoku - 2. ročník
Medzinárodný džezový Festival Doda Šošoku sa konal v Piešťanoch v dňoch 8. až 11.
júla 2010. Festivalový výbor pracoval v zložení: členovia International Jazz Piešťany, n.o.
– predseda správnej rady Viktor Nižňanský, riaditeľka Katarína Hallová, Milan Binčík
a Ondrej Botek, za Art Jazz Gallery Yveta Šošoková, primátor Piešťan Remo Cicutto,
predseda TTSK Tibor Mikuš, generál. riaditeľ SLK Klaus Pilz, riaditeľka Domu umenia
Edita Bjeloševičová, hudobný dramaturg festivalu Tomáš Gajlík. Každý koncert mal svojho
sponzora, významným sponzorom sa stalo obchodné centrum AUPARK.
Uskutočnilo sa 18 koncertov, v ktorých sa predstavilo 85 hudobníkov z ČR, Poľska, Rakúska,
Slovinska, Srbska, Nórska, USA a Slovenska. Koncerty sa konali v Dome umenia, v Art
Jazz Gallery, v Hudobnom pavilóne v mestskom parku, v hudobnom pavilóne Harmony, na
Nám. slobody a v Kursalone.
Prvý koncert festivalu sa uskutočnil v predstihu už 15. mája, v Dome umenia vystúpil
popredný slovenský džezový spevák Peter Lipa so skupinou Peter Lipa a Band. Do Piešťan
po prvýkrát zavítal jeden z najlepších svetových džezmenov, trubkár Roy Hargrove z USA,
držiteľ dvoch hudobných cien Grammy. Skupina Roy Hargrove Quintet vystúpila 9. júla
v Dome umenia. Koncertovala tiež džezová formácia Jerry Bergonzi Organ Trio z USA
v zložení – jeden z najlepších svetových džezových saxofonistov Jerry Bergonzi, Renato
Chicco - organ, Howard Curtis - bicie nástroje.
Vystúpili aj poprední slovenskí džezoví hudobníci, gitarista Matúš Jakabčic, saxofonista
Milo Suchomel, piešťanský klavirista Tomáš Gajlík i ďalší. Pre širokú verejnosť koncertovali
na Nám. slobody Vlado Vizár Revival a Traditional Jazz Band, Seredský Dixieland Band
i ďalší.
52. Young Jazz Piešťany
Vystúpenie mladých džezových hudobníkov sa uskutočnilo v Piešťanoch
18. júla.
Podujatie pripravili Agentúra SHRAMOT a Martin Valo. V Hudobnom pavilóne v mestskom
parku sa uskutočnili 4 koncerty. Vystúpili dve piešťanské kapely JSR Trio a Miro Hank
Quartet, medzinárodné zoskupenie džezmenov East European Artsemble a nórska speváčka
Caroline Hitland.
53. Celoštátna výstava neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum
Od 14. júla do 15.augusta 2010 sa v Galérii Fontána pri MsKS a v Dome umenia v Piešťanoch

konala výstava Výtvarné spektrum. Celoštátna súťaž slovenských neprofesionálnych
výtvarníkov mala svoje vyvrcholenie v Piešťanoch.
Vystavených bolo približne 250 výtvarných diel. Konali sa rozborovo hodnotiace semináre,
diskusné fóra a projekcie filmov v kinosále Fontána o práci ľudových výtvarníkov.
54. Festival punkovej hudby Punkáči deťom - 3. ročník
Podujatie sa konala v dňoch 23. - 24. júla 2010 v autokempingu na Lodenici, v Piešťanoch
sa uskutočnilo prvýkrát. Po meste chodili mladí ľudia, punkáči s naježenými farebnými
„kohútmi“ na hlavách.
Prvý festivalový deň malo vystúpiť približne tridsať kapiel, avšak silná nočná búrka vystúpenia
predčasne ukončila. V sobotu počasie umožnilo uskutočniť program bez prerušenia.
Do Piešťan prišlo 50 slovenských a zahraničných punkových kapiel, ktoré sa zriekli nároku
na honorár. Výťažok z festivalu bol venovaný pre postihnuté deti nadácii Pomoc deťom
v ohrození.
55. Festival mladých hudobníkov Toccata Art - 4. ročník
8. augusta 2010 sa pred hotelom Thermia Palace začal festival mladých hudobníkov
a spevákov toccata Art. Vystúpil slovenský spevácky zbor Adoremus, ktorého repertoár
tvorí hlavne sakrálna hudba.
Záverečný koncert festivalu sa konal 14. augusta v Kongresovej hale SLK vystúpením
11-členného hudobného súboru Quasars Ensemble. Predtým primátor Piešťan Remo Cicutto
odovzdal ocenenia najlepším – za pôvodné dielo hudobnej skladateľke Lucii Chúťkovej
a za interpretáciu vlastnej skladby Kristíne Smetanovej.
56. Hudobný festival Grape - 1. ročník
Okrem tradičných hudobných festivalov, ako je napr. festival country hudby Lodenica, sa
v Piešťanoch uskutočnil nový hudobno-zábavný festival Grape. Podujatie sa konalo na
letisku v dňoch 13. - 14. augusta 2010 a zúčastnilo sa ho približne 6 tis. mladých ľudí. Počas
dvoch dní vystúpilo na 4-och pódiách vyše 50 tuzemských a zahraničných interpretov.
Hlavné pódium bolo otočené na sever, takže nevyrušovalo obyvateľov severnej časti mesta.
Piatkový program predčasne ukončila silná nočná búrka. V sobotu už bolo dobré počasie.
Diváci boli najviac zvedaví na vystúpenie nórskej skupiny Röyksopp.
Počas festivalu boli tiež prezentované výtvarné diela, konali sa športové aktivity a prednášky
o filmoch.
57. Kultúrno-zábavné podujatia pre deti v AUPARKu
Koncom apríla 2010 bol v Piešťanoch otvorený polyfunkčný objekt AUPARK, slúžiaci
predovšetkým ako veľké obchodné centrum. Pre deti tam bol zriadený detský kútik.
V AUPARKu sa pod vedením zručných animátorov (napr. z klubu Orbis Slovakia) začali
realizovať rôzne zábavno-náučné aktivity pre deti ako sú tvorivé dielne a pod., a to najmä
počas letných prázdnin alebo v predvianočnom období. V AUPARKu sa začali konať aj
väčšie podujatia pre deti. Na rozdiel od podujatí realizovaných na susednom otvorenom
priestranstve Nám. slobody, tie v AUPARKu sú uchránené pred nepriaznivým počasím.
Prvé väčšie podujatie pre deti sa v AUPARKu konalo pri príležitosti 1. júna – Medzinárodného
dňa detí. Bolo nepriaznivé počasie, cez deň pršalo. Uprostred obchodného domu bolo

postavené pódium, na ktorom vystúpili rôzni hudobníci, speváci, kúzelníci a pod. Pre
najmenšie deti boli v detskom kútiku pripravené rôzne atrakcie – skákací hrad, šmykľavka,
elektrický vláčik a pod.
58. Festival Organové dni v Piešťanoch - 11. ročník
Medzinárodný festival Organové dni Piešťany sa konal v priebehu augusta 2010, uskutočnilo
sa celkove 6 koncertov. Prvé dva koncerty sa konali v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Ďalšie
štyri koncerty sa uskutočnili v Dome umenia, kde vystúpili Michael Koller z Rakúska,
slovenský interpret Vladimír Kopec, Andrzej Mielewczyk z Poľska a David Postránecký
z ČR.
59. Hudobný festival Lodenica - 12. ročník
Medzinárodný festival country a folkovej hudby Lodenica sa konal v piešťanskom kempe
Lodenica v dňoch 26. až 28. augusta 2010.
Na 4-och scénach vystúpilo vyše 70 hudobných skupín. Do Piešťan zavítali najlepší interpreti
country, folku a trampskej hudby zo Slovenska, Čiech, z USA prišla svetoznáma speváčka
a skladateľka Claire Lynch.
Z Českej republiky okrem iných vystúpili populárni bratia Honza a František Nedvědovci,
Naďa Urbánková s kapelou Bokomora. Medzi účinkujúcimi bol aj čelný interpret slovenskej
country hudby Allan Mikušek, slovensko-britská formácia Heavens Shore a Družina
a nechýbal ani domáci hudobník Peter Remiš s kapelou Slniečko.
60. Hudobná prehliadka Rockový úlet - 6. ročník
Prehliadka neprofesionálnych rockových kapiel Rockový úlet sa uskutočnila v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku 3. septembra 2010. Vystúpilo 5 rockových kapiel – Neverback
z Nitry, Broken Rock z Bratislavy, Everlong z Nitry, Atmosferik z Bratislavy a na záver
piešťanská metalová skupina Slepner. Pred prehliadkou sa predstavila začínajúca mladá
piešťanská skupina Black Apple.
61. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany - 5. ročník
5. ročník MFF Cinematik Piešťany sa konal v Piešťanoch v dňoch 9. - 15. sept. 2010.
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutočnilo v Dome umenia večer
9. septembra.
Umeleckým riaditeľom festivalu bol Vladimír Štric, výkonným riaditeľom Tomáš Klenovský
a čestnou riaditeľkou festivalu herečka Božidara Turzonovová.
Bolo premietnutých 101 filmov a videlo ich 17 tisíc divákov.
V hlavnej súťažnej sekcii Meeting Point Europe vyhral nemecký film Biela stuha režiséra
Michaela Hanekeho. V súťažnej sekcii Cinematik.doc zvíťazil dokument Hranica režiséra
Jara Vojteka. Slovenskú premiéru mal filmy Kuky sa vracia režiséra Jana Svěráka. Divákov
tiež zaujalo Filmové peklo – najhoršie filmy v histórii kinematografie i Noc neo-noir.
Slovenskou novinkou bolo premietanie „secret cinema“, čo sú utajené filmové projekcie,
zobrazujúce autentickú atmosféru nezvyčajných miest. V Piešťanoch sa „secret cinema“
odohrala v centre mesta na voľnej ploche pri hoteli Satelit.
Okrem premietania filmov sa konali aj besedy s tvorcami filmov, prednášky i koncerty.

62. Hudobné podujatie T-Mobile Music City
Hudobné podujatie T-Mobile Music City sa v roku 2010 konalo vo viacerých slovenských
mestách a 10. septembra sa prvýkrát uskutočnilo aj v Piešťanoch.
24-hodinový maratón prebiehal na 4-och pódiách, vystúpilo 17 kapiel s rôznymi hudobnými
žánrami – hip hop, rock, tanečná hudba, ba i klasická hudba. Podujatie bolo zadarmo.
Na schodoch pred Domom umenia vystúpil aj piešťanský rodák, populárny spevák Rytmus
so skupinou Kontrafakt.
63. Prezentácia knihy Hrozby a nádeje autorov J. Staška a R. Kánika
10. sept. 2010 bola v Galérii Fontána predstavená kniha piešťanských autorov Juraja Staška
st. a Rolanda Kánika st. „Hrozby a nádeje – fakty, trendy a súvislosti vývoja sveta do roku
2050“. Knihu a autorov predstavil Vojtech Haring.
Autori sa dlhšiu dobu venovali futurológii, tiež zhromaždili množstvo informácií o dianí
vo svete. Vo svojej knihe spracovali údaje zo všetkých oblastí života ľudstva a zároveň sa
zamerali na možný vývoj, ktorým by sa svet mohol uberať. Predpovedali jednak pozitívne,
nádejné cesty vo vývoji ľudstva, ale zároveň poukázali na možné globálne hrozby.
64. Festival hendikepovaných mladých ľudí „Ľudia potrebujú ľudí“ - 3. ročník
Festival sa konal v Hudobnom pavilóne v mestskom parku 17. a 18. sept. 2010. Z viacerých
oblastí Slovenska prišli do Piešťan hendikepovaní mladí ľudia – na vozíčkoch, zrakovo
postihnutí, nepočujúci i mentálne postihnutí. V programe vystúpili populárni slovenskí
speváci, hudobníci a tanečníci, tanečníčky z piešťanskej ZUŠ a s nimi spoluúčinkovali
súbory hendikepovaných.
65. Výstava Park Foto Piešťany
Výstava kreatívnej fotografie sa uskutočnila 25. sept. 2010 v mestskom parku. Fotografie
boli umiestnené na sieťach natiahnutých medzi stromami. Podujatie zorganizoval Piešťanský
fotoklub.
66. Výstava Mestský park v premenách času
V dňoch 17. - 30. sept. 2010 bola v Piešťanskom informačnom centre zrealizovaná výstava
v mestskom parku. Následne v októbri bola sprístupnená verejnosti v priestoroch mestskej
knižnice. Výstavu pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch.
67. Kniha Mestský park v Piešťanoch
V máji 2010 vydala spoločnosť Logomotion, s.r.o. v spolupráci s Balneologickým múzeom
v Piešťanoch knihu s názvom Mestský park v Piešťanoch/Podmienky základnej ochrany
pamiatky. Publikáciu pod vedením Daniely Gažovej spracovali M. Turancová (krajinná
a parková architektúra, dendrológia), V. Krupa (historická analýza parku), P. Horanský a L.
Stankovská (ochrana pamiatok a urbanizmu). Úvod napísala pamiatkarka V. Dvořáková.
Text publikácie dopĺňa výber súčasných fotografií parku, súbor 40-tich historických záberov
rôznych lokalít parku, historické plány, mapy i letecké snímky.
Mestský park vznikol pôvodne ako kúpeľný park a založil ho koncom 18. stor. a začiatkom
19. stor. gróf Erdödy. V súčasnosti je pomenovaný po slovenskom biológovi a muzeológovi
Andrejovi Kmeťovi. Jeho rozloha je 21,2 ha.

Na území Piešťan sa ešte nachádza Kúpeľný park na Kúpeľnom ostrove s rozlohou 54 ha
a malý Teplický park a Pažitský park.
68. Prezentácia knihy Slávne vily Slovenska
28. sept. 2010 bola v Dome umenia v Bratislave otvorená výstava a zároveň sa uskutočnil
„krst“ knihy Slávne vily Slovenska, ktorú vydala česká umelecká agentúra Foibos. Autorom
knihy bol Matúš Dula so spolupracovníkmi, jedným z nich bol znalec piešťanskej architektúry
Ľubomír Mrňa. Z celkového počtu 65 víl bolo 5 z Piešťan. Krst knihy vykonala manželka
prezidenta SR Silvia Gašparovičová.
69. 30. výročie otvorenia Domu umenia v Piešťanoch
Od roku 1980 je Dom umenia v Piešťanoch miestom najvýznamnejších kultúrnospoločenských podujatí nielen Piešťan, ale často aj celého Slovenska. V roku 2010 uplynulo
30 rokov od jeho otvorenia.
V rámci otvorenia 55. ročníka Piešťanského festivalu primátor Piešťan Remo Cicutto
odovzdal 10. júna 2010 riaditeľke Domu umenia Edite Bjeloševičovej plaketu mesta
Piešťany pri príležitosti 30. výročia otvorenia tohto kultúrneho zariadenia. Jubilejnú 30.
divadelnú sezónu v Dome umenia otvorilo 30.sept. 2010 Slovenské národné divadlo hrou
Popol a vášeň. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil slávnostný večer. Primátor Piešťan Remo
Cicutto odovzdal riaditeľke DU E. Bjeloševičovej Pamätnú plaketu predsedu Trnavského
samosprávneho kraja. Prítomní boli aj potomkovia hudobného skladateľa Eugena Suchoňa,
ktorý bol iniciátorom výstavby Domu umenia v Piešťanoch. Do Piešťan zavítal aj prvý
riaditeľ DU Ladislav Farkaš.
70. Výstava mladých výtvarníkov Young Art Show 3 - 7. ročník
Vernisáž medzinárodnej výstavy mladých výtvarníkov sa uskutočnila v Dome umenia
v Piešťanoch 1. okt. 2010. Zakladateľom a organizátorom tejto a predchádzajúcich výstav
bol mladý grafik Martin Ševčovič. V Piešťanoch svoje diela vystavovalo 58 autorov zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Rumunska, Grécka, Japonska, Indie a USA. Prezentované boli
rôzne výtvarné diela – maľba, grafika, socha a objekt, fotografia, intermédia, textilný dizajn
a sklo.
71. Česko-slovenský festival Piešťanské randezvous - 12. ročník
Podujatia sa konali v Dome umenia.
a) Divadelné predstavenia
5. okt. – Bábkovo hrané predstavenie veršovaných rozprávok s pesničkami Pohádky
z kouzelného kabátu;
9. okt. – Divadlo Bolka Polívky Brno, B. Polívka, P. Liška, P. Vachler: Český lev. Divadelná
inscenácia znázorňujúca odovzdávanie českých výročných filmových cien Český lev.
Účinkoval aj Bolek Polívka s Pavlom Liškom. Po predstavení riaditeľka DU E. Bjeloševičová
prevzala symbolickú sošku Českého leva určenú Piešťancom;
13. okt. – Agentúra Harlekýn Praha, Aldo Nicolaj: Nebyla to pátá, byla to devátá ...;
16. okt. – Divadlo Astorka Korzo 90, I.S. Turgenev: Mesiac na dedine;
20. okt. – OZ Sonet, Katarína Mrázová v monodráme Odysseus sa nevrátil;
25. okt. – OZ Sonet, literárno-hudobná kompozícia Hronského rapsódie. Predstavenie pre

stredné školy pri príležitosti Roka Jozefa Cígera Hronského.
b) Filmové predstavenia
6. okt. – Oko nad Prahou (dokument ČR).
c) Výstavy
30. sept. - 30. okt. – medzinárodná výstava výtvarníkov Young Art Show 3;
12. - 29. okt. – Martin Patričný: Drevo krásnych stromov. Výstavu pripravil Český spolok
v Trnavskom regióne, miestny klub Piešťany.
72. Súťaž o najlepšieho kosca
Podujatie sa uskutočnilo 25. sept. 2010 pod kúpaliskom Eva na nábreží Váhu. Pripravilo
ho MsKS v Piešťanoch v spolupráci so slovenským koseckým spolkom. Víťazom súťaže
sa stal najlepší slovenský kosec Lukáš Jánoška z Pohorelej. Koscom spievala piešťanská
ženská spevácka skupina Povoja.
73. Púšťanie šarkanov na Červenej veži - 4. ročník
Súťažné púšťanie šarkanov pod názvom Šarkaniáda sa uskutočnilo v nedeľu 10. okt. 2010
na poli pod Červenou vežou na Banke. Podujatie pripravilo piešťanské OZ Živá planéta. Do
súťaže o najkrajšieho šarkana sa mohli zapojiť iba autori doma zhotovených šarkanov.
74. Filmový festival Astrofilm - 4. ročník
Medzinárodná prehliadka filmov s astronomickou tematikou ASTROFILM Piešťany 2010
sa konal v KSC Fontána v dňoch 13. - 15. okt. 2010. Záujemci o astronómiu a vedeckú
fantastiku mohli vidieť filmy o vesmíre, kozmonautike, meteoritoch i sci-fi filmy.
Konali sa prednášky a besedy s astronómami a s autormi filmov, DVD a kníh. Astronóm
Marián Vidovenec zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove hovoril aj o vplyve
astronómie na filozofiu v prípadnom objave života mimo slnečnej sústavy.
V rámci festivalu sa uskutočnilo 5 výstav – Vesmírne metamorfózy I, Vesmír očami detí 2010
(víťazné práce z celoslovenskej výtvarnej súťaže), M.R. Štefánik - astronóm a diplomat,
Posol hviezdnych diaľav (literárne a výtvarné práce študentov stredných a vysokých škôl)
a výstava astronomických ďalekohľadov. Návštevníci mohli v noci pred KSC Fontána
ďalekohľadom pozorovať hviezdy.
75. Ruský súbor Alexandrovci v Piešťanoch
Legendárny ruský umelecký súbor Alexandrovci zavítal na Slovensko. 18. okt. 2010 vystúpil
v Piešťanoch.
V preplnenej Kongresovej hale Spoločenského centra SLK predviedli svoje umenie ruskí
speváci, hudobníci a tanečníci.
76. Kalendár na rok 2011 s kresbami Jozefa „Scheka“ Babušeka
„Krst“ kalendára na rok 2011 s názvom „Jozef Schek - známy aj neznámy“ sa uskutočnil
26. okt. 2010 v Dome umenia pod záštitou primátora mesta Rema Cicutta. Kalendár zostavil
František Jablonovský. Kalendár obsahuje 12 doteraz neznámych kresieb zakladateľa
slovenského komiksu a kresleného humoru Piešťanca Jozefa Babušeka, známeho pod
umeleckým menom Jozef Schek.

77. Benefičný koncert Rotary Clubu v Piešťanoch
5. nov. 2010 sa v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK uskutočnil v poradí už
19. benefičný koncert piešťanského Rotary Clubu. Prezident klubu Ing. Viktor Nižňanský
odovzdal riaditeľke Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch Ing. Erike Chudej a primárke
detského oddelenia nemocnice MUDr. Janke Korytárovej symbolický šek v hodnote vyše
10 tis. eur.
78. Filmový festival EUROTOUR Piešťany 2010 - 6. ročník
Prehliadka dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku EUROTOUR
sa konal v KSC Fontána v dňoch 10. - 12. nov. 2010.
Cenu divákov získal Piešťanec Karol Bubík s dokumentom Jeseň v Malej Fatre, pričom do
súťaže Moment 2010 zaradil aj film Vláčik motoráčik, týkajúci sa vrbovského Čanga, ktoré
po tridsiatich rokoch previezlo ľudí z Piešťan na jarmok do Vrbového a späť. Ďalšie filmy
Karola Bubíka z jeho tohtoročnej cesty po južnej Afrike boli uvedené ako otváracie filmy
mimo súťaže.
Cenu primátora mesta Piešťany získal ďalší Piešťanec, fotograf a kameraman Anton Páldy
za film Zrkadlenie na Lodenici. Okrem premietania filmov sa konali besedy s ich tvorcami
a výstava fotografií.
79. Katarínska zábava v Piešťanoch
Katarínska zábava sa uskutočnila vo foyeri KSC Fontána už v piatok 19. nov. 2010. Túto
zábavu už niekoľko rokov za sebou obľubujú najmä starší občania. Sponzori sa postarali
o bohatú tombolu. Do tanca hrala kapela DISK od Topoľčian.
80. Predvianočné podujatia Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch (PIWC)
11. nov. 2010 sa konalo mesačné stretnutie členiek PIWC, ktorého sa zúčastnil veľvyslanec
Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Axel Hartmann.
PIWC tiež pripravil benefičný koncert 20. nov. 2010 v Kursalone. Ďalším podujatím PIWC
bol Vianočný bazár, ktorý sa konal 11. dec. v Kursalone.
81. Prezentácia knihy Dušana Dušeka
1. dec. 2010 sa v Piešťanskom informačnom centre uskutočnila prezentácia knihy noviel
Holá veta o láske spisovateľa Dušana Dušeka. V rámci besedy spisovateľ povedal, že
by chcel napísať knihu o našom meste, keďže v ňom prežil svoje detstvo. Knihu vydalo
vydavateľstvo Slovart.
82. Vianočný galaprogram pre deti Rozprávka Vianoc 2010 - 15. ročník
10. dec. 2010 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnil charitatívny vianočný
galaprogram pre deti Rozprávka Vianoc 2010. Podujatie sa v minulých rokoch konalo
v rôznych slovenských mestách, v tomto roku v Piešťanoch. Už dva razy sa stalo najlepším
vianočným programom Slovenskej televízie. Program bol určený pre všetky deti – zdravé,
telesne postihnuté, z detských domovov a zo sociálne slabších rodín. V programe vystúpili
populárni slovenskí speváci a hudobníci, tiež žiaci ZUŠ v Piešťanoch – spevácky zbor,
tanečníci a baletná skupina, rocková skupina i ďalší účinkujúci.
Galaprogram pripravila umelecká a reklamná agentúra AMADE-POP, APH AGENCY,
Slovenská televízia, OZ Európa detí a Dom umenia v Piešťanoch.

83. Adventné a vianočné kultúrne podujatia v Piešťanoch
a) Kultúrne podujatia organizované MsKS v Piešťanoch
V piatok 26. nov. pri príležitosti rozsvietenia vianočného stromčeka na Winterovej ul.
účinkovali žiaci ZUŠ v Piešťanoch. Na Nám. slobody sa začali Vianočné trhy.
1. adventná nedeľa bola 28. nov. na Nám. slobody – vystúpili ženská folklórna skupina Povoja
a Old Boys Jazz Band. 2. adventná nedeľa 5. dec. – vystúpili ľudová hudba Petra Obucha
a s recitálom Adriena Bartošová. 3. adventná nedeľa 12. dec. – vystúpili FS Krakovienka
a Anka Repková a band. 4. adventná nedeľa 19. dec. – Koledníci idú a sólisti opery SND
Mária Eliášová a František Ďuriač.
Záver roka 31. dec. 2010 – na Nám. slobody vystúpili hudobné skupiny AC/DC Revival,
Gulevátor a ako posledné piešťanské Slniečko.
b) Detské filmové Vianoce – premietanie filmov pre deti zdarma sa konali v KSC Fontána
počas sobôt 27. nov., 4. dec. a 18. dec.
c) Vianočné koncerty
V kostole sv. Štefana kráľa 12. dec. vystúpil piešťanský spevácky zbor Coro Laudamus
a 16. dec. Marián Bango.
V kostole sv. Cyrila a Metoda sa 26. dec. uskutočnil vianočný benefičný koncert spevokolu
Dona Bosca pri Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch.
V evanjelickom kostole 1. dec. vystúpil súbor Rozmarinka, 5. dec. spevokol Bratislavského
seniorátu, 8. dec. sa konal tradičný benefičný koncert v prospech Školy pre hlucho-slepé
deti v Červenici, 19. dec. koncert Halango-Palango.
V Dome umenia sa 13. a 14. dec. uskutočnili vianočné koncerty žiakov hudobného a tanečného
odboru ZUŠ v Piešťanoch. Prvý koncert sa konal pre rodičov a širokú verejnosť, druhý pre
žiakov ZŠ. Súčasťou podujatia boli vianočné trhy žiakov výtvarného odboru ZUŠ.
V mestskej knižnici sa konal vianočný koncert žiakov piešťanských učiteľov hudby –
Ľubomíra Váryho a Márie Mikulášovej. Váryho žiaci sa prezentovali hrou na zobcovej
flaute a gitare, Mikulášovej žiaci hrou na klavíri.
d) Kultúrne podujatia organizované SLK
Adventné sviečky boli zapálené na adventnom venci počas sobôt na Kúpeľnom ostrove pre
kúpeľným domom Irma, kde sa tiež konali vianočné trhy.
V kultúrnych programoch vystúpili folklórne súbory, sólisti a inštrumentalisti.
V priestoroch Thermia Palace sa každú adventnú nedeľu konal vianočný koncert. Galaprogram
Vianočné pastorále sa uskutočnil v Kongresovej hale kúpeľov. Pred kúpeľným domom Irma
sa konal Vianočný trh remeselníkov.
84. Regionálne rádio Piešťany
31. dec. 2010 začalo svoje vysielanie regionálne rádio Piešťany.
V rámci úvodného vysielania, ktoré moderoval Branislav Jobus, sa vystriedalo 10 hostí
– primátor Piešťan Remo Cicutto, primátor Vrbového Ján Jánoška, generálny riaditeľ
piešťanských kúpeľov Klaus Pilz, kaplán rímskokatolíckej Farnosti sv. Cyrila a Metoda
v Piešťanoch Róbert Vacula, zborový farár evanj. cirkvi a.v. v Piešťanoch Branislav Dolinský,
židovský rabín Zev Stiefel, predsedníčka Klubu abstinentov v Piešťanoch Adriana Hrudková,
vedúci hudobnej skupiny Slniečko Peter Remiš, ľudová rozprávačka z Krakovian Daniela
Piscová (pseudonym Ozefa Omáčkech) a brat moderátora vysielania Andrej Jobus.

85. Folklórny súbor Máj na festivaloch
FS Máj pri Gymnáziu P. de Coubertina v Piešťanoch sa v lete 2010 zúčastnil niekoľkých
folklórnych festivalov. V júli súbor vystúpil na Beckovských slávnostiach a na festivale
rómskych súborov Rómska pieseň v Rožnove p/Radhoštěm. V auguste sa FS Máj zúčastnil
folklórneho festivalu na Azorských ostrovoch a následne festivalu 3. International folk
meeting v poľskom meste Šmigiel neďaleko Poznane.
86. Kniha kreslených vtipov Boba Perneckého
V roku 2010 piešťanský architekt, karikaturista, ilustrátor a dizajnér Bobo Pernecký pri
príležitosti 60-tich narodenín sa prezentoval knižkou Človekopis. Zhromaždil v nej svoje
najlepšie kreslené vtipy. Krátkymi textami do nej prispelo 11 osobností nášho kultúrneho
života.
87. DVD Piešťany 2009
V roku 2010 bolo dané do predaja DVD Piešťany 2009 v cene 2,5 eura.
V priebehu roka 2009 kameramani natočili v uliciach mesta niekoľko krátkych filmov
zobrazujúcich bežný život v Piešťanoch a okolí. Z týchto záberov bolo zostavené DVD
Piešťany.
88. Printové médiá Mesta Piešťany
Mesto Piešťany vydáva a financuje 2 periodiká – Radnica informuje a Revue Piešťany.
Radnica informuje – mesto periodikum vydáva od roku 2000, v súčasnosti vychádza
v náklade 15 tis. ks. Grafické spracovanie a úpravu novín robí piešťanská spoločnosť
ESTRA - Ing. Gabriel Hudec, tlač zabezpečuje spoločnosť PN print Piešťany (predtým pod
názvom Tising press Piešťany). Prostredníctvom firmy Trade Tising, s.r.o. sa cca 12 tis. ks
roznáša do domácností, ostatné kusy sa dávajú do boxov v rôznych častiach mesta (vrátnica
MsÚ, PIC, poliklinika, železničná stanica, pešia zóna a pod.). V roku 2009 vyšlo 7 čísiel
mestských novín Radnica informuje, celkové náklady boli 12 250 eur.
Revue Piešťany – periodikum patrí medzi najstaršie vydávané na Slovensku samosprávou
a zachovalo sa aj po „nežnej“ revolúcii v roku 1989. Začalo vychádzať ako mesačník od
januára 1964, v roku 2010 to bol už 46. ročník. Časopis má kultúrno-spoločenský, tiež
i reprezentačný charakter, je určený na propagáciu mesta a jeho okolia, významných
osobností, udalostí a histórie.
Do roku 2003 bolo vydavateľom časopisu MsKS v Piešťanoch. Od roku 2004 ho vydáva
Mesto Piešťany v novej obsahovej a grafickej podobe, z mesačníka sa stal štvrťročník.
V rokoch 2004-2009 sa na vydávaní Revue Piešťany spolupodieľali aj SLK Piešťany, a.s.
Ročné náklady boli cca 20 tis. eur.
Po odstúpení kúpeľov od vydávania časopisu sa náklad znížil o 1 000 kusov, ktoré dovtedy
kúpele odoberali.
Časopis Revue Piešťany získal niekoľko celoštátnych a mestských ocenení.
89. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2010
Riaditeľkou MsKS v Piešťanoch v roku 2010 bola Mgr. Marta Jurčová.
MsKS pripravilo veľký počet kultúrnych i spoločenských podujatí. Podujatia sa konali
v priestoroch Malej scény MsKS, v KSC Fontána, v Hudobnom pavilóne v mestskom parku

i na ďalších verejných priestranstvách mesta.
V Malej scéne MsKS (kinosála, spoločenská sála, foyer, učebne) sa konali rôzne kultúrne
podujatia (koncerty, filmové a divadelné predstavenia, výstavy a pod.), stretnutia členov
občianskych združení, prednášky, jazykové kurzy, tiež sa priestory prenajímali rôznym
organizáciám a združeniam.
V KSC Fontána sa konali filmové predstavenia, koncerty, výstavy a ďalšie kultúrne
a spoločenské podujatia.
a) Podujatia v exteriéri: Karneval v maskách na ľade pre deti (1.febr., Winterova ul.),
Pochovávanie basy (16.febr., Nám. slobody), Stavanie mája (1.máj, Nám. slobody), Podujatia
v rámci Otvorenia LKS v Piešťanoch (5.-6.jún), Výtvarný salón (17.júl, Kolonádový most),
Hody v Piešťanoch (22.aug., Mariánske námestie pri kostole sv. Štefana kráľa), Koncert
kapiel Black Apple a Slniečko pri príležitosti Dňa boja za slobodu a nezávislosť (Nám.
slobody, 16.nov.), Kultúrne podujatia Vianoce 2010.
b) Podujatia v KSC Fontána - kinosála: Okrem premietania filmov sa v kinosále uskutočnili
aj ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia: 20. výročie vzniku Spoločnosti M.R. Štefánika
(19.febr.), MDŽ - koncert pre ženy (9.marec), Playback show - 6. ročník (17.marec),
Jarný koncert ZUŠ Piešťany - hudobný odbor (30.marec), Najúspešnejší športovci mesta
Piešťany za rok 2009 (31.marec), Bavíme sa navzájom (7.apríl), Tanečná skupiny Plejády
(20.apríl), ZUŠ Piešťany - absolventský koncert žiakov 1. stupňa hudobného odboru (28.
apríl), Slovenský skauting - 80. zbor Piešťany (benefičný koncert, 15.máj), ZUŠ Piešťany
- klavírny recitál Jána Lednického (1.jún), ZUŠ Piešťany - absolventský koncert žiačok
(2.jún), ZUŠ Piešťany – absolventský koncert Andrey Pavlovičovej (8.jún), ZUŠ Piešťany
- absolventský koncert žiakov
2. stupňa hudobného odboru (9.jún), ZUŠ Piešťany záverečný koncert žiakov hudobného odboru (15.jún), Deň zdravia (2.okt.), Program pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším(22.okt.), Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť - 3.ročník
– program hendikepovaných detí (24.nov.), Pop opera - vianočný koncert (8.dec.), Vianočné
impresie - 5. ročník, medzinárodný festival adventnej a vianočnej piesne (11.dec.).
c) Podujatia vo foyeri KSC Fontána: Majáles (14.máj), Katarínska zábava (19.nov.).
d) Podujatia v Hudobnom pavilóne v mestskom parku: Promenádne koncerty - folklórne
súbory, hudobné skupiny - country, rock, džez (máj - september), Deň matiek (9.máj),
Spevácke skupiny z Piešťan a okolia (13.máj), Súkromná ZUŠ Piešťany (13.jún), Otvorenie
letnej kúpeľnej sezóny - hlavný kultúrny program (5.-6.jún), Art Music Orchestra (27.jún),
Bažant kinematograf (27.-30.jún), Džezové koncerty (11. a 18.jún), Dovidenia prázdniny zábavný program pre deti (29.august), Rockový úlet - 6. ročník (3.september), Piešťanský
oriešok - 9. ročník (4.sept.), podujatie T-Mobile (10.sept.), Festival Cinematik - premietanie
filmu (12.sept.), Ľudia potrebujú ľudí - spoločný program hendikepovaných a zdravých (17.
sept.), Victoria Regia - ukončenie letnej sezóny (25.sept.).
e) Výstavy v Galérii KSC Fontána. Vedúcim galerijného oddelenia KSC Fontána v roku
2010 bol Martin Valo. V roku 2010 sa v galérii uskutočnilo 19 výstav. Celkove od otvorenia
galérie sa uskutočnilo 121 výstav.
Výstavy v roku 2010: 1. Luigi Colani - životného dielo dizajnéra, 2. ZUŠ Piešťany - výstava
výtvarných prác žiakov, 3. Emil Sedlák - grafiky, 4. Katarína Rachel Krajčovičová (Izrael)
- fotografie, 5. Barbora Paulovičová - obrazy,
6. Otakar Bachorík - tapisérie, 7. Naďa
Rapensbergerová - grafiky, 8. ZUŠ Piešťany, 9. MOSTY VIII. Poľsko - Slovensko, 10.
Socha piešťanských parkov - 28. ročník, 11. Recyklus, 12. Výtvarné spektrum - 47. ročník,

13. Výtvarná skupina ART CLUB 60+8, 14. Ingrid Zámečníková, Achilleas Sdoukos obrazy, sklo, 15.Česká moderna - Jan Mráz, Jakub Hubálek, Lucie Skřivánková, 16. Eugénia
Lehotská - Con amore, 17. 5.Slávnosti fotografie - SUŠ Trenčín, Zdeněk Král, divadelní
ochotníci Piešťan, 18. Mária Markusová - obrazy,
19. Ladislav Grosmann - obrazy
a grafika.
f) Výstavy vo foyeri KSC Fontána: 1. Z činnosti MsKS v Piešťanoch v roku 2009 - fotografie,
2. Výstava ZUŠ Piešťany - výtvarné práce žiakov, 3. Kniha - priateľ človeka, 4. Eva Krause
- grafické návrhy tapisérií, 5. Humor náš každodenný - karikatúry a fotografie, 6. Výstava
prác žiakov základných a stredných škôl, 7. ZUŠ Piešťany - výtvarné práce žiakov, 8. Socha
piešťanských parkov - z histórie výstavy, 9. Piešťany v premenách vekov - fotografie, 10.
Milan Okruhlica - fotografie, 11. Deti deťom - výstava výtvarných prác detí s telesným
postihnutím, 12. Vianočné rolničky - oceňovanie výtvarných prác detí materských škôl, 13.
Slávnosti fotografie - História ochotníckeho divadla v Piešťanoch - fotodokumentácia.
g) Výstavy vo foyeri resp. v spoločenskej sále Malej scény MsKS: 1. Súkromná ZUŠ výtvarné práce žiakov, 2. Kniha - priateľ človeka, 3. Humor náš každodenný - karikatúry
a fotografie, 4. Výstava kaktusov a sukulentov,
5. Výstava ovocia a zeleniny.
h) Kino Fontána. V roku 2010 sa v kine Fontána uskutočnilo 467 filmových predstavení,
celkový počet návštevníkov bol 28 231, priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bola
60 návštevníkov.
V roku 2010 sa v kine Fontána uskutočnilo tiež niekoľko filmových festivalov a prehliadok.
4.ročník Nočného filmového maratónu 2010 sa konal 30. apríla, 5.ročník medzinárodného
filmového festivalu Cinematik Piešťany 2010 v dňoch 9. až 15. sept., 4.ročník medzinárodnej
prehliadky filmov o astronómii a kozmonautike Astrofilm Piešťany 2010 v dňoch 13. až 15.
okt., 6.ročník medzinárodnej prehliadky dokumentárnych filmov Eurotour Piešťany 2010
v dňoch 10. až 12. nov. 2010. V decembri sa konali pre deti Filmové Vianoce vo Fontáne.
16. dec. sa uskutočnila už pravidelná súťaž žiakov ZŠ, zameraná na filmové zaujímavosti
zo súčasnej filmovej tvorby.
V rámci Filmového klubu pôsobiaceho pri MsKS v Piešťanoch bolo v kine Fontána
premietnutých 56 filmov. Od septembra do decembra bolo tiež premietnutých 10 klubových
filmov z Projektu 100 - 2010.
90. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 2010
V roku 2010 si Mestská knižnica v Piešťanoch pripomenula 85. výročie svojho založenia.
Mestská knižnica bola otvorená v roku 1925.
V roku 2010 riaditeľkou MsK a Piešťanského informačného centra bola
Ing. Margita
Galová, Zriaďovateľom MsK je Mesto Piešťany.
Mestská knižnica poskytovala komplexné knižnično-informačné služby. Zapožičiavala
knihy a ďalšie dokumenty, vykonávala informačné služby, výchovno-vzdelávacie služby
i ďalšie služby – Internet stredisko pôsobiace od roku 1999, poskytovanie priestorov pre
jazykové a rekvalifikačné kurzy a pod. Knižnica tiež vykonávala edičnú, vydavateľskú
a propagačnú činnosť. Prostredníctvom Piešťanského informačného centra plnila knižnica
aj funkciu regionálneho informačného centra.
V súčasnom období vystupuje do popredia aj sociálna funkcia knižnice, keďže zabezpečuje
rovnaký prístup k informáciám pre všetkých ľudí bez rozdielu – deti a mládež, dospelých, tiež
pre sociálne slabšie skupiny občanov - dôchodcovia, nezamestnaní, zdravotne znevýhodnení

a pod. Umožňuje čítanie dennej tlače v knižnici, bezplatné výpožičky, bezplatný prístup na
internet.
V roku 2010 mestská knižnica realizovala pre verejnosť 273 kultúrno-spoločenských
a vzdelávacích podujatí a aktivít. Z toho 25 podujatí sa týkalo informačnej výchovy, tiež
boli 3 odborné kurzy a semináre a 24 aktivít sa týkalo edičnej činnosti.
Medzi podujatia patrili výstavy výtvarných diel, výstavy kníh, tvorivé dielne pre deti,
literárne posedenia, prezentácie kníh a besedy s autormi, autogramiády, krsty kníh, predaje
kníh, čítanie pre deti z kníh, prezentácie hier, workshopy pre deti i dospelých, besedy
pre deti a dospelých, prednášky pre deti a dospelých, semináre, divadelné predstavenia,
koncerty, premietanie filmov, hudobno-zábavné programy, súťaže pre deti, atrakcie pre deti
a kultúrno-spoločenské podujatia v exteriéri. Podujatia sa konali predovšetkým v mestskej
knižnici a v Piešťanskom informačnom centre, ale aj na ďalších miestach – v hoteli Máj,
v hoteli Magnólia, v Kursalone, v AUPARKu na Winterovej ul., v Sade
A. Kmeťa
a pod.
Projekty knižnice realizované v roku 2010: 1. Festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase rozhlas v knihe - 6.ročník (máj, súťažná prezentácia rozhlasovej dramatickej tvorby, viacero
sprievodných podujatí), 2. Knižnica - brána do sveta informácií – nákup knižničného fondu
(z grantu Ministerstva kultúry SR bolo zakúpených 287 knižničných jednotiek), 3. Kto rád
číta, nikdy nie je sám (október, celoslovenský seminár pre knihovníkov z detských oddelení
verejných knižníc), 4. Čítajme si pohádky (september - december, projekt nadviazal na
predchádzajúce projekty na podporu čítania detí – Túlavá knižnica, Týždeň hlasného čítania,
Stretnúť knihu každý deň, Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe). V rámci
projektu knižnica v spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne -miestnym klubom
Piešťany pripravila podujatia zamerané na českú literatúru a výtvarné umenie. 5. Knižnica
a jej 85 rokov (projekt bol realizovaný v rámci dotácie Mesta Piešťany na rok 2010).
Významnejšie podujatia knižnice v roku 2010: 1. Čítanie s Osmijankom - pridáš sa aj ty ?
(celoslovenská čitateľská súťaž počas celého roka), 2. Najkrajšie slovenské detské knihy
(február, reinštalácia výstavy prezentovanej v zahraničí), 3. Týždeň slovenských knižníc
2010 - 11.ročník (marec, celoslovenské podujatie Slovenskej asociácie knižníc, bezplatný
zápis čitateľov), 4. Detská univerzita Trnavského kraja Academica Instropolitana - 5.ročník
(júl), 5. Túlavá knižnica (júl, zábavný rozprávkový deň na verejných priestranstvách mesta,
atď.).
Výstavy piešťanských autorov, resp. výstavy s tematikou mesta:
1. Aj vzdialenosť môže približovať - fotografie nemeckého fotografa Dr. Joachima Gruetzeho
(hotel Máj), 2. Karikatúry Vojta Haringa (hotel Máj),
3. Ostrov doktora Perneckého
- karikatúry Boba Perneckého (Sad A. Kmeťa, AUPARK), 4.Tiché komunikáty - obrázky
Boba Perneckého (Blue’s restaurant), 5. Kvety/Flowers - fotografie Eduarda Čupku (hotel
Máj), 6. Piešťany - raj labutí - fotografie Romana Tibenského, 7. Mestský park v premenách
vekov - fotografie, 8. Piešťany a ich štyri ročné obdobia - fotografie Tomáša Hudcoviča
(hotel Máj), 9. Výstavy výtvarných prác detí zo školských klubov a MŠ.
V knižnici sa konali aj koncerty, napr. Vianočný večierok (vystúpenie žiakov klavírnej triedy
Márie Mikulášovej a gitarovej triedy Ľubomíra Váryho).
Piešťanské informačné centrum – v roku 2010 PIC zabezpečovalo propagáciu a prezentáciu
mesta Piešťany (napr. prezentácia mesta na veľtrhoch, prezentačné stánky na rôznych
spoločenských podujatiach a pod.).

Okrem toho PIC realizovalo viacero podujatí a aktivít – výstavy prezentácie kníh o histórii
mesta a okolia, letné podujatia na pešej zóne, projekty na podporu estetizácie mesta (súťaž
O najkrajšie okno a balkón, súťaž O najkrajší vianočný výklad), prezentačné stánky PIC
a prezentácia Piešťan na rôznych kultúrnych, športových i ďalších podujatiach a pod.
91. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2010
a) Pracovníci múzea – riaditeľom BM bol PhDr. Vladimír Krupa. Po odchode Mgr. Jána
Barteka nastúpila Mgr. Vladimíra Pribišová – etnologička a knihovníčka.
b) Stále expozície múzea Uskutočnila sa reinštalácia, resp. vybudovanie novej archeologickej
expozície v stálej expozícii múzea v Kursalone (Kúpeľnej dvorane). Slávnostné otvorenie
expozície sa uskutočnilo v júni 2010, sponzorsky pomohla agentúra Duna. Do expozície
pribudli aj dva modely –
1. nosorožec srstnatý v močaristej krajine, 2. rekonštrukcia
bohatého hrobu 2 z doby rímskej z Krakovian - Stráží (z grantu Ministerstva kultúry SR).
c) Vedecko-výskumná a zberateľská činnosť Prioritnou úlohou bolo spracovanie
archeologických nálezov z doby rímskej z Krakovian - Stráží.
Archeológia – uskutočnili sa archeologické výskumy v regióne Piešťan vyvolané stavebnými
aktivistami, napr. archeologický výskum sídliska z mladšej doby kamennej v katastri obce
Šterusy, archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch (na oba výskumy múzeum
získalo granty Ministerstva kultúry SR).
História – vykonal sa výskum v archíve Národného múzea v Prahe, ktorý sa týkal botanika
prof. K. Domina a Dr. J. Neustupného.
Etnológia – pracovalo sa na výskumnej úlohe Tradičný odev Piešťan a tiež na národopisnej
bibliografii regiónu Piešťan.
História kúpeľov – spracovávala sa pozostalosť Ing. J. Šípoša získaná darom, viažúca sa
k dejinám tunajších kúpeľov.
Výtvarné umenie - história – spracovávala sa téma Alexander Buzna, kňaz a maliar.
d) Výstavy – v priestoroch múzea (vlastné výstavy): 1. Ivan Krasko - básnik a jeho
umelecká zbierka, 2. „...A opona spadla“ - história ochotníckeho divadelníctva v Piešťanoch,
v spolupráci s Ing. Ladislavom Mušinským, 3. Vtáky širšieho okolia Piešťan“ - objektívom
MUDr. Pavla Kaňuščáka, autora rovnomennej knihy, 4. „Sklo a porcelán s kúpeľnými
motívmi zo zbierok BM“, 5. „Ľudový odev na území Trnavského samosprávneho kraja“, 6.
„Betlehemy sveta“ - zo zbierky Jozefa a Viery Gruskovcov.
Múzeum zorganizovalo výstavy aj v iných priestoroch v meste (napr. výstavu „Mestský
park v premenách času“ v priestoroch PIC a MsK).
e) Edičná a publikačná činnosť – v roku 2010 múzeum vydalo publikáciu:
1. Archeologická bibliografia okresu Piešťany za roky 1992-2001, 2. Botanik Karel
Domin a jeho herbárová kolekcia Flora Piešťanensis - Flora Pistyanensis, 3. Mestský park
v Piešťanoch - podmienky základnej ochrany pamiatky.
V roku 2010 bolo BM nominované na udelenie výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzeá
v kategórii 5 „publikácia za rok 2009“ za knihu Piešťany v zrkadle historických pohľadníc
a tiež v kategórii „menšia publikácia, drobná tlač za rok 2009“ za Pohľad na architektonickú
tvorbu v Piešťanoch v 2.polovici 20. stor. Príbeh jednej akvizície.
f) Prednášková činnosť – v roku 2010 múzeum uskutočnilo viacero prednášok, najmä
pre školy a pre kúpeľných hostí - návštevníkov múzea. Niekoľko prednášok sa konalo na
rôznych podujatiach i mimo Piešťan (PhDr. V. Krupa a Mgr. M. Kostelník).

g) Ďalšie aktivity múzea – BM vykonávalo aj metodickú činnosť a propagačnú činnosť.
V rámci medzinárodnej spolupráce BM už piaty rok spolupracovalo s Centrálnym germánskorímskym múzeom v Mainzi pri spracovaní významných archeologických nálezov z doby
rímskej z Krakovian - Stráží.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2010
l. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2010
a) Narodenie detí – v roku 2010 sa v Piešťanoch narodilo 636 detí, z nich bolo 317 chlapcov
a 319 dievčat. Z toho obyvateľom Piešťan sa narodilo 186 detí, z nich bolo 88 chlapcov a 98
dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2010 zomrelo v Piešťanoch 402 osôb, z nich bolo 207 mužov
a 195 žien. Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 239 osôb, z nich bolo 136 mužov a 103
žien.
c) Sobáše – v roku 2010 bolo v Piešťanoch uzavretých 190 manželstiev, z nich 133 uzavreli
obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 117, civilných sobášov 73. Sobáš uzavrelo 17
cudzincov.
d) Presťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku 2010 sa do Piešťan prisťahovalo 379
osôb a odsťahovalo sa 447 osôb.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 1.1.2010 mali Piešťany 29 299 obyvateľov. K 31.12.2010
ich počet klesol o 127 osôb, t.j. Piešťany ku koncu roka 2010 mali 29 172 obyvateľov.
Najstarších obyvateľov mesta - nad 65 rokov k 1.1.2010 bolo 4 477, t.j. vyše 15 %.
2. Narodenie detí
Piešťanskej plavkyni Martine Moravcovej a jej manželovi Martinovi Valkovi sa 17. júna
2010 v Bratislave narodila dcéra Karolína.
3. Úmrtia občanov
a) Hedviga Ambrová – zomrela v Piešťanoch 3. januára 2010 vo veku 87 rokov. Pochovaná
je na cintoríne na Bratislavskej ceste. Zaslúžila sa o zriadenie Pamätníka obetiam holokaustu
v Piešťanoch.
b) Katarína (Kitty) Ballová – zomrela po dlhotrvajúcej chorobe v Paríži
13. marca 2010
vo veku 89 rokov. Bola dcérou Imricha Wintera, dlhoročného propagátora piešťanských
kúpeľov a organizátora kultúrnych, športových a ďalších verejných podujatí v Piešťanoch.
c) Ján Chlapík – zomrel v Piešťanoch 10. júla 2010 vo veku 84 rokov. V rokoch 1962-1987
bol riaditeľom Gymnázia v Piešťanoch.
4. Trestná činnosť v obvode Piešťany v roku 2010
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. Na Piešťany v roku 2010 pripadol cca 80 %-ný nápad
trestnej činnosti a 90 %-ný nápad priestupkov, zvyšok pripadol na okolité obce. Riaditeľom
OO PZ Piešťany v roku 2010 bol kpt. Mgr. Miroslav Folajtár.
a) Trestné činy (kriminalita) – nápad trestnej činnosti v služobnom obvode OO PZ Piešťany
v roku 2010 bol 786 trestných činov (o 45 menej ako v roku 2009). Z nich bolo objasnených

351 trestných činov (pokles o 20). Objasnených trestných činov z predchádzajúcich rokov,
t.j. dodatočne objasnených trestných činov, bolo v roku 2010 74 (o 5 viac než v roku 2009).
Rozdelenie podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 62 prípadov (z toho 36 objasnených), dodatočne
objasn. 5;
- mravnostná trestná činnosť – 1 prípad (z toho 0 objasnených), dodatočne
objasn. 0);
- majetková trestná činnosť – 413 prípadov (165 objasnených), dodatočne
objasn. 16;
- ekonomická trestná činnosť – 137 prípadov (48 objasnených), dodatočne
objasn. 26.
b) Priestupky – v roku 2010 bolo v služobnom obvode OO PZ Piešťany zdokumentovaných
1 685 priestupkov (oproti roku 2009 o 227 menej). Z toho bolo OO PZ Piešťany oprávnené
objasňovať 1 463 priestupkov, pričom v 705 prípadoch bol zistený páchateľ. Okrem uvedených
priestupkov bolo policajtmi OO PZ Piešťany zistených ďalších 5 064 priestupkov, ktoré boli
na mieste prejednané v blokovom konaní.
Priestupky v služobnom obvode OO PZ Piešťany zisťovali, objasňovali a prejednávali aj iné
zložky Policajného zboru a iné orgány.
5. Najväčší zásah hasičov v roku 2010 - požiar PT Univerzál v Piešťanoch
V roku 2010 si v rámci Trnavského kraja najviac nasadených hasičov a techniky vyžiadal
augustový požiar polyfunkčnej budovy PT Univerzál v Piešťanoch. Požiar hasilo až 45
hasičov s 19-timi vozidlami nielen z Piešťan, ale i z okolia.
Hasiči v Trnavskom kraji zaznamenali v roku 2010 2 652 výjazdov. Z toho 941 výjazdov
bolo k požiarom, 820 k technickým zásahom a 800-krát pomáhali pri dopravných nehodách.
6. Požiare áut
V roku 2010 piešťanskí hasiči zasahovali pri rôznych udalostiach, aj takých čo sa týkali áut.
Bolo to jednak vyprosťovanie havarovaných áut pri dopravných nehodách, ďalšie zásahy sa
týkali požiarov áut, ktorých počet stúpol. Požiar auta môže nastať aj v dôsledku technickej
poruchy, avšak v tomto roku išlo takmer vždy o úmyselne založený požiar.
11. januára 2010 horeli na Vážskej ul. 3 autá, začalo horieť osobné auto značky BMW, od
neho sa požiar rozšíril aj na susedné autá. Majiteľovi BMW podpálili auto už druhýkrát,
prvé mu zhorelo 30. okt. 2009.
O niekoľko dní vznikol požiar ďalšieho auta, na Ul. E. Belluša zhorelo osobné auto značky
Toyota.
Ďalšie úmyselne založené požiare áut sa vyskytli 18. marca na parkovisku pri hoteli Máj.
Zhoreli dve dodávky, pričom postavu podpaľača zachytila hotelová kamera.
11. augusta na Staničnej ul. horelo osobné auto Mercedes Benz Cabrio, opäť úmyselne
zapálené. 2. sept. v Ratnovskej zátoke zhorelo osobné auto Jeep Grand Cherokee. 5. okt.
vyhorelo osobné auto Saab na ul. Pod Párovcami. V ten deň vznikol aj menší požiar osobného
auta Ford Focus na Vrbovskej ceste pri bývalom Ružovom mlyne, v aute vyhorel riadiaci
panel.

7. Samovraždy občanov Piešťan v roku 2010
a) Večer 23. februára 2010 ukončil svoj život 46-ročný muž z Piešťan. Najprv sa bodol
nožom do krku a potom vyskočil z 5.-teho poschodia panelového obytného domu na Ul.
Mateja Bela.
b) V noci z 28. na 29.apríla sa na strome pred rodinným domom na Štefánikovej ul. obesil
32-ročný muž z Piešťan.
c) Večer 15. sept. zahynul na železničnej trati 57-ročný muž z Piešťan. Rušňovodič ho zbadal
na vzdialenosť 150 m kľačiaceho na koľajisku, ani brzdením ani trúbením už nedokázal
nešťastiu zabrániť.
d) Večer 25. okt. zahynul na železničnej trati 18-ročný študent, ktorý iba nedávno prestúpil
z SPŠE v Prešove na SPŠE v Piešťanoch. Vbehol pod rýchlik vo vzdialenosti 50 m od rušňa.
Študent bol klinicky liečený na psychiatri.
8. Drogovo závislí občania
Drogová závislosť spôsobuje utrpenie nielen ich užívateľom, ale v prípade mladých ľudí
aj ich rodičom. Nielenže ich to stojí veľa peňazí, ale tiež to vedie k poruche správania sa
závislého a k poškodzovaniu ich zdravia. Zbaviť sa drogovej závislosti je ťažko, závislého
zvyčajne čaká liečenie alebo väzenie. Aj za užívanie ľahkej drogy - marihuany hrozí
užívateľovi väzenie, za 3 marihuanové cigarety 3-ročné a za 10 dávok až 5-ročné väzenie.
Polícii sa občas podarí odhaliť členov drogového gangu alebo dílerov predávajúcich drogové
dávky. Vo februári 2010 bol na 10-ročné väzenie odsúdený 48-ročný muž z Piešťan, pôvodom
z Libanonu, v apríli súd rozsudok potvrdil. V auguste 2009 ho policajti kontrolovali na
parkovisku, pričom objavili heroín, z ktorého sa dalo vyrobiť väčšie množstvo jednorazových
dávok drogy.
9. Viacnásobný zlodej v Piešťanoch
V októbri 2010 piešťanskí kriminalisti prišli na stopu 23-ročnému mužovi, ktorý sa koncom
roka 2009 vlámal do dvoch a v lete 2010 do ďalších 7-ich objektov v meste. Vykradol
reštaurácie, bar na Winterovej ul., predajne so suvenírmi a umeleckými predmetmi,
polyfunkčný dom a dokonca i ambulanciu lekára, bral nielen peniaze v hotovosti, ale
i všetko, čo sa dalo odniesť.
10. Podujatie slovensko-indickej spoločnosti
OZ Spoločnosť slovensko-indického priateľstva pripravilo pre študentov Gymnázia P. de
Coubertina v Piešťanoch náučné podujatie, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2010 v kinosále
Fontána.
Predsedníčka združenia Anna Galovičová od mája 2009 do februára 2010 precestovala
s projektom MULTI-KULTI 25 slovenských miest, naposledy zavítala do Piešťan. Študenti
gymnázia sa dozvedeli o spolužití v multikultúrnej spoločnosti. A. Galovičová študentom
tiež predstavila novú učebnicu pre stredné školy pod názvom Multikultúrna výchova.
11. Výstava poľovníkov okresu Piešťany
Výstava trofejí zveri ulovenej v roku 2009 poľovníkov z okresu Piešťany sa uskutočnila
v apríli 2010 v priestoroch Kongresovej haly SLK.
Vystavených bolo 297 exemplárov ulovenej zveri, prezentovalo sa 20 poľovníckych

združení z nášho okresu a zverník Baraní dvor vo Vrbovom. Vystavené boli lebky trofejí zo
srncov, danielov, muflónov, diviakov, jazvecov a líšky a tiež niekoľko hláv srnčej, muflónnej
a diviačej zveri. Najvýznamnejšou trofejou bolo parožie „osemnástoráka“, desaťročného
jeleňa uloveného v chtelnickom revíre. Podľa vyjadrenia tajomníka okresnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu v Piešťanoch Petra Tekulu to bol historicky najväčší
úlovok v revíroch nášho okresu.
12. Prvé sväté prijímanie v Piešťanoch
Ako každý rok, aj v roku 2010 sa 1. sväté prijímanie žiakov 3. ročníka ZŠ katolíckeho
vierovyznania konalo počas sobôt a nedieľ v máji 2010.
Slávnostne oblečení chlapci a dievčatá so sviecami v rukách sa zúčastnili slávnosti 1. svätého
prijímania v Kostole sv. Cyrila a Metoda a v Kostole sv. Štefana kráľa.
13. Skauting v Piešťanoch
V roku 1936 vznikol v Piešťanoch oddiel Katolíckych skautov. Jeho členom sa stal aj
10-ročný Jozef Petríček. Už v roku 1938 boli na Slovensku všetky skautské oddiely po
prvýkrát zakázané.
Po 2. svetovej vojne bol v roku 1945 skauting v Piešťanoch obnovený, jedným z jeho
zakladateľov bol Jozef Petríček. V rokoch 1948-68 bol však skauting zakázaný. V roku
1968 bol skauting v Piešťanoch opäť obnovený, avšak v roku 1972 bol už po tretíkrát
celoštátne zakázaný. Po „nežnej“ revolúcii bola už koncom roka 1989 činnosť skautskej
organizácie v našom meste obnovená. V roku 1990 mala zaregistrovaných 160 členov. Už
v tom roku zorganizovali piešťanskí skauti dva letné stanové tábory v Považskom Inovci.
Doteraz ich v Považskom Inovci alebo v Malých Karpatoch zorganizovali 38, v každom
z nich táborilo 80 detí. Skauti uskutočnili aj niekoľko putovných táborov. Tiež sa zúčastnili
záchranných prác v Tatrách, obnovovali hrady a pod. Už 20 rokov skauti zabezpečujú
rozvoz a opateru Betlehemského svetla. Organizujú benefičné besiedky pre deti z detských
domovov a vianočné podujatia.
Do roku 2006, až do veku 80 rokov, bol Jozef Petríček vodcom 80. skautského zboru
v Piešťanoch. Následne sa zborovou vodkyňou stala Anna Oravcová.
Piešťanským skautom doteraz chýbal vlastný skautský dom, stretávali sa v prenajatých
priestoroch. Až v októbri 2010 poslanci MsZ MP schválili predaj budovy na Meštianskej
ul. piešťanským skautom (budova bývalej autoškoly) za 20 tis. eur, pričom minimálna cena
budovy podľa znaleckého posudku bola stanovená na 163 tis. eur.
14. Útulok RC Sloboda zvierat Piešťany, Priemyselná cesta
Pracovníci útulku i dobrovoľníci mali v roku 2010 veľa práce a starostí. Počet zvierat
v útulku každoročne stúpa, i začiatkom roka 2010 počas krátkeho obdobia ich pribudlo 25.
V priebehu predchádzajúceho roka tu prechodný pobyt našlo takmer 600 zvierat, približne
60 ich bolo vrátených pôvodným majiteľom, uhynulo ich iba 21 a uspatých bolo 7. V útulku
sa nachádzajú psy, ale tiež i mačky.
Túlavé zvieratá odchytávali najmä dobrovoľníci zo slobody zvierat a policajti. Do útulku sa
dostávali jednak zvieratá, ktoré sa majiteľom stratili, ale aj také, ktoré ich majitelia vyhodili
a po uliciach sa túlali vyhladované a zúbožené. Niekedy sa našli pohodené pred útulkom.
Pokiaľ sa stratil očipovaný pes, bolo možné ho vrátiť majiteľovi.

Pred umiestnením v útulku musia zvieratá prejsť karanténou a ošetrením u veterinára.
Občania, najmä deti, navštevujú útulok, aby sa mohli po okolí so psíkom poprechádzať.
Ďalší prídu do útulku preto, aby si psíka zobrali natrvalo domov.
15. Súťaž psích krížencov Piešťanský oriešok 2010
Začiatkom septembra 2010 sa v Piešťanoch uskutočnila tradičná súťaž v kráse a poslušnosti
psích krížencov Piešťanský oriešok 2010. Podujatie zorganizovalo RC Sloboda zvierat
v Piešťanoch s ďalšími spoluorganizátormi a sponzormi.
Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách, absolútnym víťazom sa stal 6-ročný kríženec
kokršpaniela fenka Beky majiteľky Michaely Galovej z Piešťan.
10. Zdravotníctvo v roku 2010
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2009
Cenu získal Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri spoločnosti Chirana-Dental,
s.r.o. Piešťany. Patrí k zriedkavým organizáciám SČK pôsobiacich pri výrobnom podniku.
Predsedníčkou MS SČK v Piešťanoch je Ing. Andrea Bérdyová, podpredsedom Marián
Manák. K 1.1.2010 bolo v spolku evidovaných 46 aktívnych darcov krvi.
MS SČK pri Chirane-Dental, s.r.o. Piešťany bol založený v roku 2000. Od svojho vzniku
spolok pravidelne organizuje rôzne akcie k darcovstvu krvi, najmä Chiranácku kvapku krvi.
Podieľa sa aj na organizácii Drahovskej kvapky krvi a Krakovianskej vianočnej kvapky
krvi, spolu vytvorili konzorcium darcov krvi. Na rôznych podujatiach propagujú darcovstvo
krvi, darí sa im získavať prvodarcov predovšetkým z radov mladých ľudí. V roku 2009
v rámci konzorcia bolo získaných 62 prvodarcov krvi.
Pamätná plaketa primátora mesta Piešťany – získal ju Pavol Varga, doteraz 138-násobný
darca krvi.
Pamätná plaketa primátora mesta Piešťany – za podporu aktivít v oblasti sociálnej,
zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej bola udelená spoločnosti Chirana-Dental, s.r.o.
Piešťany. Prevzal ju riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Nerád. Firma sa zaoberá výrobou
zdravotníckej techniky, má dlhoročnú tradíciu v Piešťanoch. Jej vedenie vytvára dobré
podmienky podporuje činnosť MS SČK, ktorý pri firme pôsobí.
2. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. Piešťany v roku 2010
a) Založenie Nemocnice AW, n.o. – vznikla 1.1.2003 zo zákona č. 13/2002 Z.z. a zákona
č. 213/97 Z.z. Jej zakladateľmi boli SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a štátna Nemocnica
s poliklinikou Piešťany. Nemocnica AW, n.o. bola 31.12.2002 zapísaná v registri
verejnoprospešných organizácií, vedených na Odbore všeobecnej vnútornej správy
Krajského úradu v Trnave.
Hlavnou činnosťou Nemocnice AW, n.o. v Piešťanoch je poskytovanie lôžkovej liečebnopreventívnej starostlivosti, ambulantnej starostlivosti, spoločné vyšetrovacie a liečebné
zložky, lekárska služba 1. pomoci (LSPP), pre dospelých, deti a dorast, nemocničná
lekárenská starostlivosť a dopravná zdravotná služba. Činnosť rýchlej zdravotnej pomoci
bola ukončená
15. marca 2010.

b) Vedenie a zamestnanci nemocnice, mzdy
Riaditeľ nemocnice (štatutárny zástupca) – do 19.4.2010 bol riaditeľom MUDr. Peter
Ottinger, od 20.4. do 9.12.2010 Ing. Erika Chudá a od 10.12.2010
Ing. Mária Balková.
Správna rada nemocnice – do 28.2.2010 bol predsedom správnej rady Doc. RNDr. Ing.
Ľubomír Šlahor, CSc., členmi MUDr. Pavol Sedláček, Mgr. Ivana Drlíková, Ing. Remo
Cicutto a Mária Beňová, od 1.3. do 9.11.2010 bol predsedom MUDr. Stanislav Gerbel a členmi
Ing. Gregor Gbelský, Mgr. Ivana Drlíková, Mária Beňová a JUDr. Daniela Suchánková a od
10.11.2010 bola predsedkyňou JUDr. Katarína Cibulková a členmi Ing. Ľudmila Kiššová,
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., Mgr. Ivana Drlíková a JUDr. Daniela Suchánková.
Dozorná rada nemocnice – do 19.4.2010 členmi dozornej rady boli Ing. František Munk,
JUDr. Daniela Suchánková a Ing. Jana Beňačková-Štefečková, od 20.4.2010 MUDr. Ján
Ranostaj, Ing. Martin Tabaček a do 18.10.2010 Ing. Milan Máček.
Zamestnanci nemocnice – k 31.12.2010 celkový počet zamestnancov nemocnice bol
415. Z toho zdravotníckych zamestnancov bolo 273, THP pracovníkov 30, robotníkov
a prevádzkových zamestnancov 112.
Zdravotnícki pracovníci: lekári – 62, farmaceuti – 1, sestry – 129, pôrodné asistentky – 14,
laboranti – 18, asistenti – 46, iní zdravotnícki pracovníci – 3.
Mzdy zamestnancov nemocnice – priemerné mzdy pracovníkov nemocnice v roku 2010
(bez náhrad za pracovnú pohotovosť) boli:
lekári – 1 353 eur (s náhradami za pracovnú pohotovosť 1 596 eur), farmaceuti – 1 229 eur,
sestry – 642 eur, pôrodné asistentky – 624 eur, laboranti – 637 eur, asistenti – 561 eur, iní
zdravotnícki zamestnanci – 1 000 eur, THP pracovníci – 688 eur, robotníci a prevádzkoví
zamestnanci – 377 eur.
c) Oddelenia, ambulancie a ďalšie pracoviská nemocnice v roku 2010
Oddelenia nemocnice a počty hospitalizovaných pacientov: 1. Pediatrické oddelenie – 550
pacientov, 2. Novorodenecké oddelenie – 632, 3. Interné oddelenie – 1 437, 4. Geriatrické
oddelenie – 707, 5. Chirurgické oddelenie – 1 903, 6. Ortopedické oddelenie – 983, 7.
Doliečovacie oddelenie – 96, 8. Gynekologické a pôrodnícke oddelenie – 1 641, 9. Oddelenie
anestézie a intenzívnej medicíny – 118.
Ambulancie: 1. Interná 1,2,3,4, 2. Kalmetizácia, 3. Neurológia 1,2,3, 4. Psychiatria, 5. Detská
príjmová ambulancia, 6. Chirurgia 1,2,3, 7. Ortopédia 1,2, 8. Primárna gynekologická
ambulancia, 9. Gynekologická príjmová ambulancia, 10. Urológia 1,2, 11. ORL ambulancia,
12. Foniatria, 13. Audiometria, 14. Oftalmologická ambulancia, 15. Dermatovenerologická
ambulancia, 16. Angiológia, 17. Gastroenterológia, 18. Algeziológia, 19. Anesteziologická
ambulancia, 20. Imunoalergológia, 21. Detská endokrinológia, 22. Hematológia, 23. Detská
kardiológia, 24. LSPP pre dospelých, 25. LSPP pre deti a dorast, 26. Pneumologická
ambulancia, 27. Ambulancia všeobecného lekára, 28. Plastická chirurgia.
Oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek: 1. RDG oddelenie a CT
pracovisko, 2. Hematologické a transfúzne oddelenie, 3. Oddelenie funkčnej diagnostiky,
4. Klinická biochémia, 5. Klinická mikrobiológia, 6. Patologická anatómia, 7. Fyziatrickorehabilitačné oddelenie.
Pracoviská: 1. Lekárenstvo - ústavná lekáreň, 2. Zdravotnícka doprava poistencov.
Poznámka 1: Chirurgická ambulancia – bola otvorená na prízemí nemocnice 1.júla 2010.
Poskytuje štandardné chirurgické ošetrenie a odstraňovanie rôznych
kožných novotvarov.

Poznámka 2: Ambulancia plastickej chirurgie – bola otvorená v nemocnici
1. sept.
2010. Pod vedením plastického chirurga MUDr. Imricha Kováča sa poskytuje široký rozsah
plastických výkonov, vykonávajú sa estetické a niektoré rekonštrukčné operácie.
Pozn. 3: Ambulancia záchrannej zdravotnej služby – po tzv. záchrankovom tendri v roku
2009, prišla piešťanská nemocnica o vlastnú záchrannú službu. Získala ju štátna Záchranná
a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, ktorá v našom meste začala pôsobiť od 1. sept.
2009, ďalšiu stanicu prevzala v marci 2010.
V regióne Piešťan pôsobia dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby – záchranky typu
Rýchla zdravotná pomoc(RZP) a Rýchla lekárska pomoc (RLP).
Ich záchranársku činnosť koordinuje Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby v Trnave (treba volať číslo 155).
d) Zmluvné vzťahy nemocnice s poisťovňami – v roku 2009 mala nemocnica uzatvorené
zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s 5-timi zdravotnými poisťovňami: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. (podiel poistencov 79 %), Apollo, a.s. (9 %), Spoločná zdravotná
poisťovňa, a.s. (6 %), Dôvera, a.s. (2 %) a Union, a.s. (4 %).
Po zlúčení VšZP, a.s. so SZP, a.s. a zlúčení Dôvery, a.s. s Apollo, a.s. mala nemocnica
v roku 2010 uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s 3-mi poisťovňami:
VšZP, a.s. (84 %), Dôvera, a.s. (12 %), Union, a.s. (4 %). Všetky tieto zdravotné poisťovne
mali s nemocnicou objednanú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu pre nemocnicou
poskytované služby.
Ročné objemy objednávok nezahŕňali zdravotnú starostlivosť za Rýchlu zdravotnícku službu
(jej prevádzku nemocnica ukončila k 15.3.2010 z dôvodu nezískania platnej licencie), LSPP,
kapitáciu, „A“ lieky a transfúzne lieky hradené podľa vykázanej skutočnosti.
e) Zadĺženie nemocnice – koncom 3. štvrťroku 2009 bola piešťanská nemocnica so
sumou 343 tis. eur najväčším dlžníkom medzi neziskovými zdravotníckymi organizáciami
na Slovensku (celkový dlh slovenských zdravotníckych zariadení voči dodávateľom
medicínskeho materiálu bol vtedy 57 mil. eur, z toho 47 mil. eur boli dlžné nemocnice).
Začiatkom roka 2010 sa preto správna rada nemocnice dohodla s dodávateľskými firmami
na splátkovom kalendári.
f) Investičná činnosť nemocnice – v roku 2010 investície boli vo výške 412 766 eur, väčšinou
realizované formou splátok. Investície boli použité na nákup prístrojov a zariadení, na
inventár a vybavenie pracovísk, na stavebné úpravy a rekonštrukčné práce (napr. osobných
výťahov a výťahu pre rozvoz stravy).
g) Poliklinika nemocnice – nachádza sa na juhozápadnom okraji mesta, pomerne dosť
vzdialená od hlavného objektu nemocnice. Prevádzka polikliniky je pre nemocnicu
v súčasnosti stratová, jej priestory sa využívajú len z časti.
V súčasnosti nemocnica prevádzkuje v poliklinike 12 ambulancií, ďalších 10 prenajíma
súkromným lekárom. Ďalšie nemocničné a súkromné ambulancie sú roztrúsené po celom
meste, čo nie je príliš výhodné pre približne 70 tis. obyvateľov piešťanského regiónu.
V poslednom období nemocnica podnikla aktivity na získanie dotácie z eurofondov vo výške
približne 2 mil. eur na projekt rekonštrukcie budovy polikliniky (výmena okien, zateplenie,
oprava strechy), boli však neúspešné z dôvodu nepresností v podaných žiadostiach. Tiež
bolo treba zmeniť dobu nájmu polikliniky z doby neurčitej na dobu určitú, čo schválilo MsZ
MP na svojom zasadnutí v auguste 2010.
Ani tretí pokus na získanie finančných prostriedkov na opravu polikliniky však nebol

úspešný, ministerstvo opäť našlo formálnu chybu v projekte. Napriek tomu nemocnica chce
pokračovať v aktivitách na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu polikliniky.
3. Celoslovenská konferencia sestier - 1. ročník
Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. apríla 2010 v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho viac
ako 140 zdravotných sestier zo Slovenska a Čiech. Konferenciu pripravila Pracovná skupina
sestier v kardiológii, založená pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti v spolupráci
s Inštitútom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch.
4. Ojedinelý výskyt tzv. prasacej chrípky v Piešťanoch
Na Slovensku bolo v roku 2009 potvrdených 986 ochorení na tzv. prasaciu chrípku (jej vírus
A H1N1 je kombináciou prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky). Jej priebeh je síce
podobný bežnej sezónnej chrípke, spôsobuje však vážne komplikácie dýchacích orgánov,
ktoré v niektorých prípadoch môžu spôsobiť aj smrť.
Bolo zistené, že matka prvého novorodenca v Piešťanoch v roku 2010 tiež mala vírus
prasacej chrípky. U jej dieťaťa však vírus A H1N1 nebol zistený.
5. 2. slovenský neuropsychiatrický kongres
Podujatie sa konalo v dňoch 22. a 23. apríla 2010 v Piešťanoch v KSC Fontána. Pripravila
ho Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť, prezidentom kongresu bol profesor Peter
Kukumberg. So svojimi vedomosťami, skúsenosťami a novými podnetmi sa prezentovali
slovenskí a českí odborníci.
6. Kongres slovenských anestéziológov - 17. ročník
Kongres slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou sa konal v máji 2010
v Piešťanoch v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK. Podujatie viedol prezident
Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny h.doc. MUDr. Milan
Onderčanin, PhD. Hlavnou témou tohtoročného kongresu bola „Bezpečnosť v anestéziológii
a intenzívnej medicíne“.
7. Liečebné pobyty detí v Adeli Medical Center v Piešťanoch
V júni 2009 vypadli dvojročné dvojčatá z okna 5. poschodia domu na sídlisku v Nitre.
Kým chlapček pád neprežil, život ťažko zraneného dievčatka zachránili v Detskej fakultnej
nemocnici v Bratislave.
Po roku sa dievčatko dokázalo postaviť na nohy, ale chodiť nevládalo. Matka preto s ním
prišla na liečebný pobyt do Piešťan, do Adeli Medical Centra. Dievčatko absolvovalo
neurofyziologické cvičenia v Adeli obleku, masáže, laserovú a kyslíkovú terapiu, špeciálne
vyšetrenia, bahenné zábaly, tiež hodiny logopédie a manuálnej terapie. Už po prvom týždni
pobytu dievčatko dokázalo samo bez pomoci matky urobiť 70 krokov.
Adeli Medical Center má v nájme jednu z dvoch budov hotela Sorea Sĺňava na Hlbokej ul.
Najviac klientov pochádza z Talianska a Nemecka.
8. Deň zdravia v Piešťanoch
Deň zdravia v Piešťanoch sa konal 2. okt. 2010, slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo
v KSC Fontána.

V KSC Fontána boli zriadené stánky so zdravotnými službami pre občanov. MS SČK
Piešťany 2 pripravil meranie krvného tlaku, ukážky a prednášky o
1. pomoci. Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany zisťoval obsah dusičnanov v prinesených
vzorkách pitnej vody. Spoločnosť Tiens, s.r.o. pripravila ochutnávku ozdravujúcich čajov
a diagnostiku zdravotného stavu človeka pomocou akupunktúrnych bodov na ruke prístrojom
Akulife Tiens. PHARMANEX NU SKIN, Utah, USA sa prezentoval meraním antioxidantov
biofotonickým skenerom. Wellness štúdio zdravia a krásy Piešťany sa prezentovalo meraním
vnútorných tukov v ľudskom tele a testovaním pleti.
Na Nám. slobody Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch
predviedlo ukážky hasičskej techniky. Nemocnica AW v Piešťanoch umožnila prehliadku
sanitného vozidla RZP.
11. Šport v roku 2010
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2010
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety „Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za
rok 2010“ pripravili pracovníčky Referátu kultúry, športu a mládeže MsÚ v Piešťanoch
a uskutočnilo sa v KSC Fontána 25. marca 2011. V kultúrnom programe vystúpila hudobná
skupina Bonzo and the Resonators, ktorú vedie hráč na rezofonickej gitare Peter Bonzo
Radványi.
Najlepších športovcov Piešťan za rok 2010 vybrala Komisia školstva, športu a mládeže pri
MsZ mesta Piešťany, a to na základe predložených návrhov od jednotlivých TJ, klubov,
oddielov i občanov – v zmysle štatútu ankety (komisia pracovala v zložení – predsedníčka
Ing. Iveta Babičová, Ing. Juraj Brna,
Mgr. Ján Číž, PhDr. Mgr. Marián Dubovský, Jozef
Kapša, Jaroslav Kravárik, RNDr. Ján Šmída). Konečný zoznam odsúhlasil primátor mesta
Ing. Remo Cicutto.
Kategória dorastencov: Na 1. mieste sa umiestnil Filip Horanský – tenis (TK Kúpele
Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (podľa abecedného poradia): Mário Janča
– kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Dušan Macháč – atletika (TJ Družba Piešťany), Tomáš
Majerčík – kolky (TJ Družba Piešťany), Matej Michálek – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany),
Romana Mikušová – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Mário Rusnák – plávanie (ŠPK
Kúpele Piešťany), Monika Simančíková – krasokorčuľovanie (TJ AKO Piešťany), Chantal
Škamlová – tenis (TK Kúpele Piešťany), Nikolas Wolf – vodné lyžovanie (KVL a VŠ
Piešťany).
Pamätnú plaketu primátora mesta Piešťany získal telesne postihnutý (nepočujúci) 17-ročný
Matúš Kopáčik – futsal, lyžovanie.
Kategória dospelých: Na 1. mieste sa umiestnil Lukáš Babač – veslovanie (VK Sĺňava
Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (podľa abecedného poradia): Jaroslav Baláž
ml. – vodný motorizmus (KVM a VŠ Piešťany), Vladislav Janovjak, Róbert Mitošinka –
cyklistika (CK Piešťany), Veronika Kolníková – plávanie ((ŠPK Kúpele Piešťany), Lukáš
Lacko – tenis (TK Kúpele Piešťany), Žofia Naňová – atletika (TJ Družba Piešťany), PhDr. Ján
Riapoš, PhD. – stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany), Simona Šamková
– kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany), Tomáš Vachan – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Zuzana
Vráblová – vodné lyžovanie (TJ Sĺňava Piešťany).
Pamätnú medailu primátora mesta Piešťany získal automobilový pretekár Patrik Nemec

(jazdec formule Škoda Octavia cup).
Kategória kolektívov: 1. Družstvo hokejistov - seniori ŠHK 37 Piešťany,
2. Družstvo
basketbalistiek - staršie žiačky BKM Piešťany, 3. Družstvo tenistiek - ženy TK Kúpele
Piešťany.
2. Zimné olympijské hry 2010, Vancouver
Konali sa vo februári 2010 v kanadskom Vancouveri. Prvú zlatú olympijskú medailu na
ZOH pre Slovenskú republiku v jej histórii získala biatlonistka Anastasia Kuzminová.
3. X. Zimné paralympijské hry 2010 Vancouver
X. ZPH sa konali v marci 2010 v kanadskom Vancouveri. Zúčastnili sa ich telesne postihnutí
športovci z celého sveta.
Slovenskí športovci súťažili v disciplínach zjazdového lyžovania a bežeckého lyžovania.
Navštívil ich aj primátor Piešťan Ing. R. Cicutto, ktorý je členom Čestného predsedníctva
Slovenského paralympijského výboru.
19. februára 2010 členovia slovenskej paralympijskej výpravy zložili v Bratislave slávnostný
sľub do rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča, prítomný bol aj predseda Slovenského
paralympijského výboru PhDr. Ján Riapoš, PhD.
4. I. Olympijské hry mládeže 2010 Singapur
I. OHM sa konali v auguste 2010 v Singapure. Členmi výpravy Slovenska boli aj traja
Piešťanci – tenistka Chantal Škamlová (2. miesto vo štvorhre dievčat), tenista Filip Horanský
(3. miesto vo štvorhre chlapcov) a lekár výpravy MUDr. Roman Fano. Stretnutia v boxe
rozhodoval aj medzinárodný rozhodca René Just z Vrbového.
Slovenský olympijský výbor zorganizoval v júli 2010 v Piešťanoch 4-dňový medzinárodný
olympijský tábor. Zúčastnili sa ho športovci od 14 do 18 rokov z Maďarska, Čiech, Poľska
a Slovenska. Podujatie sa začalo na nádvorí Gymnázia Pierra de Coubertina príhovorom
vedúceho slovenskej výpravy na I. OHM Vladimíra Millera, vztýčením olympijskej vlajky
a zapálením symbolického ohňa. Slávnostný sľub zložili v Kursalone za celú výpravu dvaja
športovci – džudistka a kanoista.
5. XIX. Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 Juhoafrická republika
XIX. MS vo futbale sa konali v JAR od 11. júna do 11. júla 2010.
Medzi najlepších 32 mužstiev prvýkrát vo svojej histórii postúpilo aj Slovensko. Zo svojej
skupiny postúpilo medzi 16 najlepších mužstiev, celkove odohralo 4 stretnutia. Jedným
z hráčov Slovenska bol Piešťanec Filip Hološko, ktorý hral v dvoch zápasoch.
Pred majstrovstvami sveta mali slovenskí futbalisti v máji niekoľkodňové sústredenie
v Piešťanoch. Trénovali na tunajšom štadióne, tiež absolvovali niekoľko procedúr v kúpeľoch.
6. Plávanie
V roku 2010 súťažili plavci dvoch piešťanských klubov – ŠPK Kúpele Piešťany
a Piešťanského plaveckého klubu. Na kúpalisku Eva bol vonkajší bazén v prevádzke iba
počas letnej sezóny, krytý bazén v hoteli Sĺňava po celý rok.
a) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR.
V roku 2010 nepretekala, 17. júna 2010 sa jej narodila dcérka Karolína.

Z jej iniciatívy sa v auguste 2010 uskutočnil 1. ročník Kempu Martiny Moravcovej. Konal
sa v hoteli Sĺňava, zúčastnilo sa ho okolo stovky mladých plavcov.
b) Mário Rusnák (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR. K 31.12.2010 prekonal
10 slovenských rekordov.
- ME juniorov, Helsinki – 17.miesto (50 m motýlik), 31.miesto (100 m motýlik)
- juniorske majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto.
c) Veronika Kolníková (ŠPK Kúpele Piešťany), seniorska reprezentantka SR. K 31.12.2010
prekonala celkove 4 slovenské rekordy, z toho v roku 2010 2-krát v disciplíne 1500 m v.sp.
(prekonala vyše 20-ročný slov. rekord). Od roku 2008 hosťuje v Znojme;
- letné majstrovstvá SR, Žilina – 2-krát 1.miesto (800 m a 1500 m v.sp.)
- zimné majstrovstvá SR, Trenčín – 4-krát 1. miesto (400 m, 800 m a 1500 m
v.sp. - slov. rekord, 400 m polohový pretek)
- Veľká cena Znojma – 2-krát 1.miesto (400 m v.sp., 200 m polohový pretek)
- medzinárodné preteky Wiener Neustadt – 3.miesto (400 m poloh. pretek)
- Veľká cena Slovenska Bratislava – 3.miesto (1500 m v.sp. - slov. rekord).
d) Tomáš Vachan (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentant SR v diaľkovom a bazénovom
plávaní. K 31.12.2010 prekonal spolu 5 slovenských rekordov. V ankete „Najúspešnejší
diaľkoplavec SR v roku 2010“ obsadil 1. miesto. V roku 2010 prekonal 2 slovenské rekordy
v plávaní na 5 km;
- majstrovstvá sveta, Roberval, Kanada – 29. miesto (5 km)
- majstrovstvá Európy, Balaton – 30. miesto (5 km)
- majstrovstvá SR, Košice – 1. miesto (5 km - slov. rekord).
e) Nikolaj Tóth (ŠPK Kúpele Piešťany), starší žiak
- letné majstrovstvá SR starších žiakov – 4-krát 1. miesto.
f) Daniel Kuropka (ŠPK Kúpele Piešťany), mladší žiak
- letné majstrovstvá SR mladších žiakov – 3-krát 1. miesto.
g) Zimné majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní, Košice. Plavci ŠPK Kúpele Piešťany
boli úspešní. Muži – 1. miesto Tomáš Vachan (5 km), ženy – 3. miesto Lucia Vachanová,
juniorky – 2. miesto Edita Bogárová, starší žiaci (2 km) –
1. miesto Nikolaj Tóth, 2.
miesto Filip Julíny, 14-ročné žiačky 2. miesto Barbora Hrdinová. Vedúcim trénerom bol
Radoslav Suchánek.
h) Európsky pohár diaľkoplavcov, Izrael. Úvodné preteky sa začali v máji 2010 v izraelskom
letovisku Eilat (ktoré je partnerským mestom Piešťan). Zúčastnili sa ich aj piešťanskí
diaľkoplavci, súrodenci Tomáš a Lucia Vachanovci.
i) Peter Pontes (ŠPK Kúpele Piešťany), 58-ročný reprezentant SR v kategórii veteránov;
- majstrovstvá sveta v plávaní veteránov, Göteborg, Švédsko – v kategórii 55 - 59-ročných
obsadil 25. miesto na 50 m v.sp. (88 plavcov) a 26. miesto na 100 m v. sp. (67 plavcov).
j) Medzinárodné majstrovstvá Slovenska Masters, Trenčín.
V konkurencii plavcov 9 krajín boli plavci ŠPK Piešťany opäť úspešní.
Kategória 25 - 29-ročných: Zuzana Matúšová 5-krát 1.miesto, Lukáš Vachan 5-krát 1.miesto.
Kategória 55 - 59-ročných: Anna Matúšová 4-krát 1.miesto, Milan Brňo 3-krát 1.miesto,
Peter Pontes 1-krát 1.miesto. Na popredných miestach sa umiestnili aj Boris Pontes, Pavol
Škodný a Karol Jurák.

7. Tenis
a) TK Kúpele Piešťany – v roku 2010 riaditeľom klubu bol Ing. Rudolf Vrábel, prezidentom
klubu MUDr. Gustáv Niepel. Najlepšími hráčmi klubu boli Lukáš Lacko a Magdaléna
Rybáriková, z juniorov Filip Horanský, Chantal Škamlová a Vivien Juhászová. Darilo sa aj
mladým tenistom z nižších vekových kategórií. Niektorí študovali v zahraničí, a to Patrícia
Veresová, Jana Juricová, Michaela Babičová, Eugen Brázdil a Martin Košut. Odchovankyňou
piešťanského tenisu je Dominika Cibulková, v súčasnosti hráčka Slovana Bratislava,
reprezentantka SR. V ankete Slovenského tenisového zväzu „Tenistka roka 2010“ obsadila
2. miesto v kategórii žien (za Danielou Hantuchovou).
b) Umiestnenie piešťanských tenistov vo svetových rebríčkoch (ku konca roka 2010).
Muži - rebríček ATP: 89. Lukáš Lacko (na Slovensku 1. miesto). Ženy - rebríček WTA: 31.
Dominika Cibulková (odchovankyňa piešťanského tenisu), 107. Magdaléna Rybáriková,
496. Zuzana Luknárová, 655. Vivien Juhászová, 706. Chantal Škamlová, 826. Katarína
Maráčková.
c) RNDr. Tibor Macko – 65-ročný člen TK Kúpele Piešťany, je prezidentom Slovenského
tenisového zväzu. Na čele zväzu je od roku 1998 a ku koncu roka 2010 bol zvolený na ďalšie
4 roky. Býva v Moravanoch n/V. a dlhé obdobie pôsobil ako tréner úspešných slovenských
tenistov.
d) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany), reprezentant SR. V ankete Slovenského tenisového
zväzu „Tenista roka 2010“ i v čitateľskej ankete obsadil 1. miesto v kategórii mužov.
Tréningovo člen Národného tenisového centra v Bratislave.
- Grandslamový turnaj vo Wimbledone – osemfinále vo štvorhre (s Ukrajincom
Stachovským)
- turnaje ATP – 5-krát semifinále v dvojhre.
e) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR. V ankete Slovenského
tenisového zväzu „Tenista roka 2010“ obsadil 1. miesto v kategórii juniorov. Tréningovo
člen Národného tenisového centra v Bratislave.
- ME do 18 rokov, Klosters, Švajčiarsko – 3. miesto vo štvorhre (s Jozefom
Kovalíkom)
- ME družstiev do 18 rokov, Benátky – 2. miesto za Maďarskom, vedúcim
družstva SR bol Piešťanec Miloslav Grolmus
- Olympijské hry mládeže, Singapur – 3. miesto vo štvorhre (s Kovalíkom z
Bratislavy)
- US Open – juniori – štvrťfinále v dvojhre.
f) Chantal Škamlová (TK Kúpele Piešťany), juniorska reprezentantka SR. V ankete
Slovenského tenisového zväzu „Tenista roka 2010“ obsadila 2. miesto v kategórii junioriek.
- ME do 18 rokov, Klosters, Švajčiarsko – 1. miesto vo štvorhre (s Janou
Čepelovou z Košíc)
- Olympijské hry mládeže, Singapur – 2. miesto vo štvorhre (s J. Čepelovou)
- Grandslamový turnaj Australian Open – 1. miesto vo štvorhre junioriek (s J.
Čepelovou).
g) Vivien Juhászová (TK Kúpele Piešťany), juniorska reprezentantka SR.
- Copa Gerdau, Brazília – 1. miesto vo štvorhre (s J. Čepelovou).
h) Lívia Valková (TK Kúpele Piešťany), žiacka reprezentantka SR.
- National Chalenge 2010 – letné majstrovstvá Európy družstiev, Taliansko –

5. miesto družstva SR (kategória do 12 rokov).
i) Jana Juricová, odchovankyňa piešťanského tenisu. Od roku 2008 študuje v USA. V roku
2009 sa stala akademickou halovou majsterkou USA v dvojhre. V roku 2010 obsadila 2-krát
2. miesto na letných a na zimných akademických majstrovstvách USA.
j) Družstvo žien TK Kúpele Piešťany – v roku 2010 obsadilo 3. miesto v extralige žien. Hralo
v zložení: Katarína Baranová, Ľudmila Cervanová, Vivien Juhászová, Zuzana Luknárová,
Chantal Škamlová, kapitánom družstva bol Mgr. Peter Branderský.
k) Tenisové turnaje na dvorcoch TK Kúpele Piešťany:
- Interspa Slovakia cup - 32. ročník (apríl, tenisová hala) – medzinárodný turnaj hráčov do
18 rokov, zúčastnilo sa ho 48 tenistov zo 16 štátov.
- PSS Piešťany Cup -17.ročník (máj) – medzinárodný turnaj hráčov do 14 rokov. Monika
Staníková z TK Kúpele Piešťany obsadila 1. miesto v dvojhre dievčat.
- majstrovstvá SR jednotlivcov – mladší žiaci (jún)
- majstrovstvá SR jednotlivcov – starší žiaci (jún)
- Valerio/Galeria Cup (júl) – turnaj jednej zo 4-och kvalifikačných skupín ME družstiev
juniorov do 18 rokov. Družstvo SR obsadilo 1. miesto pred Maďarskom.
l) Tenisové turnaje na dvorcoch HS Centra, Hlboká ul.:
- ZSE Open 2010 - 2. ročník – medzinárodný tenisový turnaj žien ITF (júl)
- Miroplast Open 2010 – medzinárodný tenisový turnaj mužov ITF (august)
- HSC Cup 2010 – medzinárodný tenisový turnaj mužov ITF (august).
8. Ľadový hokej
a) Muži ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2009/2010 mužstvo hralo v 1. hokejovej lige.
V základnej časti súťaže skončili na 1. mieste, úspešní boli aj v stretnutiach play off a stali
sa víťazmi 1. ligy. V barážových stretnutiach o postup do extraligy proti MsHK Garmin
Žilina však neuspeli.
Zloženie družstva seniorov ŠHK 37 Piešťany: brankári – Tomáš Tomek, Adam Fumač,
obrancovia – Adrián Kolník, Vlastimil Kalafút, Tomáš Bučka, Martin Zajac, Kristián
Grman, Tomáš Magušin, Patrik Vrána, Pavol Poláček, Jakub Macháč, Marián Blaško, Petr
Kopejtko, útočníci – Miroslav Pupák, Martin Baran, Juraj Prokop, Ján Románek, Michal
Peško, Jozef Haring, Marcel Holovič, Patrik Lušňák, Filip Novák, Martin Gálik, Martin
Chylo, Peter Učeň, Jaroslav Rybárik, Jozef Kubrický, Marek Mihálik, Daniel Rosa, Martin
Klčo, Mário Potoček. Trénerom bol Milan Klement, asistentom trénera Roman Sýkora,
kustódom Marián Hluch, masérom Štefan Sýkora. Prezidentom klubu je Jaroslav Lušňák,
manažérkou klubu Diana Kosová.
b) Turnaj Vlada Dzurillu - 9. ročník – hokejový turnaj 4-och reprezentačných mužstiev
hráčov do 18 rokov, konal sa vo februári na Zimnom štadióne v Piešťanoch. Víťazom sa
stali reprezentanti Nemecka, pred Slovenskom, Švajčiarskom a 17-ročným výberom USA.
c) Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 1. divízie hráčok do 18 rokov – konali sa v dňoch
3. až 9. apríla 2010 v Piešťanoch. Víťazom sa stalo družstvo Švajčiarska, ktoré postúpilo do
elitnej kategórie MS. Na 2. mieste skončilo Francúzsko, na 3. mieste Slovensko, hrali tiež
družstvá Rakúska, Nórska a Kazachstanu.
d) Memoriál Ivana Hlinku – medzinárodný hokejový turnaj hráčov do 18 rokov (august).
Hralo sa v dvoch skupinách – v Piešťanoch a v Břeclavi. Víťazom sa opäť stalo mužstvo
Kanady.

e) Memoriál Michala Augustína - 8.ročník, Piešťany(september) - medzinárodný
hokejový turnaj žiakov 9. ročníka, víťazom sa stali mladí hokejisti MHC Martin. Turnaj sa
hrá každoročne na počesť talentovaného piešťanského hokejistu, ktorý v roku 2000 spolu
s otcom tragicky zahynul pri automobilovej nehode. Na
2. mieste skončili hokejisti
Záhrebu a na 3. mieste deviataci Piešťan, na ďalších miestach z Trnavy a Púchova.
f) Gabriela Žitňanská (ŠHK 37 Piešťany), 14-ročná reprezentantka SR. Odohrala za družstvo
žien Slovenska 3 zápasy vo Francúzsku.
9. Krasokorčuľovanie
Monika Simančíková (TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel Piešťany),
15-ročná
juniorska reprezentantka SR. Vo svetovom rebríčku junioriek za rok 2010 obsadila 18.
miesto;
- juniorske majstrovstvá SR – 1. miesto
- Ice Challenge Graz 2010 – 1. miesto.
Trénerom Moniky je Vladimír Dvojnikov.
10. Bowling
a) Medzinárodný turnaj o Pohár primátora mesta Piešťany - 3. ročník – konal sa v Bowling
centre Victoria v predvečer Otvorenia LKS v Piešťanoch. Zúčastnili sa ho bowlingové
družstvá partnerských miest – z Piešťan, Hajdúnánás, Ustrone a Luhačovíc, tiež z Izraelu
a Ruska. Víťazom sa stalo družstvo piešťanského Victoria centra.
b) Amatérsky turnaj Victoria Bowling – turnaj sa hral v Bowling centre raz do mesiaca od
septembra do mája.
11. Basketbal
a) Družstvo žien BKM Piešťany – hralo v 1. basketbalovej lige žien, kde skončilo na 4.
mieste.
b) Družstvo starších žiačok BKM Piešťany – postúpilo zo súťažnej oblasti Západ do 1. ligy
starších žiačok (najvyššia súťaž);
- majstrovstvá SR – 4. miesto (spomedzi 21 družstiev Slovenska)
- Slovenský pohár – 4. miesto (spomedzi 8 najlepších družstiev)
- medzinárodný basketbalový turnaj dievčat - 10.ročník, Wanz, Belgicko, žiačky BKM sa
ho zúčastnili tretíkrát.
12. Hádzaná
Družstvo mužov MHK Piešťany – v sezóne 2009/2010 hralo v 1. hádzanárskej lige.
Z finančných dôvodov do ďalšej sezóny družstvo bolo nútené prejsť do menej nákladnej
2. ligy. Pokiaľ existovala mestská športová hala, tak sa získavali peniaze z jej prenájmu,
v súčasnosti naopak musia za nájom platiť. Sponzorov nemajú a preto bez peňazí nemôžu
hrať v 1. celoslovenskej lige, lebo nemajú ani na cestovné. Zanikli aj mládežnícke družstvá.
13. Plážová hádzaná
Medzinárodný turnaj Beach handball Zoška cap 2010, Modra (júl) – zúčastnili sa aj dve
piešťanské družstvá, družstvo Zopár astronautov obsadilo 2. miesto a novovzniknuté
družstvo GMO postúpilo do štvrťfinále.

14. Kolky
a) Kolkársky oddiel Družba Piešťany – v 1. lige hrali 3 družstvá z nášho regiónu – dve
družstvá Družby Piešťany a jedno družstvo z Rakovíc.
Dorastenci KO Družba Piešťany hrali v 1. lige, skupina Západ.
b) Štefan Kočan – v januári 2010 bol zvolený za prezidenta slovenského kolkárskeho zväzu
(doteraz zastával funkciu viceprezidenta).
c) Tomáš Majerčík (KO Družba Piešťany), reprezentant SR v kategórii žiakov.
- Svetový pohár žiakov a dorastencov, Rijeka, Chorvátsko, v kategórii do 14 rokov, jednotlivci
– 9. miesto, páry – 7. miesto.
d) Stretnutie juniorov a junioriek do 23 rokov Slovensko - Chorvátsko, uskutočnilo sa 20.
- 21. marca 2010 v piešťanskej kolkárni. V oboch kategóriách v súťaži družstiev vyhrali
Chorváti, v súťaži tandemov boli úspešnejší reprezentanti Slovenska.
e) Boris Šintál (TJ Rakovice), člen družstva SR v kateg. mužov do 23 rokov.
f) Majstrovstvá Slovenska mestských kolkárskych líg – 2010, Nové Mesto n/V. – v konkurencii
20 družstiev obsadilo 1. miesto družstvo mužov Povodia Váhu Piešťany. Predtým sa to
podarilo družstvám Tesly a Dompeku.
15. Futbal
a) PFK Piešťany - seniori – v sezóne 2009/2010 mužstvo hralo v 3. lige, skupina Západ, kde
skončilo na 4. mieste. Hrajúcim trénerom bol Andrej Filip.
b) PFK Piešťany - mládežnícke družstvá – súťažne hralo 11 družstiev. Starší dorastenci
a mladší dorastenci hrali v 3. lige, starší žiaci a mladší žiaci v 2. lige, tretiaci, štvrtáci a piataci
v najvyššej slov. súťaži (je rozdelená do skupín podľa jednotlivých regiónov), tri družstvá
najmladších žiakov turnajovým spôsobom 2-krát mesačne po celom regióne a tiež bolo
miešané družstvo chlapcov a dievčat, ktoré hralo v oblastnej súťaži.
c) Prezidentom PFK Piešťany – bol Pavol Majerský. Klub má hlavné ihrisko s umelou
trávou a dve tréningové trávnaté ihriská, ktoré treba zavlažovať. V roku 2010 sa na štadióne
uskutočnila rekonštrukcia tribúny. Hlavný sponzor ZOO farma Modrová po dvoch mesiacoch
odstúpil, klub však získal ďalších sponzorov.
d) Filip Hološko – 26-ročný odchovanec piešťanského futbalu, hráč Besiktasu Istanbul.
V ankete Futbalista roka 2009 obsadil 6. miesto. Bol členom mužstva Slovenska, ktoré sa
v roku 2010 zúčastnilo v JAR majstrovstiev sveta vo futbale.
e) Projekt Rodinný futbal – v apríli 2010 sa začal realizovať aj v Piešťanoch. Na tréningovom
ihrisku PFK Piešťany pod dohľadom trénerov zo Spartaka Trnava a PFK súťažilo takmer
sto detí v technike ovládania futbalovej lopty. Projekt realizoval energetický koncern E.ON
v krajinách svojho pôsobenia.
f) Slovakia Cup - 20. ročník, Púchov (apríl) – medzinárodný futbalový turnaj hráčov do
18 rokov. 1. ročník turnaja sa uskutočnil v roku 1991 v Piešťanoch. O jeho založenie sa
zaslúžili vtedajší predseda Slovenského futbalového zväzu Milan Služanič, organizačný
vedúci turnaja František Laurinec a členovia organizačného výboru – Piešťanci Ladislav
Benedikovič, Tibor Krajčovič, Milan Rojko, Stanislav Kalaba, Jozef Valachovič, Rudolf
Zelenay, Štefan Gregorička a Peter Habarta. V roku 2010 sa turnaj konal v Púchove, Piešťany
pred niekoľkými rokmi opustil kvôli vysokým cenám za ubytovanie.
g) Futbalové stretnutie hráčov do 15 rokov Slovensko – Slovinsko – uskutočnilo sa
v Piešťanoch 1. júna 2010 s výsledkom 0:2. Za Slovensko hral aj odchovanec piešťanského

futbalu Michal Škarbala, ktorý v súčasnosti hrá za Trenčín v
1. žiackej lige.
h) Medzinárodný futbalový turnaj 11-ročných žiakov, Malacky (jún) – 1. miesto obsadili
mladí hráči PFK Piešťany, vo finálovom stretnutí vyhrali nad Břeclavou 3:2.
i) Minifutbalový turnaj CEtM Cup 2010, Piešťany (júl) – víťazom tradičného amatérskeho
turnaja sa stalo mužstvo Štátnej polície Piešťany.
j) PFK Cup - 1. ročník (september) – na štadióne PFK Piešťany sa uskutočnil minifutbalový
turnaj rekreačných hráčov - veteránov nad 35 rokov. Víťazom sa stalo mužstvo Drahoviec.
k) Brazílsky futbalista Edu na návšteve v Piešťanoch – v novembri 2010 po 9-tich rokoch
zavítal opäť do Piešťan 60-ročný brazílsky futbalista Jonas Eduardo Américo, známy pod
menom Edu. Bol hráčom mužstva Brazílie, ktoré získalo titul majstra sveta. V hoteli Sandor
Pavillon sa stretol s mladými futbalistami PFK Piešťany.
16. Florbal
Juniorske florbalové družstvo CVČ Ahoj Piešťany – hralo súťažne vo Florbalki lige, kde
obsadilo 7. miesto. Trénerom družstva bol Peter Bajnok.
17. Nohejbal
a) Muži NK Kúpele Piešťany – družstvo hralo v interlige (do najvyššej slovenskej súťaže
sa zapojilo aj družstvo Média Budapešť), kde skončilo na
4. mieste. Zloženie družstva:
Peter Tibenský, Pavol Zvonček, Peter Brunovský, Lukáš Brunovský, Daniel Krajčík, Róbert
Filus, Ľuboš Masarovič, trénerom bol Ján Zvonček.
b) Patrícia Cup Piešťany - 9. ročník – nohejbalový turnaj amatérskych hráčov. Konal sa na
ihrisku hotela Patrícia, zúčastnilo sa ho 15 družstiev.
c) Katarína Tibenská (NK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR
- medzinárodný turnaj UNIF FOUNDING CUP, Nymburk, Čechy – členka víť. družstva SR.
18. Džudo
V roku 2010 vznikol v Piešťanoch klub džuda, s iniciatívou na jeho založenie prišiel Patrik
Schlesinger. Do súťaží sa plánujú zapojiť v budúcom roku.
19. Stolný tenis
MTJ Mediprogres Piešťany - Moravany n/V. – družstvá hrali v regionálnych súťažiach
Trnavského kraja – A družstvo v 2. lige, B družstvo v 5. lige (víťaz), C družstvo tiež v 5. lige
a D družstvo v 7. lige. Za D družstvo hrávali aj vozičkári Branislav Jakubec, Alena Kánová
a Radoslav Ďuriš.
20. Motorizmus – motocykle
a) Motocyklový klub Bily Racing Team Piešťany – členovia klubu pretekali na Slovensku
i v zahraničí.
b) Motocyklová Cena Slovenska – v minulosti sa podujatie uskutočnilo 29-krát v Piešťanoch.
Po 21-ročnej prestávke boli preteky opäť obnovené. V roku 2010 sa však Cena Slovenska už
nekonala v Piešťanoch, ale na novovybudovanom motookruhu Slovakia Ring pri Orechovej
Potôni. Štartovali aj jazdci
Bily Racing Teamu Piešťany. Jaroslav Černý obsadil
2-krát 1. miesto
(v kategóriách Supersport a Supersport 600) a Tomáš Mikšovský
2. miesto
(v kateg. Supersport 1000).

c) Majstrovstvá Európy cestných pretekov motocyklov, Španielsko (október) – Jaroslav
Černý z Klačian, jazdec Bily Racing Teamu, obsadil 10. miesto v triede Supersport 600.
21. Motorizmus – automobily
a) Patrik Nemec, automobilový pretekár, jazdec formule ŠKODA Octavia.
- Česká pojišťovna Škoda Octavia Cup – európsky seriál automobilových pretekov – celkove
3. miesto. Na prvých pretekoch v poľskej Poznani obsadil 1. miesto.
- EPILOG 2010 – medzinárodné 6-hodinové vytrvalostné preteky – 2. miesto v triede do
2000 ccm.
b) Tatry Donau Cup – preteky automobilov do vrchu. Uskutočnili sa začiatkom mája 2010
netradične na rovine na piešťanskom letisku. Úspešní boli jazdci z nášho regiónu – Martin
Pikus obsadil 1. miesto (kategória sériových áut do 1600 ccm) a Tomáš Komár tiež 1. miesto
(trieda T 1600).
22. Motorizmus – motokáry
Mladí pretekári z okresu Piešťany súťažili v seriáli majstrovstiev Slovenska motokár
a v pretekoch o Moravský pohár. Pretekali Pavol Táborský, Tomáš Majerčík, David Nemec,
Timea Glossová, Tomáš Mišík, Daniel Summer, Marek Chromý, Martin Bosák i ďalší.
Motokárový areál sa nachádza v Trebaticiach;
- majstrovstvá Slovenska motokár – Pavol Táborský – 2. miesto (trieda Mini 60-Parilla),
Marek Chromý – 2. miesto (trieda Rotax Max Junior).
23. Motorizmus – historické vozidlá
a) Oldtimer Winter Rallye – 27. ročník – 30. januára 2010 dorazilo do Piešťan k hotelu Balnea
Esplanade iba 7 z pôvodne 30 prihlásených historických vozidiel, ktoré mali absolvovať
trasu zimnej rallye. Veteránske autá však pre nepriazeň počasia mali problémy nielen na
Slovensku, ale aj v Poľsku a v Čechách. Husté sneženie vytvorilo na cestách záveje, tiež boli
primrznuté vozovky. Pre účastníkov 3-dňovej zimnej rallye bol pripravený pestrý program
– návštevy okolitých miest, koncert v Dolnej Krupej a pod., na záver sa na Smolenickom
zámku uskutočnilo valné zhromaždenie Asociácie historických vozidiel SR.
b) Piešťanské zlaté stuhy – Concours d’ Elegance – v Piešťanoch sa stretlo 34 historických
vozidiel, podujatie sa konalo v dňoch 28. - 30. mája 2010. Súťažilo sa v jazde pravidelnosti
a v prehliadke krásy.
24. Vodný motorizmus
a) Jaroslav Baláž ml. (KVM a VŠ Piešťany), reprezentant SR
- majstrovstvá sveta vznášadiel – 3. miesto v kategórii Formula S
- 5-dielny seriál majstrovstiev Európy vznášadiel – celkové 1. miesto v kateg. Formula S
- Česko-slovenský pohár 2010 – 1. miesto.
b) Mário Bartoš (KVM a VŠ Piešťany), reprezentant SR
- majstrovstvá Európy vznášadiel – celkové 5. miesto v kateg. Formula 1.
c) Ivan Štefánik (KVM a VŠ Piešťany), reprezentant SR
- majstrovstvá Európy vznášadiel – celkové 1. miesto v kateg. Formula Novice.

25. Turistika
13. február – Fašiangový výstup na Zlatý vrch v pohorí Považského Inovca
27. február – Výstup na Havran
10. apríl – Otvorenie jarnej a letnej turistickej sezóny, začiatok plnenia podmienok na získanie
odznaku „100 jarných kilometrov“ (peší, cykloturisti). Deti na získanie odznaku potrebovali
celkove absolvovať 50 km, cykloturisti 225 km. Trasy prvého jarného podujatia: Piešťany Ahoj a späť, Piešťany - Bacchus vila - Havran - Ahoj - Piešťany, najdlhšia trasa pokračovala
z Havrana na Čertovu pec.
15. máj – Malokarpatská stopa - 18.ročník, trasa: Čachtice - Šípkové – Vrbové
19. jún – Výlet na Kamennú sovu
24. september – Bakuľový pochod - 31. ročník
23. október – Výstup na Tematín – 40. ročník
31. december – Silvestrovský výstup na Marhát - 39. ročník.
26. Lyžovanie na tráve
- FIS Kid Cup (august) – v lyžiarskom stredisku na Banke sa uskutočnilo 3. kolo
medzinárodných pretekov v lyžovaní na tráve detí do 14 rokov. Zúčastnili sa ich mladí lyžiari
z 5-tich štátov, medzi nimi aj z Piešťan a Banky. Na popredných miestach sa umiestnili
Vanesa Drahovská, Alex Jánoška a Adam Masár.
27. Vodné lyžovanie
a) Nicolas Wolf (KVL a VŠ Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- majstrovstvá Európy juniorov a dofénov, 2-krát 18. miesto (akrobatická jazda, slalom)
- majstrovstvá SR v lyžovaní za člnom v kateg. juniorov 2-krát 1. miesto (akrob. jazda,
slalom).
b) Milan Kičin (KVL a VŠ Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- Slovenský pohár – 1. miesto (Open kategória mužov).
c) Jakub Oravec (KVL a VŠ Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- Slovenský pohár – 1. miesto (kategória žiakov).
d) Ingrid Oravcová (KVL a VŠ Piešťany), juniorska reprezentantka SR
- Slovenský pohár – 1. miesto (kategória žien v lyžovaní za člnom).
e) Zuzana Oravcová (KVL a VŠ Piešťany), juniorska reprezentantka SR
- Slovenský pohár – 1. miesto (kategória žiačok).
f) Michaela Kičinová (KVL a VŠ Piešťany)
- majstrovstvá SR žiakov, Blatné – 1. miesto v akrobacii.
g) Zuzana Vráblová (Sĺňava Piešťany), reprezentantka SR vo vodnom lyžovaní – wakeboard
- majstrovstvá sveta – 1. miesto (wakeskate ženy)
- majstrovstvá SR – 1. miesto (wakeskate ženy).
h) Európsky pohár vo vodnom lyžovaní – odchovanec piešťanského vodného lyžovania
Róbert Hladík (žije v Anglicku) obsadil v slalome celkové 9. miesto.
28. Jachting
Medzinárodné majstrovstvá Čiech a Slovenska v jachtingu, Chorvátsko(október) – loď TJ
Sĺňava Piešťany skončila na celkovom 3. mieste, v rámci majstrovstiev Slovenska na 2.
mieste. Zloženie posádky: Peter Čech, Stanislav Varga, Jaromír Krobot, Ľubomír Macejka,
Milan Straka, Milan Straka ml., Ivan Janoušek, kapitán Miloslav Psalman.

29. Kanoistika
V regióne Piešťan okrem vodákov KK Sĺňava začali v roku 2010 súťažiť aj mladí vodáci ŠK
Kajak Moravany n/V. v žiackych kategóriách(deti od 8 rokov).
a) Mário Janča (KK Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR
-ME juniorov, Moskva – 3.miesto v K4 1000 m (spolu s Matejom Michálekom z
Piešťan, Viktorom Deminom z Komárna a Marekom Krajčovičom z Bratislavy)
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto
- Slovenský pohár 2010 – celkové 3. miesto.
b) Matej Michálek (KK Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR
- ME juniorov, Moskva – 3. miesto v K4 na 1000 m
- Slovenský pohár 2010 – celkové 1. miesto
- majstrovstvá Slovenska v maratóne, zároveň Hargašov memoriál - 65. ročník – 1. miesto
v K1 na 12500 m (kateg. juniorov).
c) Simona Šamková (KK Sĺňava Piešťany), reprezentantka SR
- univerzitné majstrovstvá sveta – 9. miesto
- majstrovstvá Európy do 23 rokov – 18. miesto
- majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto
- Slovenský pohár 2010 – 1. miesto.
d) Romana Mikušová (KK Sĺňava Piešťany), žiačka
- majstrovstvá SR – 2-krát 1. miesto v kategórii 12-ročných v K1 a K2 s Michaelou Liptákovou
- Slovenský pohár 2010 – 1. miesto.
e) Filip Valo a Tomáš Kačic (KK Sĺňava Piešťany), juniorski reprezentanti SR
- 1. miesto v K2 na 200 m.
f) Erik Noskovič a Pavol Maťaš (ŠKP Bratislava), odchovanci piešťanskej kanoistiky,
reprezentanti SR
- 38. majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike, Poznaň, Poľsko – 22. miesto v K2 na 200 m.
g) Majstrovstvá SR na dlhých tratiach, Nováky
- Linda Blahová – 1. miesto (K2. kateg. žiačok), Mário Janča – 1. miesto (K2 s M. Krajčovičom
z Bratislavy, kateg. juniorov).
h) Majstrovstvá SR v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach, Piešťany
- Simona Šamková 4-krát 1. miesto, staršia žiačka Linda Blahová 3-krát
1. miesto,
junior Matej Michálek 3-krát 1. miesto, junior Mário Janča 1-krát
1. miesto, juniorka
Petra Maťašová 1-krát 1. miesto.
i) Regatte Piešťany na Váhu a Sĺňave - 24. ročník – preteky sa kvôli vysokej hladine vody
výnimočne uskutočnili v zátoke Lodenice. Zúčastnilo sa ich vyše 200 pretekárov z 11
štátov. Súťaž národov: 1. Francúzsko, 2. Poľsko, 3. Slovensko. Z piešťanských vodákov
boli najúspešnejší: S. Šamková – 1. miesto v K1 na 2000 m (kateg. žien do 23 rokov) a M.
Michálek – 1. miesto v K2 na 2000 m (kateg. juniorov). Piešťanský odchovanec Matej
Rusnák (ŠKP Bratislava) obsadil 1. miesto v C1 na 2000 m (kateg. mužov do 23 rokov).
j) Pohár SNP v rýchlostnej kanoistike - 50. ročník, Piešťany (august) – súťažilo 15 oddielov:
1. miesto KKK Komárno, 2. KCK Šamorín, 3. Sĺňava Piešťany.
k) Regata olympijských nádejí, Piešťany (september) – významného podujatia sa zúčastnili
mladí vodáci z 22 štátov celého sveta. Spočiatku sa týchto pretekov zúčastňovali iba vodáci
krajín Višegradskej štvorky. V Piešťanoch sa podujatie konalo už v rokoch 2002 a 2006.
V tomto roku v súťaži národov vyhralo Maďarsko pred Nemeckom a Poľskom, Slovensko

skončilo na 6. mieste. Slovensko reprezentovalo 32 vodákov, z Piešťancov Mário Janča,
Simon Šamko, Filip Valo, Tomáš Kačic a Petra Maťašová. Šéftrénerkou slovenských
juniorov bola Piešťanka Marcela Erbanová.
30. Veslovanie
a) Lukáš Babač (Veslársky klub Sĺňava Piešťany), reprezentant SR v skife mužov, v roku
2010 najlepší slovenský veslár. Jeho trénerom je Piešťanec Václav Kacíř
- majstrovstvá sveta, jazero Karapiro, Nový Zéland (november) – 2. miesto v skife mužov
ľahkej váhy
- akademické majstrovstvá sveta, Szeged, Maďarsko – 1. miesto v skife mužov ľahkej váhy
- majstrovstvá Európy, Montemor-o-Velho, Portugalsko – 3. miesto v skife mužov ľahkej
váhy.
b) Regata olympijských nádejí krajín V4, Kruszwic pri Varšave
- Richard Vančo, Martin Kosák – 3. miesto (dvojskif)
- Denis Miček, Peter Strečanský, Martin Bojňanský, Martin Petrovič – 5. miesto (párová
štvorka).
c) Preteky osemveslíc O pohár primátora Prahy (jún) - 100. ročník.
Kombinovaná osemveslica dorastencov VK Sĺňava Piešťany (6 veslárov Sĺňavy doplnených
o veslárov z Bratislavy a Břeclavi) – 3. miesto, osemveslica veteránov VK Sĺňava Piešťany
– 5. miesto.
d) Pohár SNP, 28. ročník, Sĺňava Piešťany (september).
Medzinárodné veslárske podujatie sa malo konať v júni, avšak pre vysokú hladinu Váhu bolo
preložené na september. Súťažili veslári z 5-tich klubov zo Slovenska a Moravy, víťazom sa
stal VK Sĺňava Piešťany. Z domácich veslárov získali prvenstvá dorastenci Martin Kosák
a Richard Vančo, dorastenka Klaudia Čamborová, medzi ženami Adriana Piknová, juniorska
párová štvorka
D. Miček, P. Strečanský, M. Bojňanský a M. Petrovič, veterán Tomáš
Kubla, v mixe veteránov Milan Rusnák s Martinou Rusnákovou a osma s kormidelníkom
v kategórii juniori + muži.
e) Majstrovstvá Slovenska, vodná nádrž Zemník (október) – z veslárov VK Sĺňava Piešťany
tituly majstrov SR získali – v kateg. mužov Lukáš Babač, Marcel Vančo, dorastenci Martin
Kosák a Denis Miček, junior Richard Vančo, dorastenka Klaudia Čamborová a žiačka
Katarína Horváthová.
31. Bojové zápasenie (grappling)
Súťažili členovia klubu Styx Fighters Gym Piešťany, trénerom bol Patrik Schlesinger.
a) Medzinárodný turnaj v grapplingu, Dubnica n/V. – Michal Vlnka – 1. miesto (kateg. do
93 kg), na popredných miestach sa umiestnili aj Ľubomír Behan a Marcel Trang.
- Turnaj Králi ringu, Dubnica n/V. – v zápasoch podľa pravidiel MMA (ultimátne zápasy)
zvíťazili knokautom František Bobán (kateg. do 84 kg), Ľubomír Behan (kateg. do 65 kg)
a Martin Hauser (kateg. K-1 do 93 kg).
32. Vodné pólo
a) Družstvo mužov KVP Kúpele Piešťany – hralo v 1. vodnopólovej lige.
b) Medzinárodný turnaj vodnopólových veteránov, Ľvov, Ukrajina (máj) – zúčastnili sa ho
4 družstvá, umiestnenie: 1. Kyjev, 2. Ľvov, 3. Piešťany,
4. Moskva.

c) Medzinárodný turnaj mladších žiakov o Pohár primátora Piešťan (september) – uskutočnil
sa na kúpalisku Eva, víťazom sa stali mladí pólisti Novák pred Piešťanmi.
d) Anti Kajlich Cup - 4. ročník, Piešťany (október) – na kúpalisku Eva sa uskutočnil
medzinárodný turnaj vodnopólových veteránov. Zúčastnili sa ho družstvá z ukrajinského
Ľvova, chorvátskeho Omiša, Budapešti, Bratislavy a Piešťan. Víťazom sa stali pólisti Ľvova.
Turnaj sa uskutočnil pri príležitosti stretnutia bývalých hráčov, trénera a ľudí okolo
vodného póla, ktoré zorganizoval bývalý piešťanský vodnopólový brankár Anton Kajlich
a ktorý v súčasnosti žije v austrálskom meste Brisbane. Bol brankárom vodnopólového
družstva Slovan Kúpele Piešťany, ktoré v roku 1965 získalo titul majstra Československa.
Pri príležitosti 45. výročia tejto udalosti zavítal koncom septembra 2010 Anti Kajlich do
Piešťan. Súčasťou stretnutia bol aj medzinárodný turnaj veteránov, ktorý Kajlich sponzoroval
a prvýkrát sa ho i aktívne zúčastnil. Zostava piešťanských veteránov: Kajlich, Boba, Cifra
- brankári, Tichov, Adamkovič, Racík, Papcun, Hašek, Reichel, Brna, A. Petričevič, M.
Petričevič, Repáš, R. Berlanský, Baranovič, Tatara.
33. Windsurfing
Mário Manas – venuje sa windsurfingu 8 rokov, najčastejšie jazdí na piešťanskej Sĺňave. Na
Slovensku sa však zatiaľ žiadne súťaže vo windsurfingu neorganizovali.
34. Squash
a) Družstvo SC Piešťany – v sezóne 2009/2010 hralo v 2. lige, skupina Západ.
b) Celoštátny turnaj A kategórie – konal sa vo februári v squashovej hale v Piešťanoch.
Turnaja sa zúčastnili aj piešťanskí hráči Marek Seman, Tomasz Gliba a Marek Šiška,
víťazom sa stal Tomáš Tóth z Bratislavy.
35. Bedminton
Družstvo BK Gymnázium Piešťany – hralo v 3. lige miešaných družstiev, podskupina
Juhozápad.
36. Streetball (pouličný basketbal)
Streetball Tour - 5. ročník – podujatie sa postupne konalo v niekoľkých slovenských mestách
– v Banskej Bystrici, Handlovej, Bratislave, Piešťanoch, Žiari n/H. a v Ružomberku.
V Piešťanoch sa pouličný basketbal na jeden kôš hral 12. júna 2010. Hralo rekordných 96
družstiev v piatich hlavných kategóriách.
Zároveň sa podaril pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov, a to v najväčšom počte
driblujúcich ľudí na jednom mieste. Počas troch minút driblovalo na dvoch ihriskách 27
účastníkov rekordu, najmladší mal 2 roky, najstaršou bola 78-ročná Anna Zálešáková
z Piešťan.
37. Horská cyklistika
Lukáš Učeň (Novatec Racing Team Piešťany), reprezentant SR.
- Snežné preteky, Jasná – 2. miesto.
38. Bikros
7. Bikros racing Piešťany. Slovenský pohár BMX 5. - 6. kolo.

Podujatie sa konalo na zrekonštruovanej bikrosovej rampe v BMX parčíku na sídlisku
A. Trajan v dňoch 25. - 26. sept. 2010 za účasti pretekárov z celého Slovenska. Preteky
zorganizoval Bikros Maniak Piešťany spolu s Mestom Piešťany. Spolupracovala Mestská
polícia v Piešťanoch v rámci prevencie proti kriminalite a Služby MP pri údržbe trate.
39. Skateboarding
V zimnom období 2009/2010 silné mrazy zničili prekážky v skateparku na sídlisku A. Trajan.
40. Atletika
a) Žofia Naňová, juniorska reprezentantka SR. V celoslovenských tabuľkách za rok 2010
obsadila 2-krát 2. miesto (800 m a 1500 m);
- majstrovstvá SR juniorov – 1- miesto (800 m), 2. miesto (1500 m).
b) Dušan Macháč, v celoslovenských tabuľkách za rok 2010 obsadil v kategórii žiakov 3.
miesto (1500 m prekážok);
- majstrovstvá SR žiakov – 3. miesto (v behu na 1500 m prekážok).
c) Piešťanský pohár v lesnom behu – podujatie malo 3 kolá, pripravilo ho ŠBR Piešťany.
Prvý pretek bol Beh cez Ahoj, druhý Beh Zlatým vrchom (pri Striebornici) a tretí pretek Beh
okolo Marhátu. Súťažilo sa v 14-tich vekových kategóriách.
d) Jesenný beh okolo Sĺňavy – podujatie sa uskutočnilo v októbri 2010.
Pripravili ho letná terasa Dino spolu s Atletickým oddielom Družba Piešťany.
41. Letecké modelárstvo
Memoriál Miroslava Bučka - 1. ročník. Podujatie zorganizovali piešťanskí leteckí modelári
27. febr. 2010. V zimnom období sa tomuto športu venujú v hale Gymnázia P. de Coubertina
v Piešťanoch. Súťažilo sa v kategórii hádzadlá (mladší žiaci, juniori a seniori) a v kategórii
vrtuľové lietadlá (juniori a seniori). Víťazom medzi mladšími žiakmi sa stal Erich Bučko
z Piešťan, ktorý vlani na majstrovstvách Slovenska na letisku v Trenčíne sa vo svojej
kategórii umiestnil na 3. mieste.
Na pretekoch nechýbal ani 62-ročný Miloš Hudcovič, ktorý spolu s Miroslavom Bučkom
bol v 60-tych rokoch 20. stor. zakladateľom modelárskeho krúžku v Piešťanoch. Miroslav
Bučko bol reprezentantom Slovenska v leteckom modelárstve, bol majstrom Európy a vyhral
i preteky Svetového pohára.
42. Šach
ŠK Kúpele Piešťany – v sezóne 2009/2010 A družstvo hralo v 2.lige, B družstvo v 3. lige, C
a D družstvo v 4. lige a E družstvo v 5. lige.
43. Golf
a) Art Film Fest Golf Cup – golfový turnaj sa uskutočnil začiatkom leta 2010 v golfovom
areáli na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Zúčastnili sa ho aj známi herci, diplomati,
podnikatelia a pod.
b) Golfový turnaj Medzinárodného klubu SR – uskutočnil sa v Piešťanoch, zúčastnili sa ho
osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života.
c) Veget HCP Tour 2010 – celoročná golfová súťaž, posledné kolo sa uskutočnilo v októbri
v Piešťanoch.

Na popredných miestach sa umiestnili aj piešťanskí golfisti – v kategórii s hendikepom 0-18
sa na 2. mieste umiestnil Ján Holič a na 3. mieste Marián Hlinka, v kategórii s hendikepom
18-36 na 2. mieste Stanislav Beko.
Manažérom SPA-Golf Klubu Piešťany bol Marek Bocko, členmi vedenia klubu a aktívni
hráči boli aj Michal Arpáš a Róbert Ihring (hrávali v tradičných škótskych kiltoch).
44. Športový rybolov
Najmladším odvetvím športového rybolovu je športová prívlač.
4-členné družstvo piešťanských rybárov loviacich na prívlač v zložení Juraj Mrázik,
Rastislav Kuhajda, Ladislav Rebro a Branislav Pisárik patrilo medzi najlepšie. V 1. lige
družstiev doteraz neskončilo horšie ako na 3. mieste. V súťaži jednotlivcov Juraj Mrázik
doteraz získal tri 2. miesta, jedno 3. a jedno 4. miesto.
Majstrovstvá sveta v prívlači, Knin, Chorvátsko (máj) – družstvo SR obsadilo 1. miesto
pred družstvami Ruska a ČR (predtým v roku 2007 obsadilo
3. a v roku 2008 2.
miesto), v jednotlivcoch obsadil Juraj Mrázik 3. miesto.
45. Piešťanský silák 2010
Podujatie sa konalo v Piešťanoch, zúčastnilo sa ho 6 silákov.
Víťazom sa stal Peter Puzser z Komárna. Na 2. mieste sa umiestnil Peter Dulai z Komárna,
ktorý v jednej z disciplín utvoril slovenský rekord (stokilovú betónovú guľu otočil 3-krát
okolo hlavy). Súťažilo sa aj v ďalších disciplínach – ťahanie dvojtonového auta cez prekážky,
prevracanie 400-kilogramovej pneumatiky, priťahovanie osemtonového kamiónu, držanie
desaťkilových bariel v upažených rukách.
46. Preteky dračích lodí
Dragon Cup 2010, Piešťany (október) – v Piešťanoch ožila dávna čínska tradícia. Medzi
Krajinským a Kolonádovým mostom súťažilo 5 dračích lodí, medzi nimi aj 3 piešťanské
– Neptun klub Povodie Váhu Piešťany, Sĺňavskí draci a Vodnoturistický oddiel Piešťany,
víťazom sa stalo družstvo Dunajských diablov. Každá loď mala 22 členov, z toho bolo 20
veslárov, bubeník a kormidelník.
Podujatie zorganizoval Neptun Klub Povodie Váhu Piešťany v spolupráci s Ľubomírom
Matúšom z Trenčína.
Po pretekoch primátor Piešťan slávnostne uzamkol vody Váhu, čo znamenalo symbolické
ukončenie vodáckej sezóny.
47. Štefan Cup - 57. ročník
Tradičné futbalové stretnutie medzi mužstvami Domácich a Exilu sa v Piešťanoch konalo
26. dec. 2010 a skončilo sa výsledkom 3:3. Miloš Fabian odohral jubilejný 50-ty zápas.
Stretnutie rozhodoval jeden z najlepších rozhodcov sveta Vojtech Christov.
48. Plávanie otužilcov vo Váhu - 19. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 26. decembra 2010. V ľadovej vode Váhu medzi Kolonádovým
a Krajinským mostom si zaplávalo 50 otužilcov. 86-ročný Piešťanec Karol Kevan tentokrát
neplával, zotavoval sa po operácii. Okrem Martina Vala sa medzi otužilcov zaradil aj ďalší
poslanec MsZ mesta Piešťany Jozef Malík.

49. Silvestrovský beh medzi mostami - 45. ročník
Podujatie sa uskutočnilo tradične 30. decembra, zorganizoval ho Atletický oddiel Družba
Piešťany. Zúčastnilo sa ho 162 bežcov v 12-tich vekových kategóriách: naši najmenší - deti
do 6 rokov (beh na 130 m), najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci, najmladšie žiačky,
mladšie žiačky, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky, ženy, muži, veteráni (40-roční a starší).
Víťazom hlavnej kategórie - behu mužov na 10 km sa stal Lukáš Barták z TGE Bratislava
časom 33:47 min. Piešťanci získali 6 prvenstiev: Tomáš Mihálik (naši najmenší), Dušan
Macháč (starší žiaci), Kristína Žilinková (mladšie žiačky), Martin Směřička (dorastenci),
Terézia Beitlová (dorastenky), Katarína Drahovská (ženy). V hlavnej kategórii behu mužov
bol z Piešťancov najlepší Richard Vančo na 11. mieste.
50. Telesne postihnutí športovci
a) Matúš Kopáčik, nepočujúci športovec, 17-ročný juniorsky reprezentant SR;
- futsal – člen žiackeho družstva SR nepočujúcich v rokoch 2005 - 2007
- lyžovanie – Európsky pohár nepočujúcich v alpskom lyžovaní, Jasná (január 2010) – 6.
miesto v obrovskom slalome v kategórii juniorov.
b) Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka (CK Piešťany), slabozraký cyklista a vodič,
reprezentanti SR v cestnej cyklistike zdravotne postihnutých športovcov. Vo svetovom
rebríčku za rok 2010 obsadili 1. miesto;
- majstrovstvá sveta, Kanada – 2. miesto v cestných pretekoch s hromadným štartom (kateg.
zrakovo postihnutých)
- Svetový pohár v cestnej cyklistike, 3-krát 1. miesto.
c) Karin Petrikovičová (James Bratislava), 16-ročná Piešťanka, reprezentantka SR v plávaní
zrakovo postihnutých športovcov;
- majstrovstvá sveta telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športovcov IPC v plávaní
v dlhom bazéne, Eindhoven, Holandsko (september) – 3. miesto na 100 m znak (kateg.
zrakovo postihnutých SM 12)
- majstrovstvá SR telesne a zdravotne postihnutých športovcov - Cena Slovenska, Bratislava,
4-krát 1. miesto.
d) PhDr. Ján Riapoš, PhD., stolný tenista - vozičkár, reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta, Gwangju, Kórea – 1. miesto v súťaži družstiev (trieda 1-2)
- majstrovstvá SR, Ružomberok – 1. miesto v súťaži jednotlivcov (TT2).
e) Slovakia Open - 13. ročník (4. ročník Memoriálu Márie Pillárovej) – medzinárodný
stolnotenisový turnaj telesne postihnutých športovcov sa uskutočnil v Piešťanoch v dňoch
20. - 24. apríla 2010 za účasti športovcov z 24 štátov sveta.
f) Curling – reprezentantmi Slovenska v curlingu vozičkárov boli aj traja tunajší telesne
postihnutí športovci – Branislav Jakubec, Alena Kánová a Radoslav Ďuriš (zároveň hrali
stolný tenis za Mediprogress Piešťany - Moravany n/V. proti zdravým športovcom). Družstvo
SR tiež hralo v medzinárodnej lige vozičkárov v curlingu (6 družstiev z Čiech, Poľska
a Slovenska) a tiež v
2. slovenskej curlingovej lige spolu so zdravými športovcami.
V roku 2010 boli členmi družstva SR, ktoré sa zúčastnilo kvalifikačného turnaja vo Fínsku.
51. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov
a) 1. MPFL – víťazom mestskej ligy v minifutbale sa v roku 2010 stalo mužstvo Manchestru.
b) Mestská liga v kolkoch - 26. ročník – víťazom sa stalo družstvo Družba Ž (ženy).

c) Ligový pohár v kolkoch – víťazom sa stalo družstvo Povodia Váhu A.
d) Kolkárske majstrovstvá Česko - Slovenska neregistrovaných hráčov, Blansko, ČR
(október) – v súťaži 4-členných družstiev titul medzinárodného majstra získal majster SR
Povodie Váhu Piešťany pred českým majstrom, družstvom Blanska. Zostava Povodia Váhu:
Milan Kubrický, Róbert Krajčík, Alojz Raška, Anton Valovič a Vladimír Matuška, chýbal
Milan Koščál.
e) Vrškárska liga v tenise - 25. ročník – súťaž je určená pre jednotlivcov nad 35 rokov.
Víťazom sa opäť stal Vladimír Hanic (už po siedmy raz).
f) Piešťanská basketbalová liga - Liga základných škôl SBA - 4. ročník – v sezóne v nej
hralo 8 miešaných družstiev žiakov, 7 z Piešťan a 1 z Vrbového.
g) Futbalový turnaj o Putovný pohár primátora mesta Piešťany - 17. ročník – uskutočnil sa
v apríli 2010 v športovej hale Gymnázia P. de Coubertina za účasti 7 mužstiev. Víťazom
sa stali futbaloví internacionáli z Veľkých Kostolian, pred STEMP Trnava a mestskými
policajtmi z Piešťan. Ďalej hrali družstvá MsP Šaľa, MsP Nové Zámky, Roľníckeho družstva
z Moravian n/V. a družstva Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.
12. Zahraničné styky
1. FS Slnečnica v izraelskom Eilate
Mesto Piešťany uzavrelo partnerský vzťah s izraelským mestom Eilat. V septembri 2009
vystúpil v Piešťanoch izraelský spevácky súbor South Wind z Eilatu. Koncom februára
2010 zavítal do Eilatu piešťanský FS Slnečnica. Na zoznamovacom večierku členov súboru
pod vedením PhDr. Miroslava Donovala privítal primátor Eilatu Jicchak Halevi.
Mesto Eilat vtedy oslavovalo 61. výročie svojho vzniku. Vystúpenie FS Slnečnica bolo
jedným z hlavných bodov programu osláv. Súbor vystúpil aj pred študentmi Strednej školy
Jicchaka Rabina v Eilate. Členovia súboru navštívili tiež Jeruzalem a Betlehem.
2. Návšteva delegácií partnerských miest pri príležitosti OLKS v Piešťanoch
Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 2010 sa zúčastnili delegácie partnerských
miest Piešťan – z Luhačovíc, Ustrone a Hajdúnánásu.
13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Letiace svetlá nad Piešťanmi
13. januára 2010 sa večer nad Piešťanmi na temnej oblohe objavili letiace mihotavé svetlá,
čo sledovali niektorí občania. Leteli vo veľkej výške vo dvojiciach, dobiehali sa a za nimi
letelo jedno veľké svetlo. Prileteli od Bratislavy a otočili sa smerom k Vrbovému. Úkaz trval
asi 2 minúty. Nebolo to lietadlo (jeho reflektory svietia pravidelne prerušovane), ani svetlice
z ohňostroja, ani čínske lampióny (po zapálení knôtu stúpajú dohora a svietia asi 10 minút).
V Hlohoveckej hvezdárni úkaz nezaznamenali.
Podľa názoru trnavského ufológa to bolo UFO. M. Karlík doteraz nazhromaždil rozsiahly
materiál o výskyte nevysvetliteľných lietajúcich objektoch v našom regióne. UFO sa
údajne najviac zaujímajú o tunajšiu atómovú elektráreň a tiež sú pravdepodobne tvorcami
piktogramov vytváraných v obilí.

2. Výstava vín Piešťany 2010
6. marca 2010 sa v Piešťanoch v priestoroch Stavomontu v Bodone uskutočnila súťažná
výstava spojená s ochutnávkou vín pod názvom Piešťany 2010.
Vyše 70 vinárov zo západného Slovenska ponúklo degustátorom na posúdenie 210
vzoriek vína. Súťažilo sa v kategóriách biele vína, ružové vína a červené vína. Predsedom
organizačného výboru výstavy bol Marián Ivanov z Piešťan.
3. Rekordné tablo SPŠE v Piešťanoch
Študenti 4.C triedy Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch zhotovili
rekordne veľké maturitné tablo s rozmermi 8,42 m x 1,3 m, čo bolo zapísané do Knihy
slovenských rekordov. Tablo bolo zhotovené z nepremokavého materiálu, pre verejnosť
bolo prezentované na budove školského internátu oproti Kolonádovému mostu a potom
uložené v škole.
4. Honosná svadba olaských Cigánov v Piešťanoch
3. júla 2010 sa v Piešťanoch konala svadba 20-ročnej cigánskej barónky Ingrid Biháryovej,
ktorá sa vydávala za 20-ročného Romana Biháryho, ktorý tiež pochádzal z cigánskej
barónskej rodiny. Obaja teda pochádzali z cigánskych šľachtických rodov. Svadba sa
nekonala na úrade ani v kostole, ale doma u hostiteľov, cigánskych barónov, rodičov Ingrid.
Svadba bola honosná, zúčastnilo sa jej až päťsto hostí. Nevestu zdobila zlatá korunka
vykladaná diamantmi, ktorú pri narodení dostala od rodičov.
Podľa cigánskej tradície na svadbe sedeli zvlášť muži a zvlášť ženy.
5. Československý Pony expres
Po polnoci z 27. na 28. júla 2010 prešla cez Piešťany štafeta, predstavujúca historickú
prepravu pošty na koňoch. Otec, matka a syn Michalicovci z Piešťan pred polnocou prevzali
pri kanáli na Zelenej vode sedlovú poštársku brašňu. Na koňoch s ňou pricválali k Lodenici
v Piešťanoch, kde si ju prevzali ďalší jazdci smerujúci do Hlohovca.
6. Súťaž Muž roka - 1. ročník
Prvýkrát v histórii SR sa konala súťaž Muž roka. Finále súťaže sa uskutočnilo v polovici
augusta 2010. Medzi desať najlepších postúpil aj 31-ročný Piešťanec Tomáš Hradecký,
ktorý v súčasnosti žije a pracuje v Rakúsku.
7. Súťaž Miss Trnavského kraja - 1. ročník
24. okt. 2010 sa v Trnave uskutočnilo výberové kolo súťaže Miss Trnavského kraja, čo bola
súťaž o najkrajšie a najinteligentnejšie dievča Trnavského samosprávneho kraja.
Spomedzi 200 uchádzačiek vo veku od 16 do 23 rokov porota vybrala 16 dievčat, ktoré
postúpili do ďalšieho kola. Medzi nimi boli aj 2 Piešťanky,
16-ročná Sandra Wieceková
a 22-ročná Petra Jurnická a tiež 19-ročná Laura Pikusová z Veľkého Orvišťa.
24. nov. 2010 sa v Trnave uskutočnilo finále súťaže, ktorého sa zúčastnilo 12 dievčat.
Odborná porota vybrala miss, dve vicemiss, miss sympatia a miss internet. Prvou vicemiss
sa stala Laura Pikusová z Veľkého Orvišťa.

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

Rok 2011
Úvod
Udalosti vo svete v roku 2011
V marci bolo na východnom pobreží Japonska zemetrasenie, ktoré vyvolalo ničivú vlnu
cunami. Tá jednak zmietla množstvo pobrežných obcí a tiež zničila atómovú elektráreň
Fukušima a spôsobila najhoršiu jadrovú katastrofu od čias ukrajinského Černobyla.
Začiatkom mája sa americkému komandu podarilo na území Pakistanu vypátrať a zabiť
Usamu bin Ládina, vodcu teroristickej siete Al-Kajdá. USA ho považovalo za iniciátora
útokov z 11. septembra 2001 na dve budovy Svetového hospodárskeho centra v New Yorku
a na budovu Pentagonu, pri ktorých zahynulo takmer tritisíc ľudí.
Kým v roku 2010 dlhová kríza postihla v Európe najmä Grécko a Írsko, tak v roku 2011 sa
rozšírila do celej eurozóny. Peniaze na splácanie dlhov chýbali aj v USA.
V arabskom svete vypukli revolúcie proti diktátorským režimom. Vo februári musel v Egypte
odstúpiť prezident Husní Mubarak. V októbri radikálni povstalci s podporou niektorých
štátov NATO zavraždili v Líbyi dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfiho. Nepokoje sa
rozšírili aj do Sýrie i do ďalších arabských štátov.
V septembri v Rusku po páde lietadla zahynuli hokejisti Lokomotiv Jaroslavľ, medzi nimi
aj slovenský hokejista Pavol Demitra.
Udalosti na Slovensku v roku 2011
Po jeden a pol roku došlo v októbri na Slovensku k pádu vlády premiérky Ivety Radičovej
a k stanoveniu termínu predčasných parlamentných volieb na marec 2012. Pád vlády bol
spôsobený nezhodami koaličnými stranami, najmä skutočnosť, že SaS odmietla dať súhlas,
aby SR prispela ďalšími peniazmi na navýšenie eurovalu. Hlasovanie poslancov NR SR
o eurovale bolo spojené s hlasovaním o dôvere vlády, čo viedlo k jej pádu.
Ekonomická kríza pokračovala nielen vo svete, ale aj na Slovensku.
V roku 2011 došlo na Slovensku k rastu cien, pričom priemerná mzda v hospodárstve
klesla v letnom období zo 781 eur na 769 eur mesačne. Zdražovanie bolo spôsobené
jednak vládnym úsporným balíčkom, ktorým sa zvýšili dane a tiež i v dôsledku svetovej
dlhovej krízy. V roku 2011 zbankrotovalo na Slovensku vyše 3-tisíc firiem v stavebníctve,
maloobchode, veľkoobchode, službách a pod. Nezamestnanosť sa pohybovala okolo 14 %,
čo bolo cca 400-tisíc ľudí.
Uskutočnilo sa sčítanie obyvateľstva, k 21. máju 2011 mala Slovenská republika 5 397 036
trvale bývajúcich obyvateľov. Z toho bolo 51,3 % žien. V porovnaní so sčítaním obyvateľstva
pred 10-timi rokmi sa tento počet zvýšil o 17 581.
V roku 2011 bolo na Slovensku spáchaných vyše 92 tis. trestných činov.
V apríli a máji bolo Slovensko usporiadateľom 75. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
Majstrom sveta sa stalo Fínsko, Slovensko nepostúpilo medzi 8 najlepších mužstiev, obsadilo
až 10. miesto.

Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2011
Koncom februára sa ukončila rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia centrálnej balneoterapie
v SLK Piešťany, a.s.
V máji sa v Piešťanoch stretli potomkovia Alexandra Wintera, otca Ľudovíta a Imricha
Winterovcov.
Začiatkom júna sa uskutočnil 26. ročník Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch,
ktorého sa zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič.
Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie bola začiatkom júla obnovená premávka na Teplickej
ul.
V júli pocítili obyvatelia Piešťan a okolitých obcí slabé zemetrasenie.
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany sa opäť stali víťazmi 1. ligy, do extraligy sa im postúpiť
nepodarilo.
V júli kajakár Sĺňavy Piešťany Mário Janča spolu s Viktorom Deminom z Komárna získal
na juniorskych majstrovstvách sveta v dvojkajaku titul majstra sveta.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2011
V roku 2011 sa uskutočnilo 10 zasadnutí MsZ MP.
1. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 17. februára 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta,
VZN MP, delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do Mestskej školskej rady MP a do rád
škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,
vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2010, rozpočty
MsKS MP, MsK MP a Služieb MP, p.o. na rok 2011 a s výhľadom na roky 2012 a 2013,
programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2011 a s výhľadom na roky 2012 a 2013, zmena
územia mesta – úprava katastrálnej hranice medzi m.č. Kocurice a Trebaticami, nájmy,
prevody vlastníctva, zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Piešťany v lokalite
obytno-rekreačná zóna Lodenica (právo prechodu k inžinierskym sieťam), schválenie
zástupcu Mesta Piešťany do Správnej rady Piešťanskej regionálnej a rozvojovej agentúry
TTSK (Ing. Jana Hlaváčová), schválenie člena Dozornej rady ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (PhDr.
Mgr. Marián Dubovský nahradil Ing. Mariána Gulu), schválenie Štatútu komisií MsZ MP
s pripomienkami poslancov, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu
33 bodov programu.
1. VZN MP o určení výšky dotácie na žiaka (uzn. MsZ č. 4/2011) – MsZ schválilo výšku
dotácie na žiaka ZUŠ, na dieťa v materskej škole a v školskom zariadení na rok 2011.
2. Rozpočty MsKS, Služieb MP, p.o. a MsK v Piešťanoch na rok 2011 s výhľadom na roky
2012 a 2013 (uzn. MsZ č.8, č.9, č.10/2011) – MsZ rozpočty schválilo. Príjmové a výdavkové
časti rozpočtov boli naplánované nasledovne: MsKS 540 tis. eur, SMP, p.o. 2 971 572 eur,
MsK 383 525 eur.
3. Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky
2012 a 2013
(uzn. MsZ č. 11/2011) – MsZ rozpočet s pripomienkami poslancov schválilo a to v príjmovej
a tiež i vo výdavkovej časti vo výške 30 576 289 eur.
2. zasadnutie MsZ MP dňa 24. marca 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, zmeny

a doplnky Územného plánu mesta Piešťany, súhlas na prevod vlastníctva objektu bývalej
ZŠ A. Trajan, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, zriadenie vecného bremena,
správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2010, bod Rôzne (iniciatíva na
revitalizáciu kúpaliska Eva) a pod., spolu 23 bodov programu.
1. Založenie Mládežníckeho parlamentu v Piešťanoch – v bode „Pripomienky a dopyty
občanov mesta“ informoval o založení mládežníckeho parlamentu v našom meste jeho
predseda Michal Hynek, ktorý je zároveň poslancom MsZ. Založila ho skupina mladých ľudí
v Piešťanoch, s cieľom skvalitniť život mladých ľudí a to iniciovaním alebo organizovaním
kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.
Na rozdiel od predchádzajúceho pokusu o zriadenie podobnej mládežníckej organizácie, už
novozaložený mládežnícky parlament nespadá pod mestskú samosprávu, ale má fungovať
ako samostatné a politicky nezávislé občianske združenie.
2. Zmena Územného plánu mesta Piešťany v lokalite Vážskeho ostrova (uzn. MsZ č.
32/2011) – MsZ schválilo návrh Zmien a doplnkov ÚPN MP č.9/2010 – rozšírenie plôch
zariadení športu a rekreácie Vážsky ostrov.
Mesto Piešťany má v súčasnosti platný územný plán mesta, ktorý bol schválený uzn. MsZ MP
č. 110/1998 zo dňa 15.6.1998, v nasledujúcom období bolo schválených 7 zmien a doplnkov
ÚPN MP (8. zmenu zatiaľ MsZ neschválilo).
Navrhnutá zmena ÚPN MP č. 9 sa týka vymedzeného územia, nachádzajúceho sa v priestore
regionálneho biocentra Vážsky ostrov a to pozemku o celkovej výmere 75 638 m2 v k.ú.
Piešťany. Pôvodná funkcia vymedzeného územia „Prírodná zóna – hlavná rekreačná funkcia“
sa zmenila na „Plochy zariadení športu a rekreácie“.
Iniciátorom uvedenej zmeny ÚPN bol vlastník pozemku Abdullatif Rumaih, bytom
v Piešťanoch. MsZ MP uzn. č. 182/2009 schválilo návrh na spracovanie a obstaranie
predmetnej zmeny ÚPN, čo zabezpečoval MsÚ v Piešťanoch.
Investor A. Rumaih, ako cudzinec, ešte nepoznal dobre našu legislatívu a so zatiaľ
nepovolenou výstavbou začal už skôr. Mesto mu za to udelilo pokutu cca 60 tis. eur, ktorú
priebežne uhradil.
3. Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite A. Trajan (uzn. MsZ č. 42/2011) – MsZ
schválilo prevod vlastníctva nehnuteľnosti – bývalej ZŠ A. Trajan obchodnou verejnou
súťažou a návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže.
Pôvodný zámer mesta využiť objekt na vybudovanie zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych služieb. Žiadosť Mesta Piešťany o nenávratný finančný príspevok však
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR neposkytlo.
4. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2010 (uzn. MsZ č. 48/2011) –
MsZ správu zobralo na vedomie.
5. Bod Rôzne – Iniciatíva za revitalizáciu kúpaliska Eva (uzn. MsZ č. 49/2011) – MsZ
neschválilo vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z poslancov MsZ, ktorá by bola poverená
rokovaním so štatutárnymi zástupcami SLK Piešťany, a.s. a to o možnostiach spolupráce
mesta a kúpeľov (ktoré sú vlastníkom kúpaliska) pri prípadnej revitalizácii kúpaliska Eva.
K rokovaniu mali byť prizvaní i odborníci – právnici, ekonómovia, stavbári a pod. (z
prítomných 23 poslancov boli za 10-ti, 5-ti boli proti a 8-i sa zdržali hlasovania).
Vytvorenie komisie inicioval nezávislý poslanec MsZ Ing. Juraj Brna. Podobná iniciatíva
bola už v roku 2007. Poslanec Brna poukázal na to, že predpokladaná suma cca 5 mil. eur,
určená na výstavbu 1. etapy plaveckého centra (vonkajší areál s bazénom) je príliš vysoká,

kým rekonštrukcia kúpaliska Eva by vyšla približne na 2 mil. eur. Kúpalisko Eva naviac
využíva termálnu vodu a chýbajúca plocha na parkovanie by sa tiež dala riešiť na Kúpeľnom
ostrove. Záujem o rekonštrukciu kúpaliska Eva by mali prejaviť aj kúpele, aby o pár rokov
neskoršie neskončilo ako oplotený, už vyše 20 rokov chátrajúci kúpeľný objekt LD Slovan.
Kúpele však nemajú záujem investovať do revitalizácie kúpaliska Eva, nanajvýš by ho dali
do prenájmu mestu.
V súčasnosti väčšina poslancov MsZ neuprednostňuje nájom kúpaliska Eva, pretože po jeho
revitalizácii by naďalej zostalo majetkom kúpeľov. Preto zatiaľ uprednostňujú i keď drahšiu,
výstavbu nového plaveckého centra pri futbalovom štadióne, ktoré by bolo majetkom
mesta. Mesto Piešťany však výstavbu nového kúpaliska nie je schopné finančne zabezpečiť
z vlastných zdrojov, potrebuje k tomu získať peniaze z eurofondov.
Obyvatelia Piešťan naďalej požadujú doriešiť otázku chýbajúceho veľkého verejného
kúpaliska v meste. Tiež sa delia na dve skupiny – jedna podporuje výstavbu nového
plaveckého centra, druhá uprednostňuje rekonštrukciu a modernizáciu kúpaliska Eva.
3. zasadnutie MsZ MP dňa 21. apríla 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, VZN MP,
nákup dvoch parkovacích automatov na Teplickej ul. (z vlastných zdrojov podnikateľskej
činnosti Služieb MP, p.o.), nájmy, prevody vlastníctva nehnuteľností, zriadenie vecného
bremena, zásady hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany, nájomné za pozemky vo
vlastníctve Mesta Piešťany, Dodatok č. 4 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode
vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Piešťany, predĺženie nájmu nehnuteľností
v lokalite pred objektom bývalého hotela Lipa v prospech Relax Club, s.r.o., Malé Pálenisko
11, Bratislava do 31.5.2012, bod Rôzne a pod., spolu 20 bodov programu.
1. VZN MP – Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany (uzn. MsZ č. 52/2011) –
MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Platba za jedno hrobové miesto bola zvýšená z 33 na 45 eur z dôvodu každoročného rastu
nákladov na prevádzku pohrebísk.
2. Stánok Pod lipou na Nám. slobody – prevod vlastníctva nehnuteľností (uzn. MsZ č.
58/2011) – MsZ schválilo prevod vlastníctva MP- stavby stánku s občerstvením Pod lipou
ako aj časti priľahlých pozemkov pre Ing. Juraja Románeka z Piešťan a Petra Kohúta z Banky
za 25 800 eur.
Menovaní sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku pod stánkom, ktorý nadobudli od
predchádzajúceho vlastníka pozemku. Po realizácii prístavby plánujú prevádzkovať Espresso
Pod lipou.
3. Nové Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany (uzn. MsZ č.59/2011) – MsZ
schválilo nové Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany s pripomienkami poslancov
a zároveň zrušilo Zásady hospodárenia s majetkom MP zo dňa 9. sept. 2009, schválených
uzn. MsZ č. 125/2009.
Na základe novely Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorá nadobudla platnosť od
1.1.2011, bola obmedzená právomoc primátora mesta, týkajúca sa hodnoty majetku, o ktorej
môže rozhodovať. Kompetencie, ktoré mala mestská rada, neprešli na primátora, ale na
zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje – prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, predaj
hnuteľného majetku nad 10 tis. eur obstarávacej ceny (do 10 tis. eur primátor mesta), nájom
nehnuteľného majetku mesta s výmerou nad 150 m2 (do 150 m2 primátor mesta) a pod.

4. Úprava výšky nájomného nehnuteľností Mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 60/2011) – MsZ
schválilo novú výšku nájomného za pozemky vo vlastníctve Mesta Piešťany, prenajaté
Mestom Piešťany fyzickým a právnickým osobám na nepodnikateľské účely. Zároveň bolo
zrušené uzn. MsZ č. 218/2008/A.
4. riadne zasadnutie MsZ MP dňa 26. mája 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta,
zrušenie objednávok služieb spoločnosti Infonet.tv, s.r.o., regulované nezastavané plochy
v meste, dotácie Mesta Piešťany, stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2010, nájmy
nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod., spolu 17 bodov programu.
1. Zrušenie objednávok služieb spoločnosti Infonet.tv, s.r.o. (uzn. MsZ č. 70/2011) – MsZ
schválilo zrušenie objednávok spoločnosti Infonet.tv., s.r.o.
Spoločnosť Infonet zabezpečovala priame televízne prenosy (on line prenosy) zo zasadnutí
MsZ MP od roku 2007, t.j. 4 roky, pričom Piešťany boli jedným z prvých miest, ktoré
možnosť on line prenosu svojim občanom poskytli.
Rokovania MsZ však bude môcť verejnosť sledovať zo záznamov na web stránke TV
Karpaty, ktorá má zmluvný vzťah s Mestom Piešťany.
2. Regulované nezastavané plochy na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č. 71/2011). Zrušené
bolo uzn. MsZ č. 114/2010/C.
MsZ zobralo na vedomie prehľad regulovaných, nezastavateľných plôch zelene, vyčlenených
v rámci zastavaného územia mesta, vo väzbe na Územný plán mesta Piešťany a Generel
zelene mesta Piešťany.
Bolo schválené určenie regulácie pre jednotlivé územia navrhovaných nezastavateľných
plôch. Tiež boli prijaté regulované nezastavateľné plochy zelene ako podklad pre aktualizáciu
Územného plánu mesta Piešťany podľa čiastkových uznesení k jednotlivým plochám (pozri
Kapitolu 6. Úprava mesta, doprava, spoje).
V rámci rokovania o územnom pláne poslanci rozhodli, že Rázusova ul. bude sprejazdnená
v oboch smeroch. Lokalita Malá vrbina, ležiaca medzi sídliskom A. Trajan a poliklinikou
bude rozdelená na dve časti – na časť s neporušenou prírodou a na časť využitú pre zariadenia
športu a rekreácie.
3. Dotácie poskytnuté v roku 2011 Mestom Piešťany (uzn. MsZ č.72, č.73, č.74, č.75/2011)
– MsZ schválilo poskytnutie dotácií pre rôzne oblasti. Dotácie do 1 000 eur prerozdelil
primátor mesta.
Oblasť sociálna a zdravotnícka – časť charita, humanitárna a sociálna oblasť:
1. Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (na projekt „Predaj časopisu
Nota bene“, 600 eur a na projekt „Nízkoprahové zariadenie - Klub Place 4 U“, 545 eur), 2.
Občianske združenie Materské centrum Úsmev (2 tis. eur);
- časť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia: 1. Nemocnica A. Wintera, n.o. (na projekt
„Monitory vitálnych funkcií“, 1 850 eur).
Primátor Piešťan prerozdelil čiastky do tisíc eur, napr. Lige proti rakovine, Lige proti
reumatizmu, Slovenskej spoločnosti celiatikov, Národnému ústavu reumatických chorôb
a pod.
Oblasť telovýchovy a športu: Basketbalový klub mládeže (na Piešťanskú basketbalovú
ligu 2011/2012 - 6. ročník, 500 eur).
Primátor pridelil čiastky aj TJ Družba, Športovému klubu vozičkárov, Veslárskemu klubu
Sĺňava Piešťany, Nohejbalovému klubu Kúpele Piešťany a pod.

Oblasť kultúry – časť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity:
1. Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany (na projekt „56. ročník Piešťanského
festivalu“ – honoráre, 300 eur), 2. MFF Piešťany, o.z. (na projekt „6. medzinárodný filmový
festival Cinematik Piešťany“ – organizačné zabezpečenie, 700 eur), 3. Coro Laudamus, o.z.
(na Vianočné impresie - Piešťany 2011 - 6. ročník, 200 eur).
Primátor mesta schválil dotácie napr. aj na činnosť Balneologického múzea, Piešťanského
fotoklubu, Zväzu slovenských filatelistov a pod.
Oblasť ekológie a environmentalistiky: Občianske združenie Pre prírodu (na projekt
„Zrnko pre deti a verejnosť IV“, 566 eur).
Oblasť aktivít na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti:
1. Klub vodného póla Kúpele Piešťany (na projekt „Letná sezóna na kúpalisku Eva
v Piešťanoch“, 49 tis. eur).
4. Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2010 (uzn. MsZ č. 77/2011) – MsZ zobralo
na vedomie stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2010.
Majetok Mesta Piešťany k 1.1.2010 bol vo výške 107 073 864,46 eur a k 31.12.2010 vo
výške 96 228 952,97 eur.
5. zasadnutie MsZ MP dňa 30. júna 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, VZN
MP, vyhodnotenie rozpočtov MsKS, MsK a SMP, p.o., vyhodnotenie plnenia programového
rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2010, zmena programového rozpočtu Mesta Piešťany na
rok 2011, aktualizácia Územného plánu mesta Piešťany, plat primátora mesta Piešťany, bod
Rôzne, interpelácie poslancov a pod., spolu 35 bodov programu.
1. Pripomienky a dopyty občanov mesta – zástupca piešťanských taxikárov informoval
o problémoch parkovania taxíkov v meste, obyvateľka z Hviezdoslavovej ul. sa sťažovala na
prevádzku baru, pripomienky boli k pripravovanému projektu nového mestského kúpaliska,
tiež k cenám za prenájom hrobových miest a pod.
2. VZN MP, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MP č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany (uzn. MsZ č.
84/2011) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Boli schválené nové sadzby za parkovanie v dopravne exponovaných lokalitách (Rázusova
ul., parkovisko pri hoteli Eden, 0,5 eura/30 min.), neprenosnej parkovacej karty ročnej
i týždennej a tiež jednotná sadzba za parkovanie (0,5 eura/hod.). Na parkovisku na Nálepkovej
ul. sa pripravia miesta aj pre parkovanie autobusov 2 eura/hod. Na Teplickej ul. po ukončení
rekonštrukcie bude bezplatné parkovanie (bola to jedna z podmienok pri použití financií
z eurofondov).
3. VZN MP o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
a o úhradách za služby poskytované v mestských jasliach (uzn. MsZ č. 85/2011) – MsZ ho
schválilo.
Z dôvodu rastu nákladov sa niektoré ceny za sociálne služby zvýšili o 30 % až 50 %.
4. Vyhodnotenie rozpočtov MsKS, MsK a SMP, p.o. za rok 2010 (uzn. MsZ č. 88, č. 90 a č.
91/2011) – MsZ ich schválilo.
5. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2010 – záverečný
účet (uzn. MsZ č. 95/2011) – MsZ ho schválilo.
6. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 (uzn. MsZ č. 96/2011) –
MsZ zmenu schválilo.

Bolo schválené financovanie dobudovania výťahu pri rekonštrukcii mestskej knižnice,
nákup novej vysokozdvižnej plošiny pre SMP a pod.
7. Aktualizácia Územného plánu mesta Piešťany – obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta
po jeho preskúmaní (uzn. MsZ č. 97/2011) – MsZ zobralo na vedomie správu o preskúmaní
územnoplánovacej dokumentácie mesta Piešťany a z nej vyplývajúce zmeny a doplnky
ÚPN mesta Piešťany.
MsZ schválilo obstaranie zmien funkčného využitia niekoľkých mestských plôch: 1. Zmena
funkčného využitia plôch poľnohospodárskej pôdy na plochy prevádzok a zariadení rôznych
podnikateľských aktivít (lokality Kňazovec a lokalita Za železnicou), 2. Zmena funkčného
využitia plôch prímestského bývania na plochy verejnej zelene – cintoríny (lokalita Cintorín
na Žilinskej ceste), 3. Zmena funkčného využitia plôch výroby, skladov, stavebníctva
a výrobných služieb na plochy všeobecného bývania (lokalita bývalého areálu mlynov), 4.
Zmena funkčného využitia plôch hospodársko-produkčnej zelene na plochy verejnej zelene
– cintorín (lokalita VÚRV), 5. Zmena funkčného využitia plôch bližšie nešpecifikovanej
– izolačnej zelene na plochy občianskej vybavenosti (lokalita pri poliklinike), 6. Zmena
funkčného využitia plôch prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou na plochy zariadení
športu a rekreácie (lokalita Vážsky ostrov – v úseku od pozemkov vo vlastníctve A. Rumaiha
po južný cíp Vážskeho ostrova Lido ohraničený valmi, s vylúčením územia na východ od
jestvujúceho valu), 7. Zmena funkčného využitia plôch ekostabilizačnej zelene na plochy
bývania v zeleni (lokalita Heinola) a zároveň zrušenie plochy miestneho biocentra Sihoť,
8. Zmena funkčného využitia plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie
(lokalita Malá Vrbina; v jednej časti zostane neporušená príroda a druhá časť od asfaltového
chodníka smerom na východ k poliklinike).
MsZ tiež schválilo skúšobne ponechať obojsmernú premávku na Rázusovej ul. so znížením
rýchlosti na 30 km/hod.
8. Štatút mesta Piešťany – Dodatok č. 1 (uzn. MsZ č. 98/2011) – MsZ dodatok schválilo.
9. Interpelácie poslancov MsZ – poslanci interpelovali mestský úrad a organizácie mesta
na rôzne témy, ako je napr. funkčnosť fontány pred KSC Fontána, kontrola čiernych
skládok v meste a vyhadzovanie odpadkov mimo kontajnerov, chýbajúce vrecúška na psie
exkrementy, možnosť evakuácie Piešťancov na ľavý breh Váhu cez Krajinský most a pod.
6. zasadnutie MsZ MP dňa 13. sept. 2011 – v programe zasadnutia bol iba jeden bod
programu.
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Kompostáreň pre mesto Piešťany“
(uzn. MsZ č. 114/2011) – MsZ schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Kompostáreň pre mesto Piešťany“ v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany na roky 2007 - 2013, v celkovej výške oprávnených výdavkov 2,661
mil. eur, vrátane DPH.
Žiadosť bola podaná v rámci Operačného programu Životné prostredie v zmysle výzvy
Ministerstva životného prostredia SR, zameranej na zhodnocovanie odpadov. Po jej schválení
bude projekt financovaný z prostriedkov EÚ a Štátneho rozpočtu SR spolu vo výške 95 %,
t.j. cca 2,528 mil. eur a Mesto Piešťany zabezpečí spolufinancovanie vo výške 5 %, t.j. 133
tis. eur.
Kompostáreň bude spracovávať biologicky rozložiteľné odpady v množstve cca 4 000 ton
ročne, predovšetkým odpad zo záhrad, parkov, cintorínov i ďalšej zelene. Umiestnenie
kompostárne je vyčlenené na časti pozemku Služieb mesta Piešťany za železničnou traťou

v lokalite Kanada.
7. zasadnutie MsZ MP dňa 23. sept. 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, novela
VZN MP č. 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školských zariadeniach Mesta Piešťany – MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠSZČ, CVČ a ŠJ, Dodatok č.
7 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta
Piešťany a výšky nájomného, prepracovanie zmluvy o nájme futbalového štadióna,
podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom prírodného amfiteátra v mestskom parku,
prevody vlastníctva a nájmy nehnuteľností a pod., spolu 25 bodov programu.
1. Návrh nájmu – Futbalový štadión v Piešťanoch a riešenie súvisiacich právnych vzťahov
(uzn. MsZ č. 121/2011) – MsZ schválilo doplnky a zmeny k návrhu zmluvy o novom nájme
futbalového štadióna. Zároveň uložilo Mestskému úradu v Piešťanoch prepracovať návrh
zmluvy o nájme a zapracovať do materiálu pripomienky poslancov v súlade s prijatými
uzneseniami.
Poslanci MsZ sa rozhodli pre nájom futbalového štadióna použiť rovnaký model, ktorý sa
osvedčil pri hokejistoch, tenistoch a kolkároch pri ktorom nájomcovia spravujú športový
objekt mimo štruktúr Mesta Piešťany. O nájom futbalového areálu prejavila záujem
spoločnosť P.F.K. Piešťany, a.s. (Khalil Belmechri). Poslanci tiež schváli podmienku, ktorá
umožní bezodplatný prístup na štadión základným a stredným školám i školským zariadeniam
so sídlom v Piešťanoch. Atléti TJ Družba Piešťany požiadali, aby nový nájomca sa okrem
ihriska staral aj o atletickú dráhu.
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom prírodného amfiteátra v mestskom parku
(uzn. MsZ č. 123/2011) – MsZ schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom
prírodného amfiteátra v Piešťanoch, ktorý je majetkom Mesta Piešťany a ktorý je zároveň
nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou.
3. Objekt bývalej Základnej školy na sídlisku A. Trajan (uzn. MsZ č. 130/2011) – MsZ
neschválilo prevod vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva Jozefovi Monkovi
z Kežmarku, ktorý ponúkol mestu za budovy školy
33 tis. eur. Všeobecná hodnota
nehnuteľností a pozemkov podľa posudku je 1,380 mil. eur.
Podmienky MsZ zároveň zrušili podmienky verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva
objektu školy a zároveň schválili ponúknuť inzerátom túto nehnuteľnosť na zbúranie za
materiál a voľný pozemok si mesto ponechá ako rezervu.
4. Mestská autobusová doprava v Piešťanoch – úprava tarify (uzn. MsZ č. 136/2011) – MsZ
zobralo na vedomie informáciu o úprave tarify v MAD na území mesta Piešťany.
Nová tarifa má platnosť od 1. sept. 2011.
8. zasadnutie MsZ MP dňa 20. okt. 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, nájom
futbalového štadióna, prevody vlastníctva a nájmy nehnuteľností, zriadenie vecného bremena
(právo uloženia inžinierskych sietí v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava),
interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 25 bodov programu.
1.Nájom Futbalového štadióna, Kuzmányho ul., Piešťany pre spoločnosť P.F.K., a.s.
Piešťany (uzn. MsZ č. 139/2011) – MsZ schválilo Zmluvu o nájme medzi Mestom Piešťany
a spoločnosťou P.F.K., a.s., Dopravná ul. Piešťany (predseda predstavenstva Khalil
Belmechri). Tiež schválilo Zmluvu o nájme medzi Mestom Piešťany a TJ Družba Piešťany,
o.z., Kuzmányho ul., Piešťany s pripomienkami poslancov.

Bolo schválené vypracovanie dohôd o ukončení doterajších zmlúv o nájme – medzi Mestom
Piešťany a Prvým futbalovým klubom Piešťany, medzi Službami MP, p.o. a Piešťanským
futbalovým klubom, o.z. a medzi Službami MP, p.o. a TJ Družba Piešťany, o.z. Zároveň
bola Službám mesta Piešťany, p.o. odňatá správa predmetného majetku mesta.
Školám na území mesta Piešťan bude umožnený bezplatný prístup na štadión. Atlétom
TJ Družba Piešťany má nájomca, t.j. spoločnosť P.F.K., a.s., Piešťany, umožniť bezplatne
užívať atletickú dráhu a atletický sektor.
9. zasadnutie MsZ dňa 24. nov. 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, VZN MP (blšie
trhy), VZN MP (odpady), schválenie zástupcov Mesta Piešťany v PRRA TTSK, prevody
vlastníctva a nájmy nehnuteľností, bod Rôzne (podmienky na nájom prírodného kina, návrh
na zákaz prevádzkovania hazardných hier a pod.), interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu
20 bodov programu.
1. VZN MP Trhový poriadok – Trhovisko Blšie trhy SK (uzn. MsZ č. 160/2011) – MsZ
schválilo VZN MP Trhový poriadok – Trhovisko Blšie trhy SK s pripomienkami poslancov.
Nové piešťanské trhovisko je súkromné, správu trhoviska vykonáva spoločnosť MA, s.r.o.,
Ducové, štatutárny orgán Anton Bachar a nachádza sa v časti areálu MV-STK, s.r.o., Žilinská
cesta 112.
Blšie trhy boli zriadené vo viacerých európskych mestách, napr. i v Londýne a Moskve.
2. VZN MP, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MP č. 18/2007 o odpadoch v znení novely
č.26/2008 (uzn. MsZ č.161/2011) – MsZ ho schválilo. Zmeny a doplnky:
Názov Zberného strediska sa zmenil na Zberné stredisko pre separovaný zber komunálneho
odpadu, zákaz ukladania odpadu do nádob určených inému užívateľovi, informácia
o možnosti uloženia odpadu v zberniach odpadu (kovošrot), podávanie žiadostí o zmeny na
frekvenciu vývozu odpadu, zákaz ukladania odpadu mimo zberných nádob a to najmä na
sídliskách a pod.
3. Zástupcovia Mesta Piešťany v orgánoch Piešťanskej regionálnej rozvojovej agentúry
Trnavského samosprávneho kraja (uzn. MsZ č.164/2011) – do orgánov
PRRA TTSK boli schválení – do valného zhromaždenia Ing. Timotej Miština, CSc., do
správnej rady Ing. Jana Hlaváčová a PhDr. Marián Dubovský a do dozornej rady Ing. Lucia
Duračková a Martin Valo.
4. Návrh na vypracovanie VZN MP o prevádzkovaní hazardných hier (uzn. MsZ č. 176/2011) –
MsZ neschválilo úlohu pre MsÚ vypracovať VZN MP o zákaze prevádzkovania hazardných
hier na území mesta Piešťany.
Návrh o zákaze hazardných hier v meste predložil poslanec MUDr. Marián Urbánek. Pri
hlasovaní sa väčšina poslancov zdržala hlasovania.
Poslanci návrh neschválili z dôvodu, že Mesto Piešťany by tým prišlo o príjmy do svojho
rozpočtu vo výške cca 400 tis. eur ročne. Ďalším dôvodom bolo to, že v prípade zákazu
prevádzkovania na území mesta, by následne herne vznikli na jeho okolí.
5. Podmienky na nájom Prírodného kina v Piešťanoch (uzn. MsZ č. 175/2011) – MsZ uložilo
MsÚ v Piešťanoch pripraviť návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na nájom objektu „Prírodné kino Piešťany“ za účelom jeho rekonštrukcie, revitalizácie,
následného prevádzkovania a organizovania kultúrnych podujatí.
Prírodné kino sa nachádza v susedstve KSC Fontána a už dlhú dobu je nefunkčné.
10. zasadnutie MsZ MP dňa 15. dec. 2011 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia

uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, VZN
MP, vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
návrhy rozpočtov Mesta Piešťany a organizácií v jeho pôsobnosti, prevody vlastníctva
a nájmy nehnuteľností a pod., spolu 26 bodov programu.
1. VZN MP na určenie výšky dotácie na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
(uzn. MsZ č. 180/2011) – MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
2. Novela VZN MP o dani z nehnuteľností, č. 7/2010 (uzn. MsZ č. 181/2011) – MsZ novelu
schválilo.
Boli upravené sadzby dane z nehnuteľností – rodinné domy a byty 0,20 eura/m2, garáže
0,70 eura/m2, záhradné chatky 0,60 eura/m2, priemyselné stavby
3 eurá/m2, atď.
3. Novela VZN MP o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2010
(uzn. MsZ č. 182/2011) – MsZ novelu schválilo.
Sadzba poplatku pre fyzické osoby bola stanovená na 0,07 eura/osoba/deň. Predpokladané
náklady na rok 2012 sú 1,58 mil. eur. Po schválení sadzby 0,07 eura/osoba/deň a ponechaní
sadzby pre právnické osoby na úrovni roka 2011 bude mesto doplácať na poplatok cca 103
tis. eur.
4. VZN MP, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MP č. 19/2007 o podmienkach držania psov
v znení novely č. 26/2008 (uzn. MsZ č. 183/2011) – MsZ ho schválilo. Doplnky a zmeny
sa týkajú označenia psa (vlastník alebo držiteľ psa je povinný riadne označiť psa platnou
známkou, ktorá potvrdzuje vakcináciu proti besnote, pes pohybujúci sa mimo chovného
priestoru musí byť označený známkou umiestnenou na obojku), povinnosť vlastníka alebo
držiteľa odstraňovať psie exkrementy, ak nimi znečistil verejné priestranstvo a pod.
5. VZN MP, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MP o dani za užívanie verejného priestranstva
na území mesta Piešťany č. 7/2008 (uzn. MsZ č. 184/2011) – MsZ ho schválilo.
VZN bolo doplnené o nové sadzby dane – za užívanie verejného priestranstva za účelom
reklamných akcií, nakrúcania filmových a televíznych programov, rôznych reklamných
spotov a klipov za predajné zariadenie (napr. stojan s tovarom pred prevádzkou a pod.) a za
trvalé vyhradenie jedného parkovacieho miesta pre vozidlo fyzickej alebo právnickej osoby.
6. Parkovacie miesto pre vozidlo na prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím (uzn. MsZ č. 185/2011) – MsZ schválilo zásady pre vydávanie povolenia na
vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na území mesta Piešťany.
7. Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014
(uzn. MsZ č. 188/2011) – MsZ rozpočet a výhľad schválilo.
Rozpočet na rok 2012 bol schválený v príjmovej a výdavkovej časti v rovnakej výške
348 535 eur a s transferom v sume 326 917 eur.
8. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2012 s výhľadom na
roky 2013 a 2014 (uzn. MsZ č. 189/2011) – MsZ rozpočet a výhľad schválilo.
Rozpočet na rok 2012 bol schválený v príjmovej a výdavkovej časti v rovnakej výške 572
522 eur s transferom v sume 292 106 eur.
9. Rozpočet Služieb MP, p.o. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 (uzn. MsZ č.
190/2011) – MsZ rozpočet a výhľad schválilo.
Rozpočet na rok 2012 bol schválený v príjmovej a výdavkovej časti v rovnakej výške 3 031
946 eur s transferom v sume 2 267 002 eur.
10. Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014 (uzn.

MsZ č. 191/2011) – MsZ programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2012 schválilo
s pripomienkami poslancov a to v príjmovej časti vo výške 27 343 444 eur a vo výdavkovej
časti vo výške 27 227 378 eur. Tiež bol schválený výhľad programového rozpočtu MP na
roky 2013 a 2014.
11. Zmena programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 (uzn. MsZ č. 192/2011) –
MsZ schválilo zmenu programového rozpočtu MP na rok 2011 v príjmovej časti vo výške
30 810 578 eur a vo výdavkovej časti vo výške 30 710 578 eur.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2011
V roku 2011 sa uskutočnilo 9 riadnych a 3 mimoriadne zasadnutia Mestskej rady MP, ktorú
tvorilo 7 poslancov MsZ. Mestská rada je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva
a zároveň poradným orgánom primátora mesta.
3. Mestský úrad Piešťany v roku 2011
MsÚ Piešťany má sídlo v budove na Nám. SNP 3. V roku 2011 MsÚ zabezpečoval
samosprávne činnosti a prenesený výkon štátnej správy.
Primátor mesta Ing. Remo Cicutto priamo riadil kanceláriu primátora a referát stratégie.
Kancelária primátora – medzi jej kompetencie patril styk s verejnosťou, zahraničné vzťahy,
protokol a propagácia. Vedúcou kancelárie primátora bola Mgr. Drahomíra Moretová. Na
návštevy občanov u primátora bola vyhradená streda.
Referát stratégie – medzi jeho kompetencie patrila stratégia, regionálny rozvoj, využitie
eurofondov, propagácia a výstavníctvo, medzinárodné vzťahy. Vedúcou referátu stratégie
bola Ing. Jana Hlaváčová.
Mestský úrad v Piešťanoch mal 4 odbory – správy, služieb, ekonomický a organizačnoprávny, ktoré priamo riadila prednostka MsÚ RNDr. Denisa Bartošová.
Odbor správy – zabezpečoval výkon samosprávnych činností a prenesených pôsobností na
úseku stavebného poriadku, životného prostredia a správy majetku mesta. Vedúcou odboru
bola Ing. Eva Pobjecká.
Odbor služieb – zabezpečoval služby na úseku sociálnych vecí, služby v oblasti obchodu,
podnikania a cestovného ruchu a služby v oblasti školstva, kultúry, športu a mládeže.
Vedúcou odboru bola PhDr. Silvia Mezovská.
Odbor ekonomický – zabezpečoval vedenie účtovnej, personálnej a mzdovej agendy, výrub
a evidenciu daní a poplatkov, zodpovedal za tvorbu, prerozdeľovanie a čerpanie rozpočtu.
Vedúcou odboru bola Ing. Lucia Duračková.
Odbor organizačno-právny – zodpovedal za právne zabezpečenie činností MsÚ, obsahoval
matričný úrad, evidenciu obyvateľstva a osvedčovanie listín. Odbor zodpovedal za
organizačné zabezpečenie chodu MsÚ, prípravu a distribúciu materiálov do MsZ a MsR,
spracovanie, evidenciu a distribúciu uznesení. Tiež zabezpečoval prvý kontakt klienta so
zamestnancami MsÚ v klientskom centre. Vedúcou odboru bola JUDr. Lívia Damboráková.
4. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2011 – záverečný účet (vyhodnotenie
rozpočtu mesta za rok 2011)
Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2011 bol schválený Mestským zastupiteľstvom
MP dňa 17.2.2011, uznesením č. 11/2011 a upravený ďalšími schválenými uzneseniami
MsZ.

4.1. Výsledok hospodárenia Mesta Piešťany za rok 2011 (k 31.12.2011)
Schválený
Čerpanie
Plnenie
rozpočet (€)
rozpočtu (€)
(%)
Bežné príjmy
15 220 457
14 896 139
97,87
Kapitálové príjmy
7 176 124
1 838 587
25,62
Príjmové finančné operácie
8 413 997
3 348 775
39,80
Príjmy spolu
30 810 578 €
20 083 501 € 65,18 %
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

15 201 343
8 694 892
6 814 343
30 710 578 €

14 828 735
2 978 803
2 237 837
20 045 375 €

Výsledok hospodárenia MP za rok 2011:
Prebytok
100 000 €

38 126 €

97,55
34,26
32,84
65,27 %

4.2. Príjmy Mesta Piešťany v roku 2011
Celkové príjmy boli 20 083 501 eur (plnenie 65,18 %).
A. Bežné príjmy – boli vo výške 14 896 139 eur (97,87 %). Medzi ne patrili: daňové príjmy
vo výške 10 391 767 eur (96,13 %), nedaňové príjmy vo výške 1 983 754 eur (75,80 %),
granty a transfery vo výške 4 359 204 eur (48,60 %).
B. Kapitálové príjmy – boli vo výške 1 838 587 eur (25,62 %). Medzi ne patrili: príjmy
z predaja kapitálových aktív vo výške 207 919 eur (25,60 %), tuzemské granty a transfery
vo výške 1 571 736 eur (267,90 %), zahraničné granty a transfery vo výške 0 eur (0 %).
C. Príjmové finančné operácie – boli vo výške 3 348 755 eur (39,80 %). Medzi ne patrili:
príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami vo výške 852 157 eur (112,70 %),
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 2 496 618 eur (32,60 %).
4.3. Výdavky Mesta Piešťany v roku 2011
Celkové výdavky boli 20 045 375 eur (65,27 %). Výdavková časť rozpočtu bola spracovaná
programovo, výdavky boli rozčlenené do 11 programov: 1. Správa mesta - výdavky vo výške
2 037 034 eur (98,19 %), 2. Majetok Mesta Piešťany - vo výške 1 546 235 eur (86,07 %), 3.
Propagácia mesta a cestovný ruch – vo výške 239 392 eur (102,04 %), 4. Bezpečnosť - vo
výške 710 256 eur (92,95 %), 5. Sociálna starostlivosť a bývanie - vo výške 1 323 137 eur
(101,63 %), 6. Školstvo – vo výške 5 533 866 eur (83,63 %), 7. Kultúra - vo výške 720 102
eur (22,48 %), 8. Šport - vo výške 244 068 eur (77,64 %), 9. Životné prostredie vo výške
2 366 354 eur (47,83 %), 10. Doprava - vo výške 2 924 733 (118,25 %), 11. Dlhová služba
a tvorba fondov - bežné výdavky vo výške 162 361 eur (100,22 %) a finančné operácie vo
výške 2 237 837 eur (32,81 %).
5. Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných organizáciách v roku 2011
Podiel (%)
Podiel (eurá)
1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
14,276
7 380 028,83
2. Slovenské liečebné kúpele, a.s., Piešťany
10,009
5 015 075,38

3. Združenie regiónu Piešťany
4. Dexia banka Slovensko Žilina, a.s.
0,037
5. Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany
6. Letisko Piešťany, a.s.
21,49

43 594,81
6 840,00
5 040,00
4 643 050,15

6. Dotácie pre Mesto Piešťany na kapitálové výdavky v roku 2011
1. Dotácia Vyššieho územného celku Trnava na rekonštrukciu Teplickej ul. vo výške
1 025 356,39 eur.
2. Dotácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 508 069,43 eur na
rekonštrukciu ZŠ Holubyho ul.
7. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2011
a) Prípravná a projektová dokumentácia:
1. PD Sládkovičova ul. a Meštianska ul., 2. PD plavecké centrum, 3. PD parkovisko A.
Trajan, 4. PD Kolonádový most – pre realizáciu stavby.
b) Realizácia stavieb: 1. Rekonštrukcia Teplickej ul., 2. Parkovisko A. Trajan, 3.
Rekonštrukcia domu smútku na Žilinskej ceste, 4. Interiérové vybavenie domu smútku,
5. Rekonštrukcia mestskej knižnice, 6. Revitalizácia potoka Dubová, 7. Zriadenie novej
triedy s príslušenstvom MŠ - F.E. Scherera, 10. Rekonštrukcia Kolonády Winterova ul., 11.
Rekonštrukcia kotolne MŠ 8. mája.
8. Majetok Mesta Piešťany v roku 2011
Majetok Mesta Piešťany k 1.1.2011 mal hodnotu 138 158 423,33 eur a k 31.12.2011
141 934 419,02 eur.
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007 - 2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MP na roky 2007 - 2013 (PHSR) je rozvojovým
dokumentom mesta Piešťany a bol spracovaný na základe Strategického plánu rozvoja mesta
Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V. s výhľadom do roku 2020. PHSR mesta Piešťany na
roky 2007 - 2013 obsahuje 176 opatrení (úloh), ktoré sa priebežne plnia a kontrolujú.
V roku 2012 sa vypracuje PHSR na roky 2014 - 2020.
10. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2011
V roku 2011 mala mestská polícia 47 pracovníkov, z ktorých bolo 45 príslušníkov mestskej
polície a 2 občianski pracovníci. Náčelníkom MsP v Piešťanoch bol Ing. Mgr. Marcel
Mihalik. Stálu a hliadkovú službu vykonávalo 38 mestských policajtov v 4-och pracovných
smenách, na priestupkovom úseku 3 policajti, na dohliadacom a monitorovacom 4 a na
úseku prevencie 2 zamestnanci.
Pri zabezpečovaní verejného poriadku mestská polícia úzko spolupracovala s Obvodným
oddelením PZ (riaditeľ mjr. Mgr. Miroslav Folajtár), s Odborom ochrany SLK (vedúci
Ing. Dušan Bugan), tiež s DI ORPZ (dopravný inšpektorát), s OKP (kriminálna polícia), so
železničnou políciou i ďalšími zložkami polície, štátnej správy a samosprávy.
Celkový počet priestupkov zistených mestskými policajtmi v roku 2011 bol 7 127, z toho
5 852 v doprave, 744 za porušenie VZN MP a 431 iných priestupkov.
Mestskí policajti vykonávali hliadkovú službu, kontroly v reštauráciách a baroch, zamerané

na podávanie alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov
a pod.
Mestská polícia kontrolovala mestské objekty s využitím pultu centrálnej ochrany, pričom
systém ochrany objektov je napojený na dohliadacie a monitorovacie stredisko mestskej
polície.
Pracovníci oddelenia prevencie kriminality v rámci projektu „Prevenciou predchádzať
kriminalite“, vykonávali prednášky na školách, pracovali s deťmi v rámci mimoškolských
aktivít (napr. krúžky – sebaobrany, bikrosu, strelecký a pre dievčatá krúžok zumby).
Mestská polícia zorganizovala detský tábor. Deň ozbrojených a bezpečnostných zložiek vo
Vojenskom historickom múzeu na letisku a pod.
11. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2011
Najvyššia miera nezamestnanosti v roku 2011 v okrese Piešťany bola v decembri a to 8,38
%, najnižšia 7,14 % v apríli.
ÚPSVaR v Piešťanoch evidoval k 31.12.2011 v okrese Piešťany 2 902 disponibilných
uchádzačov o zamestnanie.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 2011
Leto v období od 1. júna do 31. augusta 2011 patrilo medzi 10 najteplejších za posledných
140 rokov, malo teplotnú odchýlku +1,6°C nad teplotným normálom 1961 až 1990.
Január – polovica mesiaca bola teplá, bez mrazu.
Začiatkom januára ešte pretrvávalo mrazivé počasie z predchádzajúceho roka, boli celodenné
mrazy. Snehu bolo málo.
Od 6. do 19. januára bolo teplo, fúkal juhovýchodný, neskôr západný vietor, sneh sa roztopil.
Bolo zamračené alebo nízka oblačnosť. Teploty boli nad nulou, bez mrazu, cez deň 6° až
10°C, v noci 2° až 4°C. Od 15. do 19. januára bolo cez deň 2° až 3°C, v noci okolo +1°C.
Pršalo cez deň 8. januára a v noci 10., 12. a 13. januára, občasný dážď bol aj 19. januára.
Od 20. januára začal prúdiť vzduch od severu, ochladilo sa, cez deň 0° až -1°C, v noci -3°
až -6°C. 25. a 26. januára snežilo. Od 28. januára sa ešte viacej ochladilo. Nastali celodenné
mrazy, cez deň -3° až -5°C, v noci -8° až -10°C.
Február. Priebeh počasia vo februári bol podobný ako v predchádzajúcom mesiaci, boli
chladnejšie i teplejšie obdobia. Začiatkom mesiaca bolo chladno, potom dlhšie obdobie bolo
teplo, opäť sa ochladilo a koncom mesiaca bolo opäť teplejšie.
Začiatkom mesiaca pokračovali celodenné mrazy z konca januára. Od 4.februára
začalo
juhovýchodné prúdenie, oteplilo sa, sneh a poľadovica sa postupne roztopili. Bolo jasno
alebo polooblačno, cez deň 7°C až 10°C, v noci mráz -2° až -4°C. Od 10. febr. pokračovalo
teplé počasie, ale bolo oblačno alebo zamračené, teploty boli tesne nad nulou cez deň i v noci.
Pršalo 10. a 17. febr., bez snehu. Od 20. do 25. febr. sa ochladilo, prúdenie vzduchu bolo od
severu, nastali celodenné mrazy, bolo jasno alebo malá oblačnosť.
Od 25.febr. začalo južné prúdenie, trochu sa oteplilo, teplota cez deň dosahovala +5° až
+6°C, v noci bol slabý mráz.
Marec. Začiatkom mesiaca pokračovalo teplejšie počasie z konca februára.
Od 6. do 10. marca prúdil od severu chladnejší vzduch, v noci bol mráz -2° až -5°C. Od 11.
do 17. marca bolo teplo, skoro už jarné počasie, južné prúdenie, teploty cez deň dosahovali
16° až 18°C, väčšinou bolo polooblačno. 16. a 17. marca pršalo.

18. a 19. marca prešla oblačnosť od severozápadu, ochladilo sa, bol i dážď.
Od 20.marca až do konca mesiaca bolo jasno alebo malá oblačnosť, pokračovalo severné
prúdenie, cez deň teploty dosahovali 13° až 17°C, noci však boli chladné, iba 1° až 3°C.
Bolo sucho, trochu pršalo iba v noci 27. marca.
Apríl. Začiatkom mesiaca bolo premenlivé počasie, pršalo 1. a 4. apríla.
8. a 9. apríla fúkal silný severozápadný nárazový vietor, väčšinou bolo polooblačno, teploty
dosahovali 14° až 16°C, od 12. apríla 10° až 12°C.
Otepľovať sa začalo od 17. apríla, juhovýchodné prúdenie, bolo jasno alebo polooblačno.
V dňoch 21. až 24. apríla bolo už veľmi teplo, teploty dosahovali 26° až 27°C, 24. apríla
bola aj prvá tohtoročná búrka.
Od 25. apríla bolo oblačno až zamračené, teploty dosahovali 19° až 20°C.
28. apríla bola
búrka a 29. apríla popoludní až dve búrky.
Máj. Počas mesiaca bolo viacero búrok, niektoré i s prudkým lejakom.
1. mája ráno pršalo, 3. mája bola silná búrka s lejakom, veľa napršalo.
Od 4. mája sa na niekoľko dní ochladilo. 8. mája prišla od severu silná víchrica s lejakom
a krúpami.
Od 9. do 11. mája bolo teplejšie, bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty stúpli na 24° až
25°C. Od 12. do 15. mája bolo oblačno, pršalo 12., 14. a 15. mája.
Od 16. až do 27. mája sa postupne otepľovalo, bolo polooblačno alebo jasno, teploty
dosahovali 26° až 27°C.
20. mája popoludní bola búrka s lejakom, 21. mája popoludní búrka s krúpami, 27. mája boli
2 búrky, jedna popoludní a druhá v noci a búrka bola aj 31. mája popoludní.
Jún. Začiatkom mesiaca bolo opäť viacero búrok.
3. júna popoludní bola silná búrka s nárazovým vetrom a prudkým lejakom, v okolí Piešťan,
napr. v Ducovom i s krupobitím a v noci bola ďalšia búrka.
4. júna bolo v Piešťanoch OLKS, bola malá oblačnosť, búrka prišla až podvečer.
5. júna popoludní bola ďalšia silná búrka s nárazovým vetrom a prudkým lejakom. 7. júna
okolo polnoci bola opäť silná búrka i s lejakom. Búrky spôsobili škody v okolitých obciach,
keďže vznikali prívalové vody v potokoch.
9. a 10. júna prešiel chladnejší severný front. Od 11. do 16. júna bolo polooblačno, fúkal
mierny severný vietor, teploty dosahovali 26° až 27°C.
17. a 18. júna fúkal silný južný vietor, privial i oblačnosť a dážď. 19. júna podvečer bola
búrka.
Od 20. júna až do konca mesiaca sa striedali chladnejšie obdobia s teplejšími. Búrky boli
23. a 29. júna, 25. júna prešlo niekoľko krátkych prehánok od severozápadu, 30. júna pršalo.
Júl. Počas mesiaca boli aj chladnejšie obdobia.
Začiatkom mesiaca bolo chladnejšie, potom približne dva týždne bolo teplé letné počasie,
počas 3. mesačnej dekády sa opäť ochladilo a veľa pršalo.
V dňoch 1. až 3. júla bolo chladné a daždivé počasie.
4. júla sa začalo teplé až horúce letné počasie, bolo jasno alebo malá oblačnosť. Veľmi teplo
bolo od 9. do 14. júla, teploty dosahovali 32° až 33°C. 14. a 18. júla boli búrky.
20. júla teploty rýchlo klesli o vyše 10°C, teploty klesli na 19° až 20°C. Od západu prišla
oblačnosť, bolo chladné a daždivé počasie.
20. júla pršalo celý deň, 21. júla aj s prudkým lejakom. Slovenskom sa prehnala víchrica,
sprevádzaná búrkami a prietržami mračien, vznikli prívalové vody a povodne, ktoré spôsobili

veľa škôd.
Občasný dážď bol aj od 22. do 25. júla, pršalo aj 28. a 31. júla.
August. V 1. mesačnej dekáde pretrvávalo ešte chladné a daždivé počasie, 1. a 2. augusta aj
pršalo. V dňoch 3. až 7. aug. bolo teplejšie, od 8. do 10. aug. opäť chladnejšie, teploty klesli
na 17° až 19°C.
Teplé, letné počasie sa začalo 11. aug. Od juhu prúdil teplý vzduch, teploty dosahovali 30°C,
aj noci boli teplé, 19. aug. večer bola búrka.
Horúco bolo od 21. do 26. aug., bolo jasno, sucho a sparno, teploty dosahovali rekordných
34° až 35°C. Od 28. aug. sa teploty zmiernili, prúdil vzduch od severu, cez deň bolo do 24°
až 25°C.
September. Počas mesiaca bolo väčšinou teplo a sucho.
Začiatkom septembra bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty dosahovali 29° až 30°C,
bolo veľmi teplo a sucho.
Od 6. do 9. sept. prechádzala oblačnosť od západu, ochladilo sa na 16° až 18°C. Trochu
pršalo iba 7. a 8. sept.
Veľmi teplo bolo aj 10. až 13. sept., teploty opäť dosahovali 29° až 30°C.
14. až 16. sept. prešiel od severozápadu chladnejší front, trochu pršalo.
17. sept. začal fúkať silnejší južný vietor, do konca mesiaca bolo pekné a teplé počasie, stále
však sucho, teploty dosahovali 24° až 27°C. 18. sept. bola búrka.
Október. Počas mesiaca bolo pomerne teplo. Striedali sa krátkodobé ochladenia s otepleniami.
Od 7. do 9. okt. bolo chladnejšie s teplotami do 11° až 12°C, 10. až 11. okt. sa zas oteplilo
na 17° až 18°C, 10. okt. pršalo.
Od 12. do 15. okt. bolo opäť chladnejšie s teplotami do 10°C, v noci pri vyjasnení slabý
mráz. Od 16. do 19. okt. sa opäť oteplilo, bolo slnečné počasie s teplotami do 15° až 16°C.
Pršalo 19. okt. večer a 20. okt. ráno. V dňoch 20. až 22. okt. zas teploty poklesli na 10° až
11°C.
Od 23. okt. bolo oblačno, pršalo 24. a 25. okt. 26. okt. fúkal silný nárazový juhovýchodný
vietor, oteplilo sa na 14° až 15°C. Koncom mesiaca vietor prestal, bolo sychravé počasie.
November. Mesiac bol pomerne teplý a suchý.
Až do 8. nov. bolo pekné slnečné počasie, „babie leto“ s teplotami max. 11° až 12°C. Pekné,
slnečné, ale suché počasie pokračovalo aj ďalej i keď teplota postupne klesala. 11. a 12. nov.
bolo do 8° až 9°C a v noci mráz -2° až -3°C, 15. a 16. nov. do 4° až 5°C a v noci okolo -5°C,
stále však bolo slnečno a sucho.
Od 17. nov. zavládlo nezdravé, sychravé počasie s nízkou oblačnosťou, teploty sa veľmi
nemenili, cez deň bolo +1° až +2°C, v noci 0° až -2°C.
December. Mesiac bol teplý.
Začiatkom decembra pokračovalo sychravé počasie s nízkou oblačnosťou a hmlami. Od 4.
dec. sa oteplilo, teplé počasie pretrvávalo počas celého mesiaca. Teploty sa pohybovali od 5°
do 9°C, v noci okolo +1°C, pri vyjasnení slabý mráz -2° až -3°C. Väčšinou bolo zamračené
alebo nízka oblačnosť. Pršalo
9. a 16. dec.
21. dec. síce napadlo asi 5 cm snehu, ale dlho nevydržal. Na Štedrý deň bol slabý dážď alebo
mrholenie, sneh sa roztopil, cez deň bolo +2°C, v noci +1°C.
30. dec. padal dážď so snehom. Záver roka bol bez snehu.

3. Politický a verejný život
1. Novoročný príhovor primátora mesta Piešťany
V tradičnom novoročnom príhovore k občanom mesta sa primátor Piešťan Ing. Remo
Cicutto poďakoval občanom za znovuzvolenie za primátora na ďalšie volebné obdobie
a ubezpečil ich, že vynaloží všetko úsilie na ďalší rozvoj mesta. Potom hovoril aj o vzťahu
občana k mestu. Vyzval občanov, že ak chcú pre svoje mesto niečo prospešné urobiť, potom
svoje zámery by sa mali pokúsiť aj realizovať. Ako príklad uviedol Michala Fialu z výletnej
reštaurácie Dino pri Sĺňave, ktorý dokázal získať viacerých občanov pre aktivity v oblasti
verejnoprospešnej činnosti, akou bola akcia Naše gesto pre čisté mesto a tiež i na ďalšie
akcie v oblasti zábavy a športu.
Primátor tiež pripomenul, že je pripravený prijať každého občana, ktorý príde s dobrým
nápadom a zaujímavou myšlienkou v prospech mesta.
2. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava –
17. ročník
Medzinárodný veľtrh CR Slovakiatour sa konal v Bratislave v dňoch 20. až 23. januára
2011. V spoločnom stánku sa predstavilo aj Mesto Piešťany spolu so SLK Piešťany, a.s. Náš
stánok navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič.
Záujem verejnosti bol najmä o kultúrne a športové podujatia v Piešťanoch v roku 2011
(kalendár podujatí), o nové prospekty mesta (Piešťanské naj), o prospekty od miestnych
podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, tiež o turistické a cyklistické mapy, pohľadnice
a stolové kalendáre.
Návštevníci sa zaujímali aj o víkendové rekreačné pobyty, Valentínske pobyty a o možnosti
návštevy Piešťan a ich regiónu počas celého roka.
V našom stánku mala úspech aj prezentácia čokolád Monsalvy, kávy a orieškov z Piešťanskej
pražiarne kávy a kúpeľných oblátok od spoločnosti Laguna, bonbóny s erbom mesta,
keramické výrobky od Dina a pod.
3. Nová sobášna miestnosť v Piešťanoch
V minulom roku sa civilné sobáše v Piešťanoch konali v Kursalone. Od začiatku roka 2011
sa presunuli do priestorov Galérie Fontána. Úpravu novej sobášnej miestnosti realizovala
architektka Anna Pernecká.
Ako prví tu 15. januára 2011 uzavreli manželstvo Peter a Katarína Švachovci, sobášiacim
bol poslanec MsZ MP Martin Valo.
4. Návšteva delegácie z Rumunska
V januári 2011 zavítala na Slovensko 20-členná delegácia pracovníkov riadiacich orgánov
z Rumunska. Cieľom návštevy bolo získanie skúseností z čerpania grantov EÚ.
19.januára 2011 ju na MsÚ v Piešťanoch prijali viceprimátor mesta Ing. Timotej Miština, CSc.
a vedúca odboru správy MsÚ Ing. Eva Pobjecká. Piešťany navštívili na základe odporúčania
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, pretože
mesto má skúsenosti zo získavania grantov EÚ. Hostia sa zaujímali nielen o úspešné, ale aj
o neúspešné projekty, chceli vedieť, aké boli ich nedostatky.

5. Návšteva generálneho riaditeľa Vojenského zdravotníckeho zariadenia, a.s.
Piešťany navštívil nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Vojenského zdravotného
zariadenia, a.s. Tibor Šimoni. Súčasťou tejto spoločnosti je aj Kúpeľný ústav F.E. Scherera
(bývalý Vojenský kúpeľný ústav).
2. febr. 2011 sa stretol s primátorom Piešťan, aby ho oboznámil s plánmi rozvoja tunajšieho
ústavu i o možnostiach obojstrannej spolupráce s mestom.
6. Ocenenie mesta Piešťany za realizáciu projektu revitalizácie potoka Dubová
Začiatkom februára 2011 vyhlásili v Banskej Bystrici víťazov 4. ročníka súťaže „O ľuďoch
s ľuďmi – cena za podporu miestnej demokracie“. Mesto Piešťany sa do súťaže zapojilo
v roku 2010 s projektom revitalizácie vodného toku Dubová a získalo 2. miesto.
Cenu za podporu miestnej demokracie udeľuje Vidiecka organizácia pre komunitné vzťahy
v spolupráci s Višegrádskym fondom a Ambasádou USA na Slovensku. Jej cieľom je zapojiť
občanov do rozhodovacích procesov a odmeniť tie samosprávy, ktoré pri realizácii svojich
projektov spolupracujú s verejnosťou a zapájajú ju do svojich aktivít.
Súťaž sa uskutočnila tiež v Poľsku, Maďarsku a ČR. Víťazi z týchto krajín postúpia do
súťaže o získanie titulu Najlepší projekt zapojenia verejnosti v strednej Európe.
7. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Holiday World Praha – 20. ročník
Medzinárodný veľtrh CR Holiday World sa konal v Prahe v dňoch 10. až 13. febr. 2011.
Zúčastnilo sa ho 700 vystavovateľov z 50-tich krajín. Piešťany boli jediným slovenským
mestom, ktoré malo samostatný stánok.
Starší návštevníci nášho stánku sa zaujímali najmä o kúpeľné pobyty, mladší sa pýtali na
možnosti aktívneho oddychu. Brali si najmä turistické a cyklistické mapy i CD s fotografiami
z podujatí, ktoré sa konajú v okolí jazera Sĺňava.
Slávnostného otvorenia veľtrhu sa zúčastnili primátor Piešťan R. Cicutto a prednostka MsÚ
D. Bartošová. Piešťanský stánok navštívili aj náš veľvyslanec SR v Prahe, Piešťanec Peter
Brňo, generálny riaditeľ SACR Peter Belinský a ďalší významní hostia.
8. Cyperský veľvyslanec na návšteve v Piešťanoch
3. februára 2011 zavítal do Piešťan mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Cyperskej
republiky na Slovensku Marios Kountourides, sprevádzal ho predseda Spoločnosti
slovensko-helénskeho priateľstva Titos Papadopoulos.
Témou rozhovoru s primátorom Piešťan boli možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti
vzdelávania, kultúry a športu.
9. Plesy v Piešťanoch
Aj v roku 2011 sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero plesov.
Už 15. januára sa na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera konal Turisticko-športový ples a v Hoteli
Sĺňava Ples športovcov, ktorý zorganizovali PFK Piešťany a BKM Piešťany.
Pozornosť opäť upútal veľkolepý Ples lekárov sprevádzaný noblesou, ktorého 3. ročník sa
konal 12. febr. v Kursalone. Lekárom zo Slovenska, ale aj Talianska a Belgicka predviedol
tanečné umenie Erik Ňarjaš z televíznej tanečnej šou Let’s Dance.
19. februára sa konal 1. ples Kursalonu.
26. febr. sa v Hoteli Piešťany uskutočnil už 20. ročník Plesu zelených. Témou plesu v tomto
roku bol Paríž vo víre dejín.

10. Návšteva izraelského štátnika Amosa Gilada
Vo februári 2011 zavítal na Slovensko kvôli politicko-vojenským rozhovorom generálny
riaditeľ politickej sekcie izraelského ministerstva obrany Amos Gilad s delegáciou.
23. febr. navštívil prvýkrát Piešťany, pretože tu žil jeho starý otec Leopold Glück a otec
Rudolf Glück.
Starý otec Leopold Glück bol riaditeľom piešťanskej filiálky 1. Trnavskej banky v roku 1938
bol zvolený za člena Obecného zastupiteľstva v Piešťanoch. Z dôvodu nástupu fašizmu
a vypuknutia 2. svetovej vojny sa rodina vysťahovala do Izraela, kde si zmenila meno na
Gilad.
Amos Gilad sa stretol s primátorom Piešťan a s generálnym riaditeľom kúpeľov, tiež sa bol
pozrieť na dom na pešej zóne, ktorý kedysi vlastnil jeho starý otec.
Izraelská delegácia navštívila Pamätník obetí holokaustu na Bratislavskej ceste, kde sa A.
Gilad stretol s rabínom Zevom Stiefelom.
11. Návšteva zástupcov kórejskej spoločnosti Topaz
Koncom februára 2011 zavítali do Piešťan zástupcovia kórejskej spoločnosti Topaz, kde
mali stretnutie s primátorom mesta.
Spoločnosť prejavila záujem spustiť v našom meste výrobu komponentov pre televízne
prijímače, ktoré by sa dodávali do závodu spoločnosti Samsung vo Voderadoch. Po úpravách
bude spoločnosť využívať priestory a areál bývalého Aventu na Priemyselnej ul. Prácu by
získalo približne 150 ľudí.
12. „Pochovávanie basy“
Na záver fašiangového obdobia sa 8. marca 2011 uskutočnilo tradičné podujatie
„pochovávanie basy“, pripravilo ho MsKS v Piešťanoch. Začalo sa pred MsÚ, potom
sprievod prešiel na Nám. slobody, kde sa uskutočnil obrad „pochovávania basy“. O zábavu
sa postaral FS Krakovienka a Vavrinecká trojka.
13. Valné zhromaždenie Piešťanskej regionálnej a rozvojovej agentúry
Valné zhromaždenie PN RRA sa konalo 9. marca 2011. Doterajšieho riaditeľa Mariána
Dubovského na jeho vlastnú žiadosť nahradila Mária Danišková. Novým členom správnej
rady PN RRA sa stala vedúca referátu stratégie mesta Piešťany Jana Hlaváčová.
Valné zhromaždenie sa zaoberalo návrhom plánu práce a rozpočtu agentúry na rok 2011.
14. Návšteva obchodnej delegácie z Hongkongu
1. marca 2011 zavítala do Piešťan na jednodňovú návštevu 8-členná delegácia Hongkongskej
rady pre rozvoj obchodu, ktorú tvorili podnikatelia z rôznych oblastí. Členom delegácie bol
honorárny konzul SR v Hongkongu Willy Lin. Cieľom niekoľkodňovej návštevy Slovenska
bol rozvoj obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a podnikateľskými
subjektmi v Hongkongu.
V Piešťanoch hostia rokovali s primátorom mesta Remom Cicuttom, generálnym riaditeľom
SLK Klausom Pilzom, predsedom predstavenstva Slovenskej priemyselnej a obchodnej
komory v Trnave Jánom Gabrielom i generálnym riaditeľom Technického skúšobného ústavu
v Piešťanoch Jánom Matuškom. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka mesta a kúpeľov, kde
vyskúšali niektoré kúpeľné procedúry.

Členovia delegácie sa zaujímali najmä o vývoz slovenského vína do Číny, možnosti
spolupráce s Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch, o ekoturistiku a wellness
pobyty.
15. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2010
Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2010 sa uskutočnilo 18.
marca 2011 v Galérii KSC Fontána.
a) Oblasť kultúry: kultúrna osobnosť roka 2010 – Peter Remiš, kultúrny počin roka
2010 – Ing. Ladislav Mušinský.
b) Oblasť sociálna, zdravotnícka, charitatívna a humanitárna: Ing. Alojz Michna.
c) Oblasť životného prostredia: za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia – Stredisko ekologickej výchovy ZRNKO, za významný čin v oblasti
ochrany a tvorby životného prostredia – Michal Fiala.
Zároveň primátor mesta zaslal Ďakovné listy: Jarmila Dugátová, Ingrid Brečová, Pavol
Steinecker – n.o. Otvorená náruč, Medzinárodný klub žien v Piešťanoch, kolektív pracovníkov
Alzheimer centra v Piešťanoch za mimoriadne aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitárnej za rok 2010.
16. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Piešťany za rok 2010
25. marca 2011 sa v kinosále KSC Fontána uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov
ankety Najlepší športovci mesta Piešťany 2010 (pozri Kapit. 11 Šport).
17. Mládežnícky parlament mesta Piešťany – založenie
Mládežnícky parlament v Piešťanoch založila skupina mladých ľudí začiatkom roka 2011.
Nespadá pod mestskú samosprávu, ale bude pôsobiť ako samostatné občianske združenie,
politicky nezávislé. Jeho predsedom sa stal Michal Hynek, ktorý je zároveň poslancom MsZ
MP.
Koncom marca 2011 mal mládežnícky parlament 17 členov. Jeho cieľom je presadzovanie
záujmov mladých ľudí na území mesta vo vzťahu k samospráve, organizáciám a inštitúciám.
18. Oslavy 66. výročia oslobodenia Piešťan od fašizmu
4. apríla 2011 sa na Nám. SNP uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätníku Vďaka
osloboditeľom.
Osláv sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rumunska na Slovensku
Florin Vodita, ktorý položil veniec k Pomníku rumunských padlých vojakov na Žilinskej
ceste.
19. Návšteva čínskej delegácie spoločnosti SEPCO 3
Na pozvanie spoločnosti Development Mobilier zavítala 16. apríla 2011 do Piešťan čínska
delegácia firmy SEPCO 3, ktorú viedol generálny riaditeľ spoločnosti Wang Lujun. Čínsky
energetický gigant sa zaujímal o možnosti investovania v strednej Európe nielen v oblasti
energetiky, ale aj kúpeľníctva a hoteliérstva.
Čínskych podnikateľov prijal na MsÚ primátor mesta, potom spoločne prešli centrom
mesta na Kúpeľný ostrov. W. Lujuna zaujal najmä mestský park. Hostia boli ubytovaní
v hoteli Thermia Palace, vyskúšali kúpeľné procedúry a ochutnali slovenské vína. W. Lujun

skonštatoval, že by sa rád usadil v Piešťanoch a mal tu svoje letné sídlo.
Hostia boli tiež oboznámení s projektom Bana Thermal, areál sa má vybudovať na mieste
bývalého kúpaliska Sĺňava v Banke.
20. Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom – 66. ročník
Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom sa pri pamätníku Vďaka osloboditeľom na Nám.
SNP uskutočnil 6. mája 2011 akt kladenia vencov.
21. Návšteva veľvyslankyne Holandského kráľovstva
10.mája 2011 primátor Piešťan spolu s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva na
Slovensku Daphne Bergsma otvorili v Krakovanoch prevádzku holandskej firmy Inalfa
Roof System Slovakia. Spoločnosť je významným dodávateľom strešných systémov pre
automobilový priemysel vo svete.
22. Návšteva delegácie zástupcov Juhomoravského kraja
13. mája 2011 sa primátor Piešťan spolu s niekoľkými zástupcami cestovného ruchu v meste
stretol s delegáciou zástupcov Juhomoravského kraja, ktorú viedol krajský hejtman Michal
Hašek. Hostia sa zaujímali o možnosti spolupráce v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva.
23. Stretnutie potomkov rodiny Winterovcov v Piešťanoch
Stretnutie sa uskutočnilo v Piešťanoch v dňoch 19. až 21. mája 2011. V priestoroch hotela
Sandor Pavillon sa zišlo 35 potomkov Alexandra Wintera, prišli z USA, Francúzska,
Nemecka a Slovenska.
V roku 1889 začala éra Winterovcov v Piešťanoch. Gróf František Erdödy dal Alexandrovi
Winterovi do nájmu piešťanské kúpele. Alexander Winter s manželkou Henriettou mali 4
deti – Františka, Milu, Ľudovíta a Imricha. Po predčasnej smrti Františka sa Ľudovít oženil
s jeho manželkou, vdovou Leonou a zároveň si osvojil dve malé Františkove deti – Pavla
a Ruženu. S Leonou mal Ľudovít potom tri deti – Jána, Alžbetu a Máriu.
Na stretnutie v Piešťanoch z USA spolu s rodinnými príslušníkmi prišli potomkovia Františka
Wintera – pravnuci František Pavel Winter a Stephen Francis Winter a pravnučka Donna
Aureen Winter Farmer.
Z Paríža prišli vnučky Imricha Wintera Catherine Ballo Broca a Blanka Ballo, ďalšia
Imrichova vnučka Kristína Stankovská žije v Piešťanoch.
Najstarším účastníkom stretnutia bol vnuk Ľudovíta Wintera, 82-ročný Andrej Schulz,
ktorý žije v Bratislave. Na stretnutie v Piešťanoch prišla z Nemecka aj jeho dcéra Andrea,
pravnučka Ľudovíta Wintera.
Z Bratislavy s rodinou prišla pravnučka Ľudovíta Wintera Katarína Frátriková, z Trnavy
pravnučka Františka Wintera Danka Faguľová.
Z Piešťan na stretnutie okrem Kristíny Stankovskej prišla i pravnučka Ľudovíta Wintera
Katarína Šmáliková, dcéra MUDr. Pavla Veresa staršieho, vnuka Ľudovíta Wintera. Z Piešťan
prišla so synom Pavlom aj Lýdia Veresová, vdova po MUDr. Pavlovi Veresovi mladšom,
pravnukovi Ľudovíta Wintera.
Počas prvého dňa pobytu navštívili Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera, stretli sa
s občanmi mesta počas odkrytia busty Alexandra Wintera v hoteli Sandor Pavillon, hovorili
so zástupcami médií a zúčastnili sa vystúpenia Lúčnice v Dome umenia.

Na druhý deň rodinu prijal primátor Piešťan, navštívili Balneologické múzeum, spoločne
obedovali v Kursalone s primátorom a poslancami. Popoludní vykonali slávnostný sprievod
mestom po Kolonádový most, nasledovala jazda vláčikom s generálnym riaditeľom kúpeľov,
sadenie pamätnej lipy pred Thermiou Palace a osadenie pamätnej tabule, prehliadka Thermia
Palace a kúpeľného objektu Irma a večera s riaditeľom kúpeľov.
Na tretí deň sa niektorí hostia išli pozrieť na Kúpeľný ostrov na otvorenie podujatia Tradičné
umelecké ľudové remeslá, ďalšiu časť dňa strávili v rodinnom kruhu v priestoroch hotela
Sandor Pavillon. Navštívili aj hrob svojich predkov na cintoríne. Rozlúčkovú večeru
pripravili zamestnanci hotela na spôsob menu z obdobia Rakúsko-Uhorska, podávali sa aj
makové perky, obľúbené jedlo Alexandra Wintera.
24. Veľvyslanec Nemecka na návšteve v Piešťanoch
V polovici mája 2011 navštívil Piešťany veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Axel
Hartmann. Zavítal na Hotelovú školu Ľudovíta Wintera, kde študentom odovzdal nemecký
jazykový diplom (DSD).
25. Podujatie Tradičné umelecké remeslá - Piešťany 2011 – 3. ročník
Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo 21. mája 2011 na Kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch. Zišli sa tu umeleckí ľudoví remeselníci z viacerých krajín – Slovenska, Čiech,
Maďarska, Poľska, Chorvátska, Srbska, Cyprusu i Číny.
Medzinárodný festival ľudových remeselníkov sa konal v dňoch 20. - 22. mája 2011.
Zúčastnili sa ho aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a čestný predseda
podujatia Peter Mihók a predseda obč. združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá Miloš
Kunkel.
Prezentovalo sa približne 160 remeselníkov, ktorí predvádzali ukážky z 50 druhov remesiel –
keramikári, výrobcovia hudobných nástrojov (fujary, zvonce, píšťaly, citary a pod.), drotári,
umeleckí kováči, sklári, šperkári, rezbári, medovnikári a pod. (Pozri Kap. 8. Kultúra). Svoje
výrobky predávali jednak zhotovené, alebo ich na mieste zhotovovali.
Záštitu nad podujatím prevzala Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, ktorá ho aj
slávnostne otvorila.
26. Noc múzeí a galérií v Piešťanoch
Viac ako 80 múzeí a 23 galérií vo vyše 50-tich mestách Slovenska sa 14. mája 2011 zapojilo
do podujatia Noc múzeí a galérií. K tomuto projektu sa aj v tomto roku pripojilo piešťanské
Vojenské historické múzeum. Na najrôznejšiu vojenskú techniku sa prišlo pozrieť približne
1 500 návštevníkov.
27. Prezentácia mesta Piešťany vo Frenštáte pod Radhoštem a v Ustroni
V rámci projektu The Twinned Towns Academy of Civil Society sa uskutočnilo niekoľko
stretnutí zástupcov miest.
V máji 2011 sa mesto Piešťany prezentovalo v českom Frenštáte pod Radhoštěm. Okrem
Piešťan sa tu zišli zástupcovia miest Ustroň, Hajdúnánás a Újbuda. Organizátorom akcie bol
poľský Delta Partner. Cieľom konferencie bolo predstaviť organizácie zapojené do rozvoja
cestovného ruchu v zúčastnených mestách.
Mesto Piešťany spoločne s Piešťanským informačným centrom odprezentovalo neziskové

a občianske združenia v Piešťanoch aktívne v oblasti cestovného ruchu.
V rámci uvedeného projektu sa mesto Piešťany prezentovalo aj v partnerskom meste Ustroň.
Cieľom stretnutia bolo vytvorenie spolupráce medzi šiestimi mestami – Ustroň, Piešťany,
Frenštát pod Radhoštem, Budapešť, nemecké Neukirchen a Hajdúnánás, a to v niekoľkých
oblastiach – kultúra, turizmus, vzdelávanie a spolupráca. Prezentácie miest obsahovali témy
– neziskové organizácie a ich projekty, sociálny systém a jeho rozvoj, kultúrne podujatia,
rozvoj turizmu v meste, vzdelávanie a ľudské zdroje, možnosti ďalšej spolupráce. Mesto
Piešťany sa naviac prezentovalo aj športovými podujatiami a kúpeľnými službami.
28. Noc kostolov v Piešťanoch
Arcibiskupský úrad v Trnave pripravil na 27. mája 2011 podujatie Noc kostolov. Do projektu
sa zapojili aj Piešťany.
V Kostole sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnila detská sv. omša, ktorú celebroval kaplán
Róbert Vacula. Potom nasledovala beseda, na ktorej vdp. Peter Sabol a kaplán Róbert Vacula
odpovedali na otázky veriacich. Po občerstvení im bol premietnutý film Listy Bohu. Noc
v kostole sa skončila adoráciou a požehnaním.
Vo farskom Kostole sv. Štefana uhorského kráľa sa Noc kostolov začala sv. omšou, ktorú
celebrovali kňazi, ktorí v tejto farnosti pôsobili počas minulých rokov. Nasledoval večerný
program s občerstvením. S podujatím sa prítomní rozlúčili tichou adoráciou a eucharistickým
požehnaním.
29. Návšteva veľvyslanca Rakúska
31. mája 2011 zavítal do Piešťan veľvyslanec Rakúska Josef Markus Wuketich. Na pôde
MsÚ ho prijal viceprimátor Timotej Miština.
Veľvyslancovi sa naše mesto páčilo, pochválil množstvo zelene a bohatý kultúrny život
v meste.
V Piešťanoch sa uskutočnila rakúska výstava „Viedeň patrí ženám“.
30. Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
Nákupno-zábavné centrum Aupark pripravilo 1. júna 2011 pri príležitosti MDD zábavné
podujatie pre deti. V pasáži centra a na Nám. slobody boli pre deti pripravené rôzne hry,
súťaže, vystúpenia tanečných súborov, atrakcie i obrovský skákací hrad.
Ďalšie zábavné podujatie pre deti sa uskutočnilo 2. júna v mestskom parku a na Lide.
Pripravila ho skupina mladých ľudí, združených v neziskovej organizácii Projekt Piešťany.
Najmenšie deti súťažili v plazení v Materskom centre Úsmev.
31. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 2011 – 20. ročník
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 4. júna 2011. OLKS
je každoročne veľkou spoločenskou udalosťou obyvateľov Piešťan a okolia, kúpeľných
hostí i ďalších návštevníkov. Do Piešťan opäť zavítal prezident SR Ivan Gašparovič. Prišli
aj zástupcovia veľvyslanectiev niektorých krajín a delegácie z partnerských miest Piešťan,
z Heinoly, Luhačovíc, Ustrone a Hájdúnánásu.
Hlavný program OLKS sa začal tradičným požehnaním prameňov, ktoré vykonali piešťanský
rímskokatolícky dekan Ján Bederka a evanjelický farár Miroslav Jäger z Vrbového. Sprievod
prešiel od kúpeľného pavilónu Harmony k Domu umenia, kde sa uskutočnil slávnostný

ceremoniál OLKS. V čele sprievodu išlo približne 40 historických vozidiel, v prvom Ján
Horňák vo svojom Packarde viezol prezidenta SR a primátora Piešťan. V sprievode bol
vláčik, mažoretky, dychovky, netradičné bicykle, alegórie, krojované skupiny, záujmové
skupiny, karavanisti, študenti a žiaci škôl, na konci sprievodu jazdkyne na koňoch.
K divákom zhromaždeným pred Domom umenia sa prihovorili primátor mesta a prezident
SR. Nasledovala prezentácia účastníkov sprievodu a vystúpenie žiakov ZUŠ v Piešťanoch.
Na záver primátor mesta vyhlásil letnú sezónu za otvorenú. Záhradná slávnosť sa konala
v hoteli Balnea Palace.
Na svoje si prišli aj deti, pre ktoré bol pripravený zábavný program pri Dome umenia. Pri
chodníkoch v parku boli stánky s občerstvením a suvenírmi.
Popoludní prebiehal kultúrny program v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Počasie
vcelku bolo dobré, cez deň bolo pekne, búrka prišla až večer.
V rámci OLKS sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí. Na Váhu sa uskutočnili
preteky dračích lodí. Bowlingový turnaj partnerských miest O pohár primátora Piešťan sa
konal v Bowling centre Victoria, vyhralo družstvo Heinoly.
32. Otvorenie výstavy Mosty IX Slovensko – Škótsko
Slávnostné otvorenie výstavy diel výtvarníkov zo Škótska a Slovenska Mosty IX sa
uskutočnilo 3. júna 2011 v Galérii KSC Fontána. Autorkou projektu bola Zora Petrášová.
Podujatie sa konalo pod záštitou primátora Piešťan a Chargé d’ affaires Veľvyslanectva
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Dominica Schroedera
(pozri Kapit. 8. Kultúra).
33. Prehliadka historických vozidiel Piešťanské zlaté stuhy – Concours d’ Elegance – 20.
ročník
Podujatie sa konalo v dňoch 2. až 5. júna 2011 počas OLKS v Piešťanoch. Zúčastnilo sa
ho viac než 40 posádok z celého sveta – z Kanady, Švajčiarska, Rakúska, Nemecka, Česka
a Slovenska. Riaditeľom podujatia bol Ján Horňák, prezident AMK-VCC v Piešťanoch.
Vo štvrtok 2. júna sa uskutočnila jazda veteránov mestom, ukončená príjazdom na Kúpeľný
ostrov k hotelu Balnea Esplanade Palace.
V piatok 3. júna bol prvý súťažný deň, jedna skupina absolvovala 120 km, druhá skupina
trasu 40 km v okolí Piešťan.
V sobotu 4. júna sa historické vozidlá zúčastnili slávnostného Otvorenia LKS. Ján Horňák,
oblečený vo fraku s cylindrom na hlave, viezol vo svojom zelenom Packarde prezidenta SR
spolu s primátorom mesta.
Večer sa pred hotelom Thermia Palace uskutočnila prehliadka historických vozidiel.
Hodnotila sa nielen krása auta, ale aj zladenie s posádkou v dobových kostýmoch. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách – vozidlá vyrobené do roku 1918 a vyrobené od roku 1919. Na záver
podujatia bol ohňostroj.
34. Zraz karavanistov v Piešťanoch
Slovenský Caravan Club usporiadal v Piešťanoch v dňoch 3. až 5. júna 2011 už 42. národný
zraz karavanistov SR.
Do autokempingu na Lodenici prišlo 115 posádok karavanov nielen zo Slovenska, ale i zo
zahraničia.

35. Návšteva delegácie z Indonézie
Na pozvanie NR SR zavítala na Slovensko delegácia Indonézsko-slovenskej spoločnosti.
Delegácia, ktorú viedol veľvyslanec Indonézskej republiky na Slovensku Joesoef Edwan
Harsha, navštívila 8. júna 2011 Piešťany.
36. Návšteva veľvyslanca Kuvajtu
Primátor Piešťan prijal 9. júna 2011 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kuvajtu
v SR Nassera Ali Alhoutiho.
V poslednom období vzrástol záujem občanov Kuvajtu o Piešťany. Veľvyslanec aj z toho
dôvodu navštívil naše mesto. Zaujímal sa o život v našom meste, o možnosti Kuvajťanov
študovať na vysokých školách v Piešťanoch, o spoluprácu s Národným ústavom reumatických
chorôb i o možnosť realizácie niektorých kuvajtských projektov v Piešťanoch.
Kuvajťania majú tiež záujem o investičné akcie na území mesta.
37. Podujatie Truck aréna 2011 – 11. ročník
V dňoch 17. – 18. júna 2011 zavítalo do Piešťan vyše 200 truckov zo strednej Európy.
Súťaže ťahačov na piešťanskom letisku boli spojené so zábavným programom a rôznymi
atrakciami.
38. Súťaž Piešťanský oriešok – 10. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 25. júna 2011 v Hudobnom pavilóne v parku.
V štyroch kategóriách predviedlo svoju šikovnosť a krásu 32 psíkov - krížencov. Absolútnym
víťazom Piešťanského orieška 2011 sa stal 8-ročný ridgeback Ben majiteľky Jarmily
Stanekovej.
39. Podujatie Carat Tuning Party VII
Podujatie sa konalo na Letisku v Piešťanoch v dňoch 24. a 25. júna 2011.
Zúčastnilo sa ho 4 500 áut a 9 000 návštevníkov. Konali sa rôzne súťaže, atrakcie a zábavný
program.
40.Spoločná návšteva delegácie Českého centra a slovenského konzula v Sudáne
Primátor Piešťan prijal 11. júla 2011 účastníkov projektu ČR „Má vlast“, ktorú viedla
riaditeľka Českého centra v Bratislave Jana Burianová. Členom delegácie bol aj generálny
honorárny konzul SR v Sudáne Nasruddín Šulgámí. Večer prednášal v Piešťanskom
informačnom centre na tému Sudán a životné prostredie.
41. Prezentácia krajov Českej republiky Má vlast 2011 Praha
Stretnutie a prezentácia krajov Českej republiky sa pod názvom Má vlast uskutočnilo
v dňoch 7. - 8. mája 2011 vo Vyšehrade v Prahe. Hlavným organizátorom podujatia bola
Asociácia Entente Florale CZ - Souznění, o.s., ktorá sa venuje zveľaďovaniu miest a obcí,
ich zelene a pamätihodností.
Stretnutia na Vyšehrade sa zúčastnili aj zástupcovia Piešťan – viceprimátor T. Miština spolu
s poslankyňami MsZ E. Wernerovou a I. Babičovou a riaditeľkou MsK M. Galovou. Návšteva
sa konala na pozvanie organizátora s cieľom prezentovať nové úpravy a stavby uskutočnené
v posledných rokoch v meste Piešťany – centrálna mestská zóna, parkové úpravy v okolí toku

Dubová, systém cyklotrás. Súčasťou prezentácie boli aj materiály o označení významných
stromov v našom meste, o prírode, regionálnych zaujímavostiach, kultúrnych a športových
možnostiach.
Mesto Piešťany bolo prvým zahraničným účastníkom tohto podujatia.
42. Medzinárodný letný tábor mládeže v Piešťanoch
Primátor Piešťan privítal 18. júla 2011 delegáciu mladých ľudí, ktorí v rámci medzinárodného
mládežníckeho programu Lions Clubs International trávili časť tohtoročného leta
v Piešťanoch.
Cieľom výmenného programu bolo spoznávanie každodenného života v hostiteľskej krajine,
získavanie znalostí o jej zvláštnostiach v kultúre, histórii a hospodárstve a tiež i nachádzanie
nových priateľstiev v medzinárodnom kempe.
V Piešťanoch prázdninovala mládež z USA, Fínska, Turecka, Mexika, Talianska, Dánska,
Izraela a pod.
43. Návšteva podpredsedu NR SR v Piešťanoch
22. júla 2011 zavítal do Piešťan podpredseda NR SR Pavol Hrušovský.
Na pôde MsÚ ho prijal viceprimátor mesta Timotej Miština. P. Hrušovský sa zaujímal
o súčasné dianie v meste a tiež o to, čo mesto pripravuje do budúcnosti.
44. Benátska noc v Piešťanoch
Tradičný piešťanský letný festival Benátska noc už tretíkrát zmenil miesto svojho konania.
V minulom období sa tradične konal na kúpalisku Eva, v posledných rokoch v Ratnovskej
zátoke, kde gondoliérov nahradili vodní lyžiari. V roku 2011 sa Benátska noc uskutočnila
prvýkrát pod hrádzou na Lodenici. Pre účastníkov bol pripravený pestrý program.
45. Piešťany – mesto s voľným prístupom k internetu
13. augusta 2011 sa mesto Piešťany oficiálne pripojilo k mestám s bezdrôtovým voľne
prístupným internetom.
Pokrytie voľným internetom zahrňovalo Winterovu ul., úsek od bývalého hotela Lipa po
Nemocnicu A. Wintera, Námestie slobody a úsek od budovy bývalého riaditeľstva kúpeľov
po sochu A. Trajana v parku.
Piešťany sa tak stali nielen bezbariérovým mestom, ale aj mestom s bezdrôtovým voľným
internetom.
46. Piešťanské hody
Kultúrno-spoločenské podujatie Piešťanské hody sa uskutočnilo v nedeľu
21. aug.
2011 na Mariánskom námestí pri Kostole sv. Štefana kráľa. Pripravilo ho Mesto Piešťany
a Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch.
Predpoludním sa slúžila slávnostná sv. omša, spoluúčinkoval piešťanský zbor Coro
Laudamus. Popoludní vystúpila country skupina The Crowd a v hudobno-zábavnom programe
Peter Stašák s kapelou a hosťami. Pre účastníkov boli k dispozícii stánky s občerstvením
a suvenírmi i atrakcie pre deti.
V Hudobnom pavilóne v mestskom parku vystúpil český FS Úsmev z Horní Břízy.

47. Oslavy 67. výročia SNP
a) Mestské oslavy SNP v Piešťanoch 26. aug. 2011 si predstavitelia mesta a občania uctili
pamiatku padlých položením vencov k pamätníku Vďaka osloboditeľom a k Pamätníku
padlých rumunských vojakov.
b) Krajské oslavy SNP na Prašníku Oslavy pripravili obec Prašník, mesto Vrbové, TTSK
a SZPB. Konali sa 28. aug. 2011 v Prašníku (Dúbrava - Pustá Ves). Z Piešťan účastníkov
osláv odviezol autobus z parkoviska OD Prior.
48. Dni filatelie Slovenska – 18. ročník
Podujatie Dni filatelie Slovenska sa konalo v dňoch 3. a 4. sept. 2011, prvýkrát v Piešťanoch.
V KSC Fontána sa stretli filatelisti z celého Slovenska.
Konala sa výstava známok, odborný seminár, návšteva Balneologického múzea, prehliadka
mesta, návšteva piešťanskej Pošty 1 a burza.
Odborný seminár bol zameraný na poštovú históriu. Na tému 160. výročia vzniku prvého
Poštového úradu v Piešťanoch boli zamerané prednášky Ladislava Mušinského a Alexandra
Urminského, tunajších kúpeľov na prvej poštovej známke Piešťan sa týkala prednáška
Josefa Provázeka, o piešťanskom Klube filatelistov hovoril Alexander Urminský a pod.
Pozornosť bola venovaná aj obdobiu rokov 1936-1948, kedy prebiehali časté zmeny na
území Slovenska. Počas 2. svetovej vojny vznikla poľná pošta Slovenskej armády na
východnom fronte, čo sa týkalo aj piešťanského letiska a jeho pilotov.
Medzi vystavovateľmi bol aj domáci filatelista Július Píša, ktorý sa venuje zbieraniu
perforovaných známok.
Uskutočnila sa tiež výmenná a predajná burza filatelistického a numizmatického materiálu
i pohľadníc.
Podujatia sa zúčastnila generálna riaditeľka Slovenskej pošty Marcela Hrdá.
Predsedom Klubu filatelistov v Piešťanoch je Milan Vančo.
49. Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi
Podujatie sa uskutočnilo 9. sept. 2011 na piešťanskom letisku v areáli Vojenského historického
múzea. Zúčastnil sa ho aj minister obrany SR Ľubomír Galko.
50. Návšteva čínskej delegácie
V septembri 2011 zavítala na Slovensko čínska delegácia. Cieľom jej návštevy bolo okrem
iného získať informácie o pestovaní viniča a o výstavbe vinárskeho závodu. Delegácia
navštívila i Piešťany, na MsÚ ju prijal primátor mesta.
51. Piešťanský pivný festival – 1. ročník
1. Piešťanský pivný festival (September Fest 2011) sa konal na Nám. slobody v dňoch 14. 18. sept. 2011. Čapovalo sa viac ako 20 druhov piva.
V rámci festivalu vystúpilo niekoľko hudobných skupín.
52. Európsky deň židovskej kultúry
Pri tejto príležitosti sa v septembri 2011 stretli v Piešťanoch členovia Židovskej náboženskej
obce.
Stretnutie sa nieslo v duchu židovských sviatkov – Židovského nového roka, Yom Kipur

a Simchat Tora. Po formálnej časti a prednáške nasledoval kultúrny program. Židovské
piesne spieval aj piešťanský rabín Zev Stiefel, vystúpil aj súbor Pressburger Klezmer Band.
53. Národná súťaž Victoria Regia – 18. ročník
Národná súťaž Victoria Regia sa uskutočnila na záver letnej sezóny v Piešťanoch. Oficiálne to
boli majstrovstvá Slovenska vo floristike s medzinárodnou účasťou. Podujatie zorganizovala
Stredná odborná škola záhradnícka v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia
2011 sa konala v dňoch 22. - 25. septembra v Spoločenskom centre SLK a SOŠ záhradníckej.
Súťažili deti zo základných škôl, študenti zo stredných záhradníckych škôl, profesionálni
floristi a zamestnanci záhradníckych firiem. Téma tohtoročnej súťaže bola „Pocta rodine
Winterovcov, kúpele a kúpeľníctvo“.
Víťazom kategórie profesionálov sa stal Tamás Vígh, ktorý obhájil minuloročné prvenstvo.
V sobotu 24. sept. sa konalo Kvetinové korzo. V kategórii pešie a skupinové alegórie
porota udelila 1. miesto Dvojnohým kvetom študentov SOŠzá v Piešťanoch. V kategórii
alegorických vozov 1. miesto získal voz SLK s názvom Pocta rodine Winterovcov.
V rámci podujatia sa konali floristické semináre, výstavy súťažných prác, výstavy ovocia
a zeleniny a tiež kultúrny program v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
Ako sprievodné podujatie sa na ľavom brehu Váhu pri Kolonádovom moste uskutočnilo
Historické senobranie (prezentácia Slovenského koseckého spolku a Považskej koseckej
družiny).
54. Deň zdravia v Piešťanoch
Podujatie sa konalo 1. okt. 2011 v KSC Fontána, na Nám. slobody, v Hudobnom pavilóne
a v mestskom parku pri KSC Fontána.
Deň zdravia zorganizovalo Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch, spolupracovali Liga
proti rakovine, Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov,
Slovenská únia proti osteoporóze, Liga proti reumatizmu, Slovenská spoločnosť celiatikov,
Klub sclerosis multiplex, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.18, Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím, Slovenský zväz postihnutých civilizačnými chorobami,
OZ Hospic Matky Božej, Slovenský Červený kríž, OZ Spojme srdcia pre zdravie, Denné
centrum Rozmarín, Denné centrum Svornosť.
Sponzormi podujatia bola Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany a Školské
hospodárstvo Piešťany.
Slávnostné otvorenie Dňa zdravia v Piešťanoch sa uskutočnilo v kinosále KSC Fontána. Vo
foyeri KSC Fontána sa prezentovali jednotlivé organizácie (pozri Kapit. 10 Zdravotníctvo).
55. Krajské ocenenie občanov Piešťan
Na základe návrhu primátora Piešťan a poslanca TTSK Rema Cicutta si z rúk predsedu TTSK
Tibora Mikuša prevzali 6. okt. 2011 Cenu predsedu TTSK a Cenu TTSK aj traja Piešťanci.
Ocenenie získali Jozef Babušek (zakladateľ slovenského komiksu a kresleného humoru,
životné jubileum 90 rokov), Ladislav Nemeš (zakladateľ vodného lyžovania v Piešťanoch,
životné jubileum 80 rokov) a Miroslav Donoval (vedúci FS Slnečnica, 25 rokov umeleckej
činnosti súboru).

56. Stretnutie jubilantov mesta Piešťany
Tradičné stretnutie predstaviteľov mesta s jubilujúcimi staršími občanmi Piešťan sa
uskutočnilo v Dome umenia 13. okt. 2011. Zúčastnilo sa ho približne 400 občanov.
V kultúrnom programe vystúpili populárni slovenskí speváci.
57. Mesto Piešťany na veľtrhu cestovného ruchu v Londýne
V októbri 2011 sa mesto Piešťany prvýkrát predstavilo na najprestížnejšom veľtrhu cestovného
ruchu na svete World Travel Market 2011 v Londýne. Okrem Piešťan reprezentovalo
Slovensko ďalších 11 spoluvystavovateľov, medzi nimi aj mestá Bratislava, Košice, Vysoké
Tatry, Levoča, Liptovský Mikuláš a obec Zuberec.
Mesto Piešťany sa prezentovalo spolu s kúpeľmi, vo svojom stánku propagovalo aj
zaujímavosti z okolia. Piešťany boli prezentované rôznymi propagačnými materiálmi.
Poskytovali sa informácie o kúpeľoch a liečebných procedúrach, o ktoré sa najviac zaujímali
návštevníci z Dubaja, Bahrajnu, Izraela, Thajska, Talianska i ďalších štátov. Veľký záujem
bol aj o Adeli Medical Centrum a o Národný ústav reumatických chorôb. Rozdávali sa
rôzne suveníry, záujem bol tiež o kúpeľné oblátky. O cyklotrasy sa zaujímali návštevníci
z Luxemburska, o slovenské hrady a zámky zas domáci Angličania. Zaujala aj propagácia
FS Slnečnica. Mladí návštevníci veľtrhu sa zaujímali o hudobné a kultúrne festivaly
a o turistiku.
58. Návšteva primátora Poděbrad
29. nov. 2011 navštívil Piešťany z vlastnej iniciatívy primátor mesta Poděbrady Ladislav
Langr. S primátorom Piešťan rokoval o možnostiach obnovenia spolupráce medzi oboma
mestami, ktorú v roku 2004 pozastavil bývalý poděbradský primátor. Obe mestá by mohli
spolupracovať najmä v oblasti kultúry, športu a školstva.
59. Regionálne združenie Piešťany - Banka - Moravany n/V.
Koncom roka 2011 sa uskutočnilo stretnutie primátora Piešťan so starostami Banky,
Moravian n/V. a generálnym riaditeľom SLK Piešťany, a.s., za účelom vytvorenia nového
regionálneho združenia Piešťany - Banka - Moravany n/V. Bude to oblastné združenie
cestovného ruchu, ktoré možno vytvoriť v zmysle novely zákona o cestovnom ruchu na
Slovensku. Jeho činnosť bude zameraná na rozvoj cestovného ruchu, založeného na
kúpeľnej tradícii, okolitých prírodných krásach a histórii regiónu. Združenie má vzniknúť
v roku 2012.
60. Dobrovoľníčka roka pre životné prostredie
Stala sa ňou Adriana Gálová z Piešťan, dobrovoľníčka hnutia Greenpeace. Ocenenie prevzala
3. dec. 2011 v Bratislave v rámci otvorenia Európskeho roka dobrovoľníctva.
61. Adventné a vianočné obdobie v Piešťanoch
Podvečer 26. nov. 2011 sa viceprimátor mesta postaral o rozžiarenie vianočného smreka na
Winterovej ul. Na Nám. slobody sa začali vianočné trhy, záujem bol najmä o punč, medovinu,
čaj, chlebíčky s oškvarkovou pomazánkou alebo s masťou a cibuľou.
Na 1. adventnú nedeľu 27. nov. sa na Nám. slobody zhromaždilo množstvo ľudí. Prebiehal
kultúrny program (pozri Kapit. 8. Kultúra), príhovory mali predstavitelia miestnej cirkvi

a primátor mesta, ktorý na adventnom venci zažal 1. sviecu.
2. adventnú sviecu 4. dec. začal viceprimátor.
6. dec. privítali deti v KSC Fontána Mikuláša.
3. adventnú sviecu zapálil 11. dec. primátor spolu s predstaviteľmi cirkvi. Počas kultúrneho
programu primátor zo zrekonštruovaného stánku Pod Lipou pohostil občanov vianočným
punčom a čajom i sviatočnými koláčikmi. Cez tento i nasledujúci víkend predávali pri VÚB
banke členovia piešťanského Lions klubu vianočný punč za symbolické 1 euro. Každoročne
Lions klub výťažok z predaja punču venuje slabozrakým a nevidiacim i deťom z detského
domova.
4. adventnú sviecu zapálil 18. dec. za prítomnosti piešťanských duchovných primátor
mesta, ktorý opäť hostil prítomných čajom a punčom. Od piešťanských skautov prijal
betlehemské svetlo. Pokojné Vianoce zaželali občanom evanjelický kňaz Branislav Dolinský
a rímskokatolícky kňaz Peter Sabol. Betlehemské svetlo si veriaci mohli vyzdvihnúť 23.
a 24. dec. v kostoloch, na Nám. slobody a pri stromčeku na sídlisku A. Trajan.
62. Záver roka v Piešťanoch
31. dec. 2011 sa na Nám. slobody konal silvestrovský program, ktorého sa zúčastnil aj
primátor mesta. Vystúpili hudobné skupiny Black Diamand, Mass Riot a Fuera Fondo.
O polnoci dunel ohňostroj a zábavná pyrotechnika.
4. Poľnohospodárstvo v roku 2011
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2011
Za predsedu PD Piešťany vo voľbách v marci 2011 bol opäť zvolený Ing. Miroslav Haring.
Doterajšia podpredsedníčka družstvo Ing. Daria Keblovská odišla do dôchodku, novým
podpredsedom sa stal Jozef Hornák. Počet členov predstavenstva sa znížil z 9 na 7. V roku
2011 malo PD 62 členov.
V roku 2011 získalo PD Piešťany dotácie: Jednotná platba na dotácie 136 tis. eur, osobitná
platba na cukrovú repu 64 tis. eur, platba na VDJ (veľké dobytčie jednotky) 24 tis. eur a na
dojnice 10 tis. eur.
Rok 2011 bol pre družstvo priaznivý, nebolo stratové, dosiahlo zisk. Prispeli k tomu aj
priaznivé podmienky na pestovanie plodín, zrážky boli vcelku v normále.
a) Rastlinná výroba
- obilniny: pšenica 188,4 ha (úrodnosť až 6,89 t/ha), jačmeň jarný 175 ha (5,37/ha), kukurica
na zrno 53,4 ha (6,16 t/ha);
- olejniny: slnečnica 39,7 ha (2,69 t/ha), repka ozimná 129,4 ha (2,91 t/ha);
- okopaniny: cukrová repa 11,5,5 ha (63,75 t/ha), zemiaky 3,9 ha (16,7 t/ha);
- krmoviny: kukurica na siláž 48,7 ha (41,5 t/ha).
Možno konštatovať, že v roku 2011 bola úroda veľmi dobrá.
b) Živočíšna výroba
PD sa venovalo už iba chovu hovädzieho dobytka, v roku 2011 ho bolo celkove 246 kusov.
Z toho: teľatá do 6 mesiacov 32 ks, teľatá 6-12 mesačné 28 ks, jalovice 12-24 mesačné 41
ks, jalovice nad 24 mesiacov 14 ks, dojnice 131 ks.
c) Výroba mlieka
– mlieko sa predávalo spoločnosti TAMI Bratislava, predtým mliekárenskej spoločnosti

RAJO Bratislava. Celkove sa v roku 2011 vyrobilo 836 179 l mlieka. Čerstvé mlieko sa tiež
predávalo priamo v priestoroch družstva 1-krát týždenne.
2. Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch – 60. výročie založenia
Pri príležitosti 60. výročia založenia VÚRVu v Piešťanoch odovzdal viceprimátor mesta
Ing. Timotej Miština 14. dec. 2011 riaditeľovi ústavu Doc. RNDr. Jánovi Kraicovi, PhD.
Pamätný list a Plaketu primátora mesta Piešťany.
5. Priemysel, obchod, služby v roku 2011
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2011
a) Riadiace orgány spoločnosti, akcionári, zamestnanci Generálnym riaditeľom SLK v roku
2011 bol Klaus Pilz.
K zmene došlo iba v zložení predstavenstva spoločnosti, keď 23. júna 2011 Andreasa
Schustera nahradil Balász Zoltán Kovács.
Akcionári spoločnosti sa v roku 2011 nemenili (celkove 5), nemenil sa ani počet akcií
spoločnosti (1 509 518), ani počet akcií pripadajúci na jednotlivých akcionárov. Mesto
Piešťany malo naďalej 10,01 % podiel (151 102 akcií) a obec Smrdáky 0 % podiel (1 akcia).
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov SLK v roku 2011 bol 1 124.
b) Hospodárenie spoločnosti Celkové výnosy v roku 2011 boli vo výške 32 411 tis. eur (v
roku 2010 32 750 tis. eur).
Výsledok hospodárenia – čistý zisk spoločnosti v roku 2011 bol 198 tis. eur (v roku 2010
902 tis. eur). Na Mesto Piešťany pripadlo 19,9 tis. eur. Pokles spôsobila hlavne nižšia
obsadenosť kúpeľov. V dôsledku rastu cien došlo tiež k nárastu nákladov výrobnej spotreby.
c) Investičná činnosť kúpeľov Po vyše 30 rokov prevádzky bola koncom februára
2011 ukončená rekonštrukcia a modernizácia vaňovej a vodoliečebnej časti centrálnej
balneoterapie Balnea Health Spa (Balneoterapia II medzi hotelom Balnea Esplanade Palace
a Balnea Grand Splendid) v celkovej výške vyše 3,4 mil. eur.
Balneoterapiu ročne navštívi vyše 40 tisíc hostí a poskytne 760 tisíc procedúr. Denná kapacita
novej vodoliečebnej časti je 350 vaňových kúpeľov, 280 masáží a 500 vodoliečebných
procedúr. Hostia môžu absolvovať aj bahenné zábaly a kúpanie v zrkadlisku s termálnou
vodou a tiež i ďalšie formy liečenia pohybového aparátu.
Balneologické centrum okrem štandardných procedúr začalo svojim klientom poskytovať aj
dve nové procedúry – kráľovský vaňový kúpeľ de Luxe (vaňový kúpeľ obohatený odvarom
liečivých bylín, suchý zábal a relaxačná masáž) a tiež zoštíhľujúcu masáž Twigy.
Medzi ďalšie investičné akcie patrila rekonštrukcia zariadení v hoteli Balnea Esplanade
Palace vo výške 185 tis. eur, recyklačné stanice vo výške 139 tis. eur a pod.
d) Klienti kúpeľov V roku 2011 kúpele mali 46 458 klientov (v roku 2010 49 215), z toho
bolo 21 345 domácich a 25 113 zahraničných.
Na domácom trhu prevládali samoplatci (11 192 osôb), nasledovali zdravotné poisťovne kat. A (3 976 osôb) a kat. B (1 512 osôb), doprovod a pasanti (4665 osôb).
Na zahraničnom trhu mali kúpele klientov zo 79 krajín sveta. Najviac ich bolo z Čiech
(28,25 %), potom z Nemecka (22,63 %), Izraela (15,20 %), Rakúska (4.80 %), Ruska
(4,58 0%), Poľska (3,60 %), Kuwaitu (2,71 %), Saudskej Arábie (1,37 %), Maďarska (1,36
%), Cyprusu (1,70 %), USA (1,53 %), Libanonu (1,17 %), Veľkej Británie (1,02 %), SAE

(0,79 %), Kanady (0,67 %), Austrálie (0,67 %), Jordánska (0,67 %), Talianska (0,65 %),
Francúzska
(0,65 %), Belgicka (0,62 %) a ďalších 59 štátov (5,36 %).
Zo zahraničia prišlo na kúpeľný pobyt aj niekoľko významných klientov. Napríklad z Ruska
prišla bývalá manželka Sergeja Bondarčuka, herečka Inna Makarovová a aj jej dcéra,
herečka, režisérka a scenáristka Natalia Bondarčuková.
e) Nová výzdoba veľkej sály Kursalonu
14. jan. 2011 bola veľká sála Kursalonu vyzdobená štyrmi veľkoformátovými reprodukciami
historických fotografií nanesenými na plátno. Zhotovil ich Fedor Nemec.
2. Obnovenie obchodného domu PT Univerzál
Po veľkom minuloročnom požiari, pri ktorom zhorel supermarket PT Univerzál, pristúpil
jeho majiteľ Pavel Táborský k jeho obnove.
Novopostavený supermarket bol slávnostne otvorený krátko pred Veľkou nocou v utorok
19. apríla 2011.
V objekte sa nachádza predajňa P. Táborského a ďalšie prevádzky – predajňa textilu, oprava
obuvi, krčmy, pošta, reštaurácia, na poschodí fitnes centrum a pod.
3. Súkromné trhovisko Blšie trhy SK
Na 9. zasadnutí MsZ MP dňa 24. nov. 2011 bolo schválené VZN MP Trhový poriadok
- Trhovisko Blšie trhy SK. Správu trhoviska vykonáva spoločnosť MA, s.r.o., Ducové
(štatutárny orgán Anton Bachar, Ducové 32). Trhovisko sa nachádza v časti areálu MVSTK, s.r.o., Žilinská cesta 112.
Druhy poskytovaných služieb: rýchle občerstvenie a stravovanie, brúsenie nožov, nožníc
a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, brašnárske služby,
fotografické služby, čistenie peria.
Sortiment predávaných výrobkov: ovocie, zelenina, med, čerstvé huby (len s osvedčením
o osobitnej spôsobilosti na ich predaj), živé ryby, kríky a stromy (i vianočné), kvety, drobné
umelecké a remeselné výrobky, odevy, obuv, spotrebný tovar, elektrotechnické výrobky,
drogériový tovar, športové potreby, hračky, zberateľské predmety, starožitnosti a pod. tiež
bol povolený predaj živých zvierat, tie však môžu predávať iba zväzy chovateľov.
Zakázaný bol predaj liehovín, tabaku a pyrotechniky.
V stánkoch po dohode so správcom predávajú živnostníci, osoby, ktoré predávajú produkty
vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti a tiež ľudia predávajúci vlastné použité
výrobky.
4. Služby mesta Piešťany, p.o. – údržba a čistenie mestských komunikácií
Údržbu približne 94 km cestných komunikácií, vyše 160 km chodníkov a čistenie verejných
priestranstiev v Piešťanoch vykonávajú Služby MP, p.o. V roku 2011 sa tejto činnosti
venovalo približne 55 pracovníkov strediska údržby a verejnej zelene. Okrem údržby
komunikácií čistia verejné schody, priechody, autobusové zastávky, parkoviská a pod.
Najviac práce si vyžaduje zimná údržba mestských komunikácií. Keďže štatút kúpeľného
mesta nedovoľuje z dôvodu ochrany podzemných zdrojov liečivých vôd používať soľ
a ani jej koncentráty, na posyp sa preto používa kamenná drvina. Služby MP majú na zimu
k dispozícii dva sypače, tri malé vozidlá, štyri traktory s vlečnou radlicou a jednu, špeciálne
na zimu upravenú kosačku.

Celkové náklady na zimnú údržbu predstavujú ročne cca 80 tis. eur.
Obmedzenie používania soli a jej koncentrátov sa prejavuje najmä po oteplení, pretože
veľké množstvo kamennej drviny treba na uliciach pozametať a upratať. V priebehu zimy
vznikne na uliciach tiež množstvo výtlkov, ktoré treba na jar opraviť.
6. Úprava mesta, doprava, spoje v roku 2011
1. Rekonštrukcia Teplickej ulice
Po ukončení rozsiahlych rekonštrukčných prác bola 7. júla 2011 obnovená premávka na
Teplickej ul. Rozsiahla rekonštrukcia 820 m dlhej ulice v centre mesta si vyžiadala vyše 2
mil. eur, podstatnú časť z nich mesto hradilo z prostriedkov Európskej únie.
Po výrube predchádzajúcich sa uskutočnila výsadba nových stromov. Tiež boli vyznačené
nové parkovacie miesta. Parkovanie na Teplickej ul. bude zadarmo, lebo bolo vyradené zo
zóny plateného parkovania, pretože po použití peňazí z fondov EÚ už nemožno vyberať
parkovací poplatok.
Na križovatke Teplickej ul. s Meštianskou ul. a Radlinského ul. bola uložená dlažba z rezaného
betónu. Križovatka bola trochu vyvýšená, aby autá prichádzajúce zo všetkých smerov kvôli
vyvýšeniu betónovej plochy spomalili. Takéto riešenie križovatky je čiastočnou náhradou
za kruhový objazd.
2. Rekonštrukcia Hudobného pavilónu
V apríli a máji 2011 prebiehala rekonštrukcia predpolia Hudobného pavilónu v mestskom
parku. V okolí „mušle“ boli odstránené staré asfaltové chodníky. Pri vstupe k pavilónu
z chodníka bola zhotovená kaskáda s rampou, s tromi úrovňami z prírodného lomového
kameňa. 354 oceľových stoličiek bolo opieskovaných a pozinkovaných, drevené časti boli
vymenené za dosky z agátového dreva ošetreného olivovým náterom.
3. Jarné upratovanie brehov Váhu a Sĺňavy
Čistenie brehov Váhu a Sĺňavy pod názvom „Naše gesto pre čisté mesto - 2. ročník“ sa
uskutočnilo v druhej polovici marca 2011. Zorganizoval ho Michal Fiala z výletného bufetu
Dino v spolupráci s Mestom Piešťany a Povodím Váhu Piešťany.
Do vyzbierania smetí z brehov Váhu, Sĺňavy a ďalších častí mesta i z okolitých obcí sa
zapojilo takmer 2 000 dobrovoľníkov zo škôl, športových klubov, firiem a úradov z Piešťan,
Banky, Moravian n/V., Ratnoviec, Sokoloviec a Hornej Stredy. Okrem vyčistenia brehov sa
vykonali aj drobné rekonštrukcie, ekologická osveta, športové aktivity a pod.
4. Cyklochodník pri potoku Dubová - 2. časť
V roku 2011 pokračovali práce na 2. časti revitalizácie potoku Dubová a budovania
cyklochodníku na úseku od Veternej ul. po Lodenicu.
Pre cyklistov, korčuliarov a chodcov boli vybudované dva nové chodníky i s pouličným
osvetlením v dĺžke takmer 1 km. Tiež sa urobili sadové úpravy okolia potoka – zatrávnenie
a ošetrenie zelene, nebudú chýbať ani lavičky, koše a potočisko.
30. septembra 2011 bola daná do užívania 2. časť cyklochodníka pri Dubovej. Slávnostne ho
otvorila poslankyňa MsZ Eva Wernerová symbolickým odomknutím zámky na bicykloch
primátora mesta Rema Cicutta, riaditeľa Správy stredného Váhu v Piešťanoch Milana

Koščála a majstra sveta v jazde na vysokom bicykli (velocipéde) Jozefa Zimovčáka. Tí si
potom aj s ďalšími cyklistami trasu od Veternej ul. po Lodenicu aj vyskúšali.
Súčasťou otvorenia cyklochodníka boli aj prednášky, výstavy a súťaže.
5. Rekonštrukcia stánku Pod Lipou
V roku 2011 sa uskutočnila rekonštrukcia stánku Pod Lipou na Nám. slobody. Mesto
Piešťany stánok aj s časťou priľahlých pozemkov predalo Ing. Jurajovi Románekovi a Petrovi
Kohútovi za 25 800 eur. Majitelia stánok rozšírili a prestavali na espresso (kaviareň), ktoré
bolo otvorené ešte pred Vianocami.
Stánok bol postavený v roku 1947 pri strome Lipa slobody. Lipu údajne zasadili v októbri
1920 pri príležitosti 2. výročia vzniku Československej republiky.
6. Rekonštrukcia hasičskej stanice v Piešťanoch
V roku 2011 sa začala rekonštrukcia a nadstavba hasičskej stanice na Dopravnej ul. Hasiči
získali na tento účel vyše 1 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Rekonštrukčné práce sa ukončia v budúcom roku. Do vynovených priestorov hasičskej
stanice sa presídli aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.
7. Rekonštrukcia Mestskej knižnice v Piešťanoch
V novembri 2011 sa začali rekonštrukčné práce na 24-ročnej budove mestskej knižnice
a majú trvať do marca budúceho roka.
Opraví sa strecha, vymenia sa presklenené okná, uskutoční sa rekonštrukcia kotolne, zateplí
sa fasáda a pod. Má sa postaviť aj výťah, aby hendikepovaným čitateľom bol umožnený
prístup priamo ku knihám.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu knižnice sú 705 tis. eur, z toho 403 tis. eur sú
oprávnené náklady hradené z grantu EÚ. Zvyšok bude uhradený z mestského rozpočtu.
8. Rekonštrukcia Domu smútku na Žilinskej ceste
V roku 2011 realizovalo Mesto Piešťany rekonštrukciu a rozšírenie Domu smútku na Žilinskej
ceste. V porovnaní s Domom smútku na Bratislavskej ceste mal tento objekt nevyhovujúce
kapacitné a priestorové podmienky.
Rekonštrukčné práce sa začali vo februári a začiatkom decembra sa v ňom opäť začali konať
smútočné obrady.
Objekt bol výrazne zväčšený, rozšírila sa obradná miestnosť, pribudli technické miestnosti,
sklad, sociálne priestory pre pracovníkov, šatne, kancelárie i garáž. Náklady na rekonštrukciu
domu smútku boli vo výške 257,5 tis. eur.
Kancelária Strediska pietnych služieb SMP pre oba cintoríny sa nachádza na cintoríne na
Bratislavskej ceste, manažérkou strediska je Ing. Eliška Gocká.
9. Stavebné práce na pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda
Po dlhšej dobe sa pokračovalo na budovaní pastoračného centra pri Kostole sv. Cyrila
a Metoda.
V septembri 2011 sa urobilo zateplenie časti fasády na strane od Auparku a poloblúku
z vnútornej strany budovy kostola.

10. Modernizácia kina v KSC Fontána
V decembri 2011 v kine KSC Fontána prebiehali záverečné práce na začatie premietania vo
formáte 2D a 3D. V kine bola nainštalovaná bezpečnostná brána, ktorá zabraňuje prípadnému
odcudzeniu 3D okuliarov, ktoré okrem kina nie sú inde použiteľné. Tiež bola zabudovaná
umývačka na tieto okuliare a natiahnuté nové plátno. Celkové náklady na digitalizáciu kina
boli 142 tis. eur.
Slávnostné otvorenie zdigitalizovaného kina sa uskutočnilo 20. dec. 2011. O deň neskôr bol
s použitím digitálneho projektora premietnutý prvý 3D film v Piešťanoch. Aj po modernizácii
sa v kine budú naďalej premietať aj klasické 35 mm filmy.
11. Areál futbalového štadióna v Piešťanoch – nové nájomné zmluvy
Do roku 2011 Mesto Piešťany prenajímalo časť areálu futbalového štadióna Prvému
futbalovému klubu Piešťany, o.z. (hlavné a tréningové ihrisko s príslušenstvom a väčšinu
nebytových priestorov v Športhoteli). Zbývajúca časť areálu bola daná do správy Služieb
mesta Piešťany, p.o., ktoré ju prenajalo nasledovným organizáciám: Piešťanskému
futbalovému klubu, o.z. (ďalšia časť Športhotela a časť pozemkov), Prvému futbalovému
klubu Piešťany, o.z. (hnuteľné veci – kosačky, postrekovače a pod.) a TJ Družba Piešťany,
o.z. (atletická dráha, kancelária).
Na 8. zasadnutí MsZ MP dňa 20. okt. 2011 bola schválená nová zmluva o nájme areálu
Futbalového štadióna, Kuzmányho ul. Piešťany a to medzi Mestom Piešťany a P.F.K.,
a.s., Dopravná 19 Piešťany (predseda predstavenstva Khalil Belmechri). Zároveň bola
s pripomienkami poslancov schválená zmluva o nájme časti areálu futbalového štadióna
medzi Mestom Piešťany a TJ Družba Piešťany, o.z. (predseda združenia Ing. Peter Mikuláš).
12. Prírodný amfiteáter Piešťany – ponuka nájmu
Na 7. zasadnutí MsZ MP 22. sept. 2011 boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže
na nájom majetku vo vlastníctve Mesta Piešťany „Prírodný amfiteáter Piešťany“. Objekt je
národnou kultúrnou pamiatkou.
Z histórie amfiteátra – 21. okt. 1945 bolo vydané rozhodnutie SNR o povýšení Piešťan
na mesto. Od roku 1956 existuje Štatút kúpeľného mesta Piešťany a v tom istom roku
dostali Piešťany svoj prvý Smerný územný plán (SÚP); predtým rozvoj mesta usmerňovali
regulačné plány. Odvtedy sa začal plánovitý rozvoj kúpeľného mesta Piešťany. Prvý SÚP
platil do roku 1973.
Jedným z niekoľkých spracovateľov prvého SÚP mesta Piešťany bol architekt Michal
Maximilián Scheer. Už predtým, v roku 1955, získal 1. cenu vo verejnej súťaži Centrum
kúpeľov.
M.M. Scheer spolu s ďalším architektom Jaroslavom Rajchlom vypracovali návrh letného
prírodného divadla, t.j. amfiteátra, ktorý umiestnili do mestského parku neďaleko Grand
hotela Slovan.
Prírodný amfiteáter bol otvorený v roku 1959 a dlhé obdobie slúžil svojmu účelu. Uskutočnilo
sa v ňom množstvo podujatí s veľkým počtom návštevníkov.
Po „nežnej“ revolúcii sa amfiteáter v Sade A. Kmeťa prestal využívať a začal chátrať.
V roku 2002 Mesto Piešťany realizovalo stavebné úpravy v opustenom objekte amfiteátra
na základe posúdenia projektanta Ing. Jaroslava Konečného. Cieľom týchto prác bolo
zamedzenie stretávania sa drogovo závislých občanov v objekte.

V súčasnosti je objekt v dezolátnom stave a naďalej chátra. Vnútorný priestor zarastá
náletovou zeleňou, korene zo zelene zväčšujú deštrukciu objektu.
Mestu Piešťany chýba objekt, v ktorom by sa v letnom období mohli konať podujatia
na otvorenom priestore. V minulosti tomuto účelu slúžil práve prírodný amfiteáter a tiež
i prírodné kino pri KSC Fontána, v súčasnosti tiež nefunkčné (v minulosti bolo súčasťou
kina Moskva).
13. Investičné akcie mesta zamerané na deti
a) Nová trieda MŠ – kapacita materských škôl v Piešťanoch v súčasnosti nepostačuje, dopyt
prevyšuje ponuku. Mesto Piešťany preto zriadilo novú elokovanú triedu pre škôlkárov
v budove Základnej školy na Ul. F.E. Scherera.
b) Nové detské ihrisko – koncom augusta 2011 bolo na sídlisku A. Trajan sprístupnené
vynovené detské ihrisko na Ul. M. Bela.
c) Oprava fasády ZŠ – na budove ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul. bola opravená časť
fasády.
14. Nové parkovisko na sídlisku Adam Trajan
Koncom novembra 2011 Mesto Piešťany dalo do užívania nové parkovisko na sídlisku A.
Trajan, pribudlo 55 nových parkovacích miest.
Situácia v parkovaní áut, ktorých počet každoročne stúpa, už bola na tomto sídlisku kritická.
Nové parkovisko aspoň čiastočne zníži naďalej pretrvávajúci počet chýbajúcich parkovacích
miest.
Súčasťou výstavby nového parkoviska bolo aj odkanalizovanie dažďovej vody a osadenie
odlučovača ropných látok. Na parkovisku sa vysadí nová zeleň.
Náklady na vybudovanie nového parkoviska boli vo výške 80,5 tis. eur.
15. Mestský park v Piešťanoch
Mestský park v Piešťanoch je v meste známy pod názvom Sad Andreja Kmeťa. Pamiatkový
úrad SR v apríli 2011 opäť vyhlásil mestský park za národnú kultúrnu pamiatku. Dvaja
vlastníci pozemkov v parku sa však proti tomu odvolali, pretože pamiatková ochrana by
obmedzila ich vlastnícke práva. Podané odvolanie preskúmalo Ministerstvo kultúry SR
a opäť zrušilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR o vyhlásení piešťanského mestského
parku za národnú kultúrnu pamiatku.
16. Regulované nezastavateľné plochy zelene na území mesta Piešťany
Na zasadnutí MsZ MP dňa 26. mája 2011 prerokovali poslanci návrhu zoznamu regulovaných
nezastavateľných plôch v súlade s Generelom zelene mesta Piešťany a vyčlenených v rámci
zastavaného územia mesta Piešťany. Je to podklad pre aktualizáciu Územného plánu mesta
Piešťany.
MsZ schválilo nasledovné regulovateľné plochy zelene na území mesta Piešťany: 1.
Mestský park, miestne biocentrum, 2. Potok Dubová, miestny biokoridor, 3. Kaluža,
miestny koridor (má spájať nadregionálne biocentrum Sĺňava, miestne biocentrum Sihoť,
miestne biocentrum Malá vrbina a nadregionálny biokoridor Váh s miestnym biokoridorom
Orvištský kanál), 4. Paušiho kanál, miestny biokoridor (má spájať miestny biokoridor

Dubová a miestny biokoridor Železnica), 5. Cintorín na Bratislavskej ceste (Nový cintorín),
6. Cintorín na Žilinskej ceste (Horný cintorín), 7. Židovský cintorín (na Jánošíkovej ul.),
8. Teplický park (medzi Štúrovou ul. a Kalinčiakovou ul. na mieste bývalého cintorína),
9. Pažitský park (medzi Žilinskou cestou, Sasinkovou ul. a Hoštákmi), 10. Malá parková
plocha okolia Kostola sv. Cyrila a Metoda, 11. Malá parková plocha Námestie Janka Kráľa
(pri MsKS), 12. Malá parková plocha a skupina platanov na parkovisku na Nálepkovej ul.,
13. Malé parkové plochy na ul. Pod Párovcami, 14. Malé parkové plochy na Nám. SNP, 15.
Malá parková plocha na Winterovej ul. (je súčasťou pešej zóny v priestore Nám. slobody Winterova ul.), 16. Plocha izolačnej zelene pri železničnej trati (zeleň s izolačným účinkom
proti hlučnosti a prašnosti), 17. Plochy nezastavateľnej zelene pozdĺž Orviskej cesty (popri
železničnej trate a v blízkosti letiska, ovplyvňujú bezpečnosť leteckej dopravy), 18. Plochy
nezastavateľnej zelene pozdĺž Orviskej cesty (popri železničnej trati a v blízkosti letiska,
ovplyvňujúce bezpečnosť leteckej dopravy), 19. Plocha nezastavateľnej zelene pozdĺž
Orviskej cesty (popri železničnej trati a v blízkosti letiska, ovplyvňuje bezpečnosť leteckej
dopravy), 20. Malé parkové plochy na rohu Vodárenskej ul. a Žilinskej cesty, 21. Malá
parková plocha vojenského pamätníka na Žilinskej ceste, 22. Plochy porastov vsakovacieho
kanála (plocha s porastom lužných drevín a trávnatou plochou, situovaná medzi križovatkami
Vážska ul. - Veterná ul. a Lodenicou), 23. Malá parkovacia plocha v sídlisku Heinola (plocha
zelene pričlenená k miestnemu biocentru Sihoť), 24. Plocha porastov okolia campingu
(zeleň campingu Lodenica, zeleň v okolí hotelov, exempláre topoľov. Porasty brehov potoka
Dubová a priesakového kanála sú lokality s ekologickou hodnotou).
MsZ neschválilo nasledovné navrhnuté regulovateľné plochy zelene: 1. Malá vrbina, miestne
biocentrum (medzi sídliskom A. Trajan a poliklinikou, nachádzajú sa tam zvyšky lužného
lesa a bývalých ramien Váhu). Poslanci rozhodli, že uvedená lokalita sa rozdelí na 2 časti –
v jednej časti zostane neporušená príroda a druhá časť sa využije ako plocha pre zariadenia
športu a rekreácie. 2. Sihoť, miestne biocentrum.
Poslanci MsZ zároveň schválili doplnenie zoznamu o nasledovné regulované nezastavateľné
plochy: 1. Plochy Botanickej záhrady Strednej odbornej školy záhradníckej, 2. Malá parková
plocha na Štefánikovej ul. (pred objektom Magura), 3. Cintorín v m.č. Kocurice.
Neschválili doplnenie zoznamu o: 1. Parkové plochy v areáli Vojenského zdravotníckeho
zariadenia, a.s., Kúpeľný ústav Piešťany, 2. Plochy pozostatkov lužného lesa na pravom
brehu Váhu nad vojenským pamätníkom.
17. Nepovolené ukladanie odpadov
Niektorí obyvatelia mesta porušovali VZN MP o odpadoch. Na stanovištiach zberných
nádob na odpad často dochádzalo k nepovolenému ukladaniu mimo zberných nádob. Boli to
odpady vznikajúce zo stavebných úprav bytov a tiež veľkoobjemové odpady (starý nábytok,
koberce, elektrospotrebiče – chladničky, práčky, televízory a iný drobný odpad v plastových
vreciach).
Nepovolené skládky odpadov riešili mesto v spolupráci s mestskou políciou. Na ukladanie
nadrozmerného odpadu je určená prevádzka Zberného strediska na Ul. Pod Párovcami a na
likvidáciu stavebného odpadu slúžia skládky odpadov v Rakoviciach.

18. Mestská autobusová doprava v Piešťanoch
V roku 2011 mestskú autobusovú dopravu v Piešťanoch naďalej zabezpečoval dopravca
SAD, a.s. Trnava, OZ Piešťany. V rámci rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 bola na
prevádzku mestskej autobusovej dopravy schválená čiastka vo výške 365 tis. eur. Poskytnuté
finančné prostriedky však nepokryli náklady na prevádzku MAD v potrebnej výške a preto
bolo potrebné znížiť stratu v mestskej autobusovej doprave úpravou cestovného.
Od 1. sept. 2011 platí nová tarifa v MAD na území Piešťan. Boli znížené zľavy, ktoré boli
hradené z mestského rozpočtu.
Tarifa cestovného mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch sa člení:
a) za osobu, za batožinu, za detský kočík, za psa;
b) osobitné cestovné – deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov, starobní a invalidní
dôchodci;
c) osobitné cestovné – občania nad 70 rokov;
d) osobitné cestovné – ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP
a ŤZP-S so sprievodcom alebo vodiacim psom, invalidný vozík alebo detský kočík;
e) osobitné cestovné – deti do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho.
Cestujúci si môže cestovný lístok zakúpiť u vodiča alebo cez čipovú kartu, v tom prípade je
cena lístka o niečo nižšia.
Cena obyčajného cestovného lístka na jednu cestu zakúpeného u vodiča zostala nezmenená
0,50 eura, cez čipovú kartu bola zvýšená na 0,49 eura (predtým 0,37 eur). Osobitné cestovné
na jednu cestu podľa bodu b) pri zakúpení lístka u vodiča zostalo nezmenené 0,30 eura, pri
použití čipovej karty bolo zvýšené na 0,29 eura (predtým 0,20 eura). Osobitné cestovné
na jednu cestu pre občana nad 70 rokov bola zvýšená na 0,20 eura (predtým 0,10 eura),
pri použití čipovej karty na 0,19 eura (predtým 0,07 eura). Osobitné cestovné na jednu
cestu podľa bodu d) zostalo nezmenené 0,10 eura, pri použití čipovej karty bolo zvýšené
na 0,09 eura (predtým 0,07 eura). Osobitné cestovné na jednu cestu podľa bodu e) zostalo
nezmenené.
7. Školstvo
1. Ocenenie pedagógov
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 29. marca 2011 v Kursalone uskutočnilo podujatie
„Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda“, na ktorom mesto ocenilo najlepších učiteľov.
Plakety s podobizňou J.A. Komenského oceneným učiteľom odovzdali viceprimátor mesta
Ing. T. Miština, CSc. a predsedníčka komisie školstva, športu a mládeže MsZ Ing. I. Babičová.
Za pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese bolo
ocenených 21 učiteľov ZŠ, MŠ a ďalších školských zariadení: Mgr. Peter Bajnok, Margita
Bíla, Mgr. Anita Drdošová, Emília Géciová, Mgr. Marta Hlinková, Eva Lehutová, Mgr.
Viera Marhefková, Mgr. Žofia Masariková, Emília Ondrejková, Mgr. Darina Pappová, Mgr.
Martina Pechová, Mgr. Anna Šugárová, Mgr. Viera Švančarová, Mgr. Ľudmila Tarnócyová,
PaedDr. Mária Tekelová, Mgr. Emília Tuláková, Mgr. Ita Vašeková, Ľubomír Váry, Mgr.
Vlasta Záhurančíková, PaedDr. Milan Zelenay, Nadežda Žitňanská.
Ocenenie primátora získal aj Ing. Juraj Halmay in memoriam.
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Eugen Jurzyca riaditeľku ZŠ F.E.
Scherera PaedDr. Gizelu Talačovú.

2. Súťaž Škola roka
Súťaž piešťanských ZŠ Škola roka sa koná každoročne, vyhlasuje ju primátor mesta Piešťany.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 25. júna 2011 v Dome umenia.
Najlepšou školou v škols. roku 2010/2011 podľa celkového počtu získaných bodov sa stala
ZŠ Brezová ul. V počte získaných bodov na žiaka a tiež i v mimoškolskej činnosti obsadila
1. miesto ZŠ Ul. F.E. Scherera.
Boli vyhodnotené aj ďalšie súťaže – Talenty, Talenty v športe, Logo, Najkrajší školský
časopis, Humánny čin roka.
Ocenenia v súťaži Talenty prevzali postupne žiaci i učitelia jednotlivých škôl – Gymnázia P.
de Coubertina, ZŠ Brezová ul., ZŠ Mojmírova ul., ZŠ Ul. F.E. Scherera, ZŠ Holubyho ul.,
ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul., ZŠ sv. M. Goretti, ZUŠ.
V súťaži Talenty v športe za najlepších športovcov roka boli vyhlásení Kristína Borisová zo
ZŠ sv. M. Goretti a Nikolaj Tóth zo ZŠ Mojmírova ul.
Najaktívnejšou školou v športe sa v počte žiakov do 300 stala ZŠ sv. M. Goretti a nad 300
žiakov ZŠ Brezová ul.
Najkrajší školský časopis mala ZŠ sv. M. Goretti. Najlepší výtvarný návrh na logo Talentov
vytvoril Matej Ondreička zo ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul.
Cenu za humánny čin roka získali žiaci 3.A triedy zo ZŠ M.R. Štefánika Vajanského ul.
a kolektív detí 1. - 4. ročníka školského klubu detí pri ZŠ Brezová ul.
Podujatia sa zúčastnili aj riaditelia ocenených škôl. Ocenenia (medaily, pamätné listy, poháre,
diplomy, plakety, finančné odmeny) odovzdávali okrem primátora mesta Ing. Rema Cicutta
aj prednostka MsÚ RNDr. Denisa Bartošová, poslanec MsZ RNDr. Ján Šmída, vedúca
odboru služieb MsÚ PhDr. Silvia Mezovská a riaditeľka CVČ Ahoj Mgr. Ingrid Galková.
3. Súťaž Mladý somelier – 12. ročník
V Hotelovej akadémii ĽW v Piešťanoch sa 19. apríla 2011 konal 12. ročník súťaže Mladý
somelier, ktorej sa zúčastnili študenti z 12-tich stredných odborných škôl z celého Slovenska.
Víťazom sa stal študent SOŠHS a O v Nových Zámkoch Miroslav Balla. Na 3. mieste sa
umiestnil Piešťanec Rastislav Štefko z Hotelovej akadémie ĽW.
Odborným garantom podujatia bol profesor Fedor Malík, hlavným sponzorom bola
spoločnosť Víno Nitra.
4. Úspech piešťanskej študentky
Študentka piešťanského Gymnázia P. de Coubertina Andrea Pločeková bola členkou
3-členného slovenského družstva študentov (biológ, chemik, fyzik), ktoré sa zúčastnilo
súťaže The European Union Science vo švédskom Göteborgu. Z každej krajiny EÚ súťažili
dve družstvá. Družstvo, v ktorom Andrea bola fyzikom, obsadilo 2. miesto.
Úspešných riešiteľov medzinárodných študentských olympiád prijal 23. júna 2011 prezident
SR Ivan Gašparovič.
5. Piešťanskí študenti na mládežníckom fóre škôl v Číne
V polovici augusta 2011 7-členná skupina piešťanských gymnazistov pod vedením
Miroslavy Dubovskej sa zúčastnila 8. medzinárodného mládežníckeho fóra škôl, ktoré sa
konalo v Pekingu. Zúčastnilo sa ho 22 škôl z celého sveta, ktoré vo svojom názve majú meno
zakladateľa novodobých olympijských hier Pierra de Coubertina. Rokovacím jazykom bola

angličtina. V programe fóra boli spoločné diskusie, športové a vedomostné súťaže. Všetci
študenti piešťanského gymnázia získali medailu P. de Coubertina.
Fórum sa koná jedenkrát za dva roky v rôznych krajinách sveta, poriada ho Medzinárodný
výbor P. de Coubertina sídliaci vo švajčiarskom Laussane.
6. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany – 65. výročie vzniku
Pri príležitosti 65. výr. svojho vzniku pripravila škola v decembri 2011 pre verejnosť
podujatie Vianočné gastro.
Pre návštevníkov boli pripravené rôzne pochúťky, učebne boli premenené na vinárne, čajovne
a tematické reštaurácie. Tiež sa uskutočnila súťaž slávnostne upravených pohostinných
tabúľ (vyhrala tabuľa Večera u Winterovcov).
7. Materské školy v Piešťanoch
V šk. roku 2011/2012 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pôsobili na území mesta
4 materské školy:
a) MŠ Ul. 8. mája 2 (riaditeľka Darina Vrtíková) – počet detí 201 (v predchádzajúcom šk.
roku 180 detí). Počet detí stúpol z toho dôvodu, že materskej škole pribudla jedna elokovaná
trieda v priestoroch ZŠ Ul. F.E. Scherera;
b) MŠ Ružová ul. (Eva Macánková) – počet detí 95;
c) MŠ Staničná ul. (PaedDr. Jaroslava Tarabová) – počet detí 180;
d) MŠ Valová ul. (Iveta Ščasná) – počet detí 197.
Celkový počet detí v týchto materských školách v šk. roku 2011/2012 bol 673 (v
predchádzajúcom šk. roku 645).
8. Súkromná materská škola Sunny day
Súkromná MŠ Sunny day Renaty Glasnákovej pôsobí v Piešťanoch od januára 2009.
Nachádza sa na Brezovej ul. 2, jej kapacita je maximálne 15 detí.
9. Základné školy v Piešťanoch
V šk. roku 2011/2012 pôsobilo v Piešťanoch 5 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany:
a) ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul. (riaditeľ Mgr. Kamil Moravčík) – počet tried a žiakov
9/182;
b) ZŠ Holubyho ul. (Mgr. Vilém Vrba) – 19/354;
c) ZŠ Mojmírova ul. (Mgr. Rudolf Kollár) – 19/443;
d) ZŠ Brezová ul. (RNDr. Bronislava Fačkovcová) – 31/706;
e) ZŠ Ul. F.E. Scherera (PaedDr. Gizela Talačová) – klasické triedy 9/169, špeciálne triedy
3/30, spolu 12/199.
Celkový počet žiakov ZŠ postupne klesal – v šk. roku 2008/2009 2 073, v šk. roku 2009/2010
1 975, v šk. roku 2010/2011 1 921 a v šk. roku 2011/2012 bol celkový počet žiakov 1 884.
f) V zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavskej arcidiecézy pôsobí v Piešťanoch cirkevná ZŠ
sv. Márie Goretti. Riaditeľom školy v šk. roku 2011/2012 bol PhDr. Marián Marák, školu
navštevovalo 273 žiakov v 16-tich triedach.
g) Riaditeľom Spojenej školy v Piešťanoch v šk. roku 2010/11 bol PaedDr. Miroslav Majtán,
od júla 2011 je riaditeľkou školy PaedDr. Alexandra Thomová.

10. Základná umelecká škola v Piešťanoch
V šk. roku 2010/2011 bol riaditeľom ZUŠ v Piešťanoch Kamil Vavrinec a zástupkyňou
riaditeľa Mgr. Emília Tuláková. Na škole vyučovalo 42 učiteľov v 3-och odboroch – hudobný
odbor (oddelenia - klavírne, sláčikové, gitarové, dychové, akordeónové, spevácke), výtvarný
odbor a tanečný odbor.
Okrem vyučovania ZUŠ realizovala viacero verejných vystúpení – koncerty, tanečné
vystúpenia, výchovné koncerty a pod. Žiaci sa tiež zúčastňovali rôznych súťaží (tanečných,
výtvarných, hudobných), výstav i ďalších podujatí.
11. Centrum voľného času Ahoj Piešťany
Budova CVČ Ahoj sa nachádza na Teplickej ul. 83. V šk. roku 2010/11 bola riaditeľkou
CVČ Mgr. Ingrid Galková, od júla 2011 je riaditeľkou PaedDr. Katarína Babičová. V šk.
roku 2010/2011 malo CVČ 4 oddelenia a 4-och interných pedagogických pracovníkov
– Peter Bajnok (oddelenie telovýchovy a športu ZŠ), Mgr. Jana Valachová (oddelenie
telovýchovy a športu SŠ), Alexandra Fránková (oddelenie kultúry) a Monika Barbuštiaková
(oddelenie prírodovedy) a 2-och nepedagogických pracovníkov – Daniela Paulechová
a Pavla Palkovičová. V záujmových útvaroch okrem interných pracovalo aj 13 externých
pracovníkov – Michaela Čamborová (plávanie), Ing. Vladimír Gubiš, CSc. (šach), RNDr.
Alica Kusendová (volejbal), Patrik Mikula (plastikový modelár), Štefan Virág (hip-hop),
Kornélia Francisty (biblický), Mgr. Emília Sedláčiková (lukostreľba a športová streľba), Ing.
Richard Kopún (klub spoločenských hier), Lenka Cibulková (FS Máj - prípravka, tanec),
Gabriela Juhosová (FS Máj - prípravka, spev), Andrea Votrubcová (divadelno-dramatický),
Ľudovít Benedik (karate), PhDr. Vladimír Krupa (mladý archeológ), Ing. Alojz Michna
(astrologický).
CVČ Ahoj organizovalo športové a kultúrne podujatia pre ZŠ a SŠ, podieľalo sa na
organizovaní predmetových olympiád a súťaží, vydávalo propozície súťaží a spracovávalo
ich výsledky a pod. CVČ tiež organizovalo jarné a letné denné tábory.
Záujmové útvary v CVČ v šk. roku 2010/2011: florbal, stolný tenis, športová streľba, šach,
plávanie, karate, gymnastika, volejbal, lukostreľba, vybíjaná, keramika, mladý archeológ,
astrológia, plastikový modelár, biblický, divadelno-dramatický, hip-hop, klub spoločenských
hier, pohybové hry pre integrované deti, túlavé topánky - klub integrovaných detí, materáčik,
klub dievčat, klub EKO fotografia.
12. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Piešťany
V šk. roku 2010/2011 riaditeľkou CPPP a P v Piešťanoch bola PhDr. Viera Sakmárová.
Sídlo centra bolo v priestoroch ZŠ Ul. F.E.Scherera, zriaďovateľom centra bol KŠÚ Trnava.
Celkový počet zamestnancov bol 10 – z toho boli 3 psychológovia, 3 špeciálni pedagógovia
a 1 sociálny pracovník.
Najviac psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení sa uskutočnilo na žiadosť
materských, základných a stredných škôl. V okrese Piešťany sa to týkalo 30 MŠ, 25 ZŠ, 10
SŠ a dvoch špeciálnych ZŠ.
Klientom sa poskytovala odborná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika,
odborná starostlivosť bola realizovaná individuálne i skupinove. Tiež sa uskutočňovalo
poradenstvo a odborno-metodická činnosť pre rodičov a učiteľov. Centrum vykonávalo aj
preventívne aktivity formou prednášok na školách pre deti, rodičov i učiteľov.

8. Kultúra
1. Subjekty pôsobiace v Piešťanoch v oblasti kultúry
a) Kultúrne zariadenia Mesta Piešťany
- Mestské kultúrne stredisko MP – Malá scéna, Kultúrne a spoločenské
centrum Fontána, Hudobný pavilón, Výstavná sieň v Starej lekárni;
- Mestská knižnica MP – budova knižnice na Školskej ul., Piešťanské
informačné centrum na Pribinovej ul.
b) Národné osvetové centrum – Dom umenia Piešťany.
c) Balneologické múzeum Piešťany – stála expozícia v Kursalone na
Beethovenovej ul., Vila Liska – výstavná sieň, Pamätná izba Ivana Kraska.
d) Kultúrne zariadenia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s.
– Spoločenské centrum SLK - Kongresová hala, hudobný pavilón Harmony, Kursalon
(priestory sa poskytovali súkromným podnikateľom, napr. spoločnosť Kursalon, s.r.o.).
e) Školy
- Základná umelecká škola Piešťany;
- Súkromná základná umelecká škola.
f) Folklórne súbory – Máj, Slnečnica, Striebornica, Povoja, Rodina Hlbockých.
g) Hudobné skupiny – Slniečko, Váh River Band, Mustang Band, Kontrafakt, Wanteed,
Halango-Palango, Kapela Passus, Black Apple, For you, Black Diamond, Funny Faces
i ďalšie.
h) Chrámové zbory – Coro Laudamus.
i) Tanečné skupiny – Streat beat, Heroes - break dance.
j) Agentúry – MMI, DUNA, TOCCATA-ART, Petrova hudobná agentúra,
Shramot, Nexon.
k) Súkromní podnikatelia v oblasti kultúry – Art jazz gallery, Kursalon, Galéria MEDEA, 3
COM art, Galéria NAMI.
l) Neziskové organizácie – International jazz Piešťany.
m) Film, video – Filmový klub pri MsKS, Hifi klub SSE.
n) Fotografia, výtvarníctvo – Piešťanský fotoklub, Foto-Art-Nature, Výtvarný klub pri
MsKS.
2. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2010
Kultúrna osobnosť roka – stal sa ňou vedúci hudobnej skupiny Slniečko, spevák a bloger
Mgr. Peter Remiš. So skupinou Slniečko odohral už 700 koncertov, nielen v našom meste,
ale reprezentoval Piešťany na Slovensku i v zahraničí.
Spolupracuje s mestskou knižnicou na projekte „Vzdelávajme naše mesto“, ktorý informuje
o významných osobnostiach Piešťan. Je autorom troch kníh a desiatok textov.
Kultúrny počin roka – stala sa ním výstava s názvom A opona spadla, ktorá dokumentovala
históriu ochotníckeho divadla. Autor Ing. Ladislav Mušinský v nej prezentoval pôsobenie
ochotníkov na území Piešťan od začiatku 20. storočia. Zozbieral množstvo dokumentárnych
materiálov o inscenovaných hrách a fotografie z predstavení. K tejto problematike pripravil
na vydanie aj publikáciu.

3. Regionálne Rádio Piešťany
Regionálne Rádio Piešťany začalo svoje vysielanie na Silvestra 2010 a to na frekvencii 90,2
MHz a vysielalo počas celého roka 2011. Počuť ho možno od Trnavy po Trenčín.
Prevádzkuje ho spoločnosť WINTER média, a.s. Piešťany, ktorá zároveň vydáva Piešťanský
týždeň. Okrem rôznych hudobných žánrov vysiela aj hovorené slovo.
4. Súborná výstava Mosty 2003 – 2010
Vernisáž sa uskutočnila 13. januára v Dome umenia. Vystavených bolo 25 diel európskych
výtvarníkov. Organizátorkou a kurátorkou súbornej výstavy bola Zora Petrášová.
5. Veľkoformátové fotografie v Kursalone
Štyri veľkoformátové fotografie, zachytávajúce históriu miesta a kúpeľov z konca 20-tych
rokov 20. stor. a umiestnené vo veľkej sále Kursalonu, boli slávnostne odhalené 14. jan.
2011. Vznikli zväčšením archívnych záberov, ktoré sa nachádzajú v zbierkach piešťanského
Balneologického múzea.
Na prvom obraze je zobrazený vtedajší amfiteáter, na druhom je odfotený secesný maliar
Alfonz Mucha s manželkou a Ľudovítom Winterom, na treťom vidno hľadanie termálnych
prameňov pomocou prútika za prítomnosti Imricha Wintera a štvrtý obraz zachytáva vtedajší
kúpeľný život i terasu Grand hotela Royal, terajšieho chátrajúceho Slovana.
6. Prednáška Jaroslava Korvína o pobyte v Afrike
Koncom januára 2011 sa v Piešťanskom informačnom centre uskutočnila prednáška spojená
s besedou Piešťanca Jaroslava Korvína pod názvom „Ako som si splnil svoj detský sen“
o jeho pobyte v Afrike. V rokoch 2006 - 2008 pôsobil v Mozambiku, kde sa realizoval
projekt využitia ekologickej, slnečnej energie pre zabezpečenie základných životných
potrieb miestnych ľudí.
7. Detská turistická omaľovanka o meste Piešťany
4. februára 2011 bola v Piešťanskom informačnom centre prezentovaná detská turistická
omaľovanka o meste Piešťany za prítomnosti primátora mesta Rema Cicutta, spisovateľa
Dušana Dušeka a zástupcu organizácie Pro Polis Viktora Nižňanského, ktorý prišiel
s nápadom ju vytvoriť.
Slovensko-anglickú maľovanku, venovanú zaujímavostiam mesta, zhotovila ilustrátorka
Martina Matlovičová. Obsahuje významné miesta mesta (Kolonádový most, pešia zóna,
Kúpeľný ostrov a pod.), zvieratá i rastliny, ktoré sú späté s Piešťanmi.
8. Úspech fotografa Mareka Švančaru
Mladý piešťanský fotograf Marek Švančara s fotografiou bikera z piešťanského lesíka za
zimným štadiónom sa stal víťazom súťaže o najlepšiu amatérsku bicyklovú fotografiu roku
2010. Súťaž vyhlásili slovenské časopisy Biker a Windsurfer.
Jeho víťazná fotografia v kategórii bike fotografie bola vo februári 2011 vystavená
v bratislavskom Apollo Business Centre spolu s ďalšími najlepšími športovými fotografiami.
9. Tanečná súťaž žiakov základných škôl
Podujatie sa konalo vo februári 2011 v KSC Fontána, pripravilo ho MsKS v Piešťanoch.

Svoje tanečné umenie predviedli žiaci ZŠ z Piešťan, Hlohovca, Vrbového a okolitých obcí,
ktorí súťažili v kategóriách mladších žiakov a starších žiakov. Medzi nimi boli aj tanečné
skupiny Plejády a Austedis zo ZUŠ v Piešťanoch a tanečníci, či už jednotlivci alebo skupiny
z piešťanských základných škôl.
10. Výstava diel gréckych a slovenských výtvarníkov
Výstava obrazov a diel zo skla sa konala v marci 2011 v Galérii Fontána, prezentovali sa
traja grécki a traja slovenskí výtvarníci.
Obrazy vystavovali Parthenopi Konstantinou, Dimitrios Miliotis a Martin Laca, sklárske
diela Achilles Dukos, Peter Ďuriš a Tomáš Ondrovčík.
11. Trnavský objektív – 41. ročník
Výstava fotografií neprofesionálnych fotografov okresu Trnava, Piešťany a Hlohovec bola
otvorená v polovici marca 2011 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. 77 fotografov, medzi
ktorými boli aj Piešťanci, vystavovalo 650 fotografií a 11 multimediálnych prezentácií.
12. Deň indickej kultúry v Piešťanoch
Spoločnosť slovensko-indického priateľstva pripravila 21. marca 2011 v KSC Fontána Deň
indickej kultúry. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou indického veľvyslanca v SR Rajiva
Mishru a primátora mesta Rema Cicutta.
Zároveň zástupca indického veľvyslanectva v SR a viceprimátor mesta T. Miština vykonali
krst anglického prekladu knihy Anny Galovičovej Multikultúrna výchova. Tiež sa uskutočnila
ochutnávka indickej kuchyne, premietanie filmov a beseda so študentmi stredných škôl. Pri
tejto príležitosti bola otvorená výstava fotografií z Indie Františka Chudobu.
13. Koncert indických hudobníkov
V piešťanskom džezovom klube Art Jazz Gallery sa 23. marca 2011 uskutočnil netradičný
koncert. Vystúpili traja indickí hudobníci zo zoskupenia Abhijit Banerjee Trio. Hrali na
exotických, klasických indických hudobných nástrojoch.
14. Výstava obrazov Viliama Zimana
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 1. apríla 2011 v Dome umenia, zúčastnil sa jej aj predseda
TTSK Tibor Mikuš.
Viliam Zeman pracoval v oblasti jadrovej energetiky. Na výstave predstavil sériu obrazov
z ciest v zahraničí. Je členom Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch.
15. Podujatie „Bavíme sa navzájom“ – 4. ročník
Hudobno-zábavný program pri príležitosti Svetového dňa humoru sa konal
1. apríla 2011
v kinosále KSC Fontána. Podujatie pripravilo MsKS v Piešťanoch v spolupráci s niektorými
dobrovoľnými organizáciami a združeniami. Účinkovali členovia občianskych združení.
16. Folklórny súbor Slnečnica – 25. výročie vzniku
8. a 9. apríla 2011 sa v Dome umenia uskutočnil galaprogram piešťanského FS Slnečnica
pri príležitosti 25. výročia vzniku súboru. Vystúpili tanečníci, sólisti a orchester Zlaté husle
pod vedením Martina Sleziaka.

FS Slnečnica v uplynulom období prezentoval ľudové umenie – tanec, spev a hudbu a to
nielen na Slovensku ale i po celom svete.
V súčasnosti súbor má takmer sto členov vo veku od 4 do 19 rokov. Jeho doménou sú
rytmické choreografie, ktoré vychádzajú z ľudových tradícií slovenských regiónov. Vedúcim
FS Slnečnica bol počas celého obdobia
PhDr. Miroslav Donoval.
Spoločné vystúpenie FS Slnečnica a orchestra Zlaté husle sa konalo aj 24. mája 2011
v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK a 2. júna v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku.
17. Úspechy piešťanských klavíristov
a) Súťaž Schneiderova Trnava - 11. ročník V celoslovenskej interpretačnej súťaži v sólovej
hre na klavíri Schneiderova Trnava boli úspešní klavíristi ZUŠ v Piešťanoch pod vedením
učiteľky Kataríny Čermákovej.
Ján Lednický okrem získania zlatého pásma sa stal absolútnym víťazom v kategórii do 20
rokov a získal aj cenu za najlepšiu improvizáciu skladby F. Schopina Scherzo b mol.
Michal Oravec v kategórii do 13 rokov sa umiestnil v zlatom pásme.
b) Najlepší absolvent klavírneho oddelenia ZUŠ v Piešťanoch V roku 2011 sa ním stal
Ján Rau z Piešťan, žiak učiteľky Márie Magulovej-Marcinkovej.
19. apríla 2011 sa
v kinosále Fontána prezentoval skladbou Sonata C major od W. A. Mozarta. Účinkoval už
na viacerých koncertoch v Dome umenia, KSC Fontána, Kursalone a v Kúpeľnom ústave
F.E. Scherera.
V škols. roku 2010/2011 bol žiakom 9. ročníka ZŠ Holubyho ul.
18. Týždenník Piešťanský týždeň – 20. výročie vzniku
30. apríla 2011 uplynulo 20 rokov od vydania 1. čísla regionálneho týždenníka Piešťanský
týždeň. Prvým vydavateľom a zároveň šéfredaktorom novín bol Juraj Staško. Jediným
redaktorom, ktorý pôsobí v Piešťanskom týždni celých 20 rokov je Štefan Gregorička.
V roku 2011 bola vedením týždenníka poverená Agnesa Balková, redaktormi boli Viera
Dusíková, Štefan Gregorička, Igor Paulech, editor webu Martin Kmeťo, ktorého vymenila
Andrea Rebrová a grafickú úpravu vykonával Ľubomír Škorňák. Piešťanský týždeň vydáva
spoločnosť WINTER média, a.s. Piešťany.
19. Stavanie mája v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 1. mája 2011, pripravilo ho MsKS v Piešťanoch.
Stavanie mája i s kultúrnym programom predviedli na pešej zóne členovia FS Modrovanka
- Krojovanka, prišiel aj starosta a skupina mládencov z Modrovej. Máj, patriaci všetkým
ženám a dievčatám, bol postavený na Winterovej ul. Súbor Modrovanka - Krojovanka
predviedol pásmo tancov a spevu na Nám. slobody.
20. Promenádne koncerty v Piešťanoch
Konali sa od začiatku júna do konca septembra 2011 (v Harmony už od mája). Promenádne
koncerty pripravilo MsKS v Hudobnom pavilóne v mestskom parku (štvrtok a nedeľa)
a kúpele v hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove (streda a sobota).

21. Výstava Výtvarného klubu pri MsKS mesta Piešťany
V máji 2011 prebiehala v Galérii Fontána výstava výberu diel členov piešťanského
výtvarného klubu. Výstavu otvoril 3. mája predseda Výtvarného klubu pri MsKS MP Alojz
Majerník. Okrem neho svoje olejomaľby, kresby i sochy prezentovali Viliam Ziman, Oskar
Jakubis ml., Jozef Jánošík, Zuzana Szökeová, Anton Ríha, Marta Mitošinková, Zuzana
Mezay, Rudolf Pavelský, Vojto Haring, Ján Lukačovič a Dušan Žitňan.
22. Ocenenie časopisu Revue Piešťany
Kultúrno-spoločenský štvrťročník Revue Piešťany získal v celoslovenskej súťaži Podnikové
médium roku 2010 – 8. ročník v kategórii „Printové médiá neziskových, rozpočtových
a štátnych organizácií“ 2. miesto.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže v Kúpeľoch Brusno cenu v mene redakcie prevzal
šéfredaktor Revue Piešťany Kornel Duffek.
23. Koncert českej speváčky Lucie Bílej
Populárna česká speváčka Lucie Bílá vystúpila 12. mája 2011 v Dome umenia. Speváčku
tradične sprevádzal Orchester Petra Maláska.
24. Rezbárske sympózium Sĺňavské slnko – 2. ročník
Podujatie sa konalo 14. a 15. mája 2011 opäť na nábreží Váhu medzi Kolonádovým
a Krajinským mostom. Do Piešťan zavítalo znovu 6 rezbárov, z ktorých tu boli minulý rok
Jozef Chromek, Marián Hutira (vlani vyrezal sochu páva), Andrej Irša (vlani zhotovil sochu
Ľudovíta Wintera, ktorú umiestnili v mestskom parku) a novými boli Braňo Petráš, David
Řepka a Michal Svorčík.
Témou tohtoročného stretnutia bolo vytvorenie originálnych sĺňavských lavičiek.
25. Vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica
19. mája 2011 sa v Dome umenia uskutočnilo vystúpenie reprezentačného umeleckého
súboru Lúčnica. Zverenci profesora Nosáľa sa predviedli s programom Mladosť a krása. Ich
vystúpenie sledovali aj príslušníci rozvetvenej rodiny Winterovcov, ktorí v tom čase mali
rodinné stretnutie v Piešťanoch.
26. Odhalenie busty Alexandra Wintera
Počas návštevy príslušníkov rodiny Winterovcov v Piešťanoch bola 19. mája 2011 na budove
hotela Sandor Pavillon slávnostne odhalená busta Alexandra Wintera. Bustu aj pamätnú
tabuľu vytvoril mladý piešťanský výtvarník David Švorc.
Alexander Winter prišiel v roku 1889 do Piešťan, kde si prenajal termálne kúpele od grófskej
rodiny Erdödyovcov.
27. Tradičné umelecké remeslá – 3. ročník
Medzinárodné stretnutie ľudových remeselníkov sa uskutočnilo na Kúpeľnom ostrove
v dňoch 20. - 22. mája 2011. Do Piešťan prišlo viac ako 160 remeselníkov z viacerých
krajín, ktorí po 3 dni predvádzali ukážky z 50 druhov najrozličnejších, často už zabudnutých
remesiel.
Keramikári z Poľska si previezli aj vypaľovaciu pec, výrobca tradičných hudobných nástrojov

z Cyprusu hral na svojej píšťale vyrobenej z tŕstia melódie, remeselník z Maďarska predvádzal
svoje citary, moravský remeselník sa prezentoval formami na medovníky a obradné pečivo
a pod. Remeselník z Oravy vyhrával na zvoncoch, ďalší tu vyrezával bačovský riad, kováči
ťahali mechy a kuli rozžeravené železo, prvýkrát sa objavil aj výrobca povrazov a pod.
Druhy remesiel: 1. keramika - hrnčiarstvo, 2. drôtovaná keramika, 3. drotárstvo, 4. kováčstvo,
5. zvonkárstvo, 6. kovotepectvo - razenie mincí, 7. pečatidlá - rydlá, 8. šperkárstvo, 9.
tokárstvo, 10. rezbárstvo, 11. výroba drevených hračiek, 12. korytárstvo, 13. debnárstvo, 14.
vareškárstvo, 15. výroba ľudových hudobných nástrojov, 16. valaškárstvo, 17. smaltovanie,
18. košikárstvo,
19. čipkárstvo, 20. vyšívanie, 21. výroba textilných hračiek, 22.
plstenie,
23. maľovanie hodvábu, 24. modrotlačiarstvo, 25. batikovanie, 26. sieťovanie,
27. medovnikárstvo, 28. sviečkárstvo, 29. sklomaľba, 30. vitráže, 31. sklárstvo, 32. výroba
kraslíc, 33. tkáčstvo, 34. výroba zo šúpolia, 35. kaligrafia,
36. kožiarstvo, opasky,
37. výroba hlavolamov, 38. bylinkárstvo, 39. bábkarstvo, 40. patchwork, 41. krajčírstvo, 42.
výroba krojov, 43. klobučníctvo, 44. sušené kvety - herbár, 45. maliarstvo, 46. spracovanie
kameňa, minerálov, 47. spracovanie rohoviny, 48. spracovanie korku, 49. obuvníctvo, 50.
povrazníctvo.
28. Vystúpenie mexického tanečného súboru
Počas Dní mexickej kultúry zavítal na Slovensko súbor ľudových tancov TEC Monterrey
z Mexika.
27. mája 2011 súbor vystúpil v piešťanskom Dome umenia. V tradičných mexických krojoch
predviedli tanečníci pestrý program, od obradných tancov Aztékov až po temperamentné
párové tance.
29. Spevácky folklórny súbor Povoja – 20. výr. vzniku
V roku 2011 si ženská spevácka folklórna skupina Povoja z Piešťan pripomenula 20. výročie
svojho vzniku, ktoré oslávila začiatkom júna v Kursalone. Speváčky Povoje vystupujú odeté
v piešťanskom kroji.
V súčasnosti má Povoja 17 členiek rôzneho veku, harmonikárom je Ján Masarik. Umeleckou
vedúcou je Ľubica Sedlárová, konferenciérkou a organizačnou vedúcou Renáta Kopcová.
Repertoár skupiny tvoria piesne z celého Slovenska, najmä zo stredného, nechýbajú ani
piesne z okolia Piešťan.
Počas uplynulého obdobia Povoja pravidelne vystupovala na kultúrnych podujatiach
v Piešťanoch a okolí, na folklórnych slávnostiach v rámci celého Slovenska a tiež i v zahraničí.
30. Džezové koncerty v Piešťanoch
V Art Jazz Gallery v Kursalone sa počas celého roka konali rôzne hudobné podujatia –
džezové koncerty, tiež vystúpenia interpretov ďalších hudobných žánrov – populárnej,
tanečnej, country i rockovej hudby.
Džezové koncerty sa konali v piatok, pondelky boli vyhradené na stretnutia jam session.
Organizátorom džezových koncertov bol International jazz Piešťany, n.o.
31. Festival Doda Šošoku 2011 – 3. ročník
Festival sa konal v Piešťanoch v dňoch 3. - 12. júna 2011, zaznel na ňom špičkový slovenský
a svetový džez.

Program tohtoročného festivalu bol prehľadom histórie žánrov tejto hudby, obsahoval
tradičný dixieland, blues, soul až po súčasnú symbiózu džezu hip-hopu a RaB. Koncerty sa
konali v Kursalone a v Dome umenia.
3. júna sa v Kursalone v Art Jazz Gallery konal úvodný koncert, na ktorom vystúpilo Nothing
But Swing Trio spolu s Paulom Towndrowom.
6. júna počas pondelkovej festivalovej jam session hrali piešťanskí džezmeni spolu so
slovenskými vrcholovými džezmenmi M. Bugalom, M. Suchomelom a M. Ševčíkom, 8.
júna tu vystúpil Seredský Dixieland Band.
9. júna vystúpili v Dome umenia mladí hudobníci Tomáš Gajlík a Miroslav Parádi. Zároveň
sa tu konala vernisáž výstavy Karikatúra a džez - 2. ročník. Svojimi dielami na džezovú
tému sa prezentovali slovenskí karikaturisti na čele s Bobom Perneckým, tiež českí, nemeckí
a poľskí karikaturisti.
Hlavný festivalový program sa začal v Art Jazz Gallery 10. júna koncertom džezovej
speváčky Anity Soul, ktorú hudobne sprevádzali Martin Valihora, Oskar Rózsa a Eugen
Vizváry.
Vyvrcholenie džezového festivalu bolo v Dome umenia večer 11. júna.
Najprv vystúpilo Robert Glasper Trio z USA (Robert Glasper - klavír, Mark Colenburg bicie, Chriss Smith - bass). Americký klavírista R. Glasper je odborníkmi považovaný na
najvýraznejší hudobný talent na mladej jazzovej scéne.
Potom nasledovalo vystúpenie The Kenny Garret Quartet z USA (Kenny Garret - sax, Benito
Gonzales - klavír, Marcus Baylor - bicie a Corcoran Holt - bass). Americký saxofonista K.
Garret hrával s najlepšími svetovými hudobníkmi, pôsobil aj v Duke Elington Orchestra.
Po týchto dvoch koncertoch v Dome umenia sa ešte v tú noc hudobníci presunuli do Art
Jazz Gallery v Kursalone, kde 13-ročný talentovaný bubeník Dávid Hodek si zadžemoval
a zaimprovizoval spoločne s Robertom Glasperom.
Záverečný koncert festivalu sa konal 12. júna na terase Kursalonu, vystúpil Traditional Jazz
Band LC z Lučenca.
32. Výstava Mosty IX. Slovensko – Škótsko
Vernisáž výstavy Mosty IX. Slovensko – Škótsko sa uskutočnila v Galérii Fontána 3. júna
2011, v predvečer OLKS v Piešťanoch.
Výstavu pripravili Agentúra 3 COM Art Piešťany (autorkou medzinárodného projektu
MOSTY je Zora Petrášová), Mesto Piešťany, Spoločnosť škótskych umelcov Škótsko,
Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany a KSC Fontána. Podujatie sa konalo
pod záštitou primátora mesta Rema Cicutta a Charge d’Affaires Veľvyslanectva Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Dominica Schroedera, ktorý sa vernisáže
zúčastnil. Okrem neho sa otvorenia výstavy zúčastnili aj zástupcovia partnerských miest
Piešťan.
Vystavené boli diela 13-tich slovenských a 13-tich škótskych výtvarníkov, z ktorých štyria
prišli do Piešťan.
Slovenskí výtvarníci: Prof. Albín Brunovský (in memoriam), Peter Augustovič, Igor Benca,
Robert Brun, Karol Felix, Vladimír Gažovič, Robert Jančovič st., Marián Komáček, Peter
Klúčik, Věruna Melčáková-Juneková, Karol Ondreička, Dušan Polakovič, Igor Piačka.
Škótski výtvarníci: June Carey, Lorna Fraser, Fiona Hutchison, Alan Kilpatrick, Tüna
Leppänen, Norman Mc Beath, Leena Nammari, Gayle Nelson, Charmian Pollok, do Piešťan

zavítali David Faithfull, Nan Mulder, prezident Spoločnosti škótskych umelcov Christopher
Wood a viceprezident Spoločnosti škótskych umelcov Louise Ritchie.
33. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch – kultúrne podujatia
a) Vystúpenia v Hudobnom pavilóne v mestskom parku
2. jún – FS Slnečnica a orchester Zlaté husle;
3. jún – 1. Ľudová hudba Miroslava Dudíka s Katarínou Törökovou, 2. Pavol Hammel
a Juraj Burian - recitál;
4. jún (sobota, moderátorka Alena Heribanová) – 1. Hudobná skupina The Fireballs 50s
Rock’n’Roll Band, 2. TRJOF - mužská spevácka poprocková skupina, 3. SABROSURA
-tanečná skupina z Kuby, 4. Leona Šenková -finalistka speváckej súťaže Super Star, 5.
ABBA revival show - spevácke vystúpenie;
V prestávke medzi koncertmi sa v mestskom parku objavili „živé sochy“, ktoré stvárnili
piešťanskí študenti, o čo sa zaslúžil mládežnícky parlament a Facebook.
5. jún – Slovak Young Swing Generation – koncert mladých swingových hudobníkov.
b) Detský program pred Domom umenia
4. jún (sobota) – 1. Divadlo PIKI-PASKUDÁRIUM, 2. ZELENÁČI – mládežnícka spevácka
skupina ZUŠ Partizánske, 3. Skautský tábor.
c) Kolonádový most
4. jún (sobota predpoludním) – Dychová hudba Chtelničanka.
d) Sprievodné podujatia – v rámci OLKS sa uskutočnilo napr.
1. jún – Klauniáda (Nám. slobody) – hudobno-zábavný program pre deti pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí;
2. - 10. jún – Piešťany/Heinola očami detí (Piešťanské informačné centrum) – výstava
prác 6. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti základných škôl, špeciálnych škôl
a základných umeleckých škôl.
34. Závody „dračích lodí“
V našom meste ožila dávna čínska tradícia. V rámci OLKS v Piešťanoch 4. júna 2011 sa
medzi Kolonádovým a Krajinským mostom uskutočnili preteky „dračích lodí“. Podujatie
zorganizovali Neptún Club Povodie Váhu Piešťany, Mesto Piešťany a výletný bufet Dino.
V 21-člennej posádke lode museli byť aj ženy.
Víťazom hlavného preteku o Pohár primátora mesta Piešťany sa stala posádka Farmárov
z Trenčína pred domácim Neptún Clubom.
35. 56. Piešťanský festival
56. Piešťanský festival sa konal v období od 16. júna do 15. júla 2011. Celkove sa uskutočnilo
10 podujatí, z toho 7 v Dome umenia a 3 na Kúpeľnom ostrove.
a) Podujatia v Dome umenia
16. jún Festival otvorili slávnostné fanfáry na terase Domu umenia. Následne sa konal
otvárací koncert, vystúpila Slovenská filharmónia, dirigent Leoš Svárovský.
20. jún – Komorný koncert Umeleckého zoskupenia Harmonium Harmony.
24. jún – Slávik Slovenska 2011 - 21.ročník speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej
ľudovej piesne. Spoluúčinkoval Orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava pod vedením
Miroslava Dudíka.

28. jún – Nová scéna Bratislava, slovenský muzikál Báthoryčka.
1. júl – Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, sólisti: Ewald Danel - umelecký
vedúci (husle), Eva Čermanová (violončelo), Peter Zwiebel (viola).
6. júl – Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), Chorea Slovaca - tanečné etudy,
hudobno-tanečný program.
12. júl – Komorný orchester Bohuslava Martinů (ČR), Ľubomír Čermák - umelecký vedúci
(husle).
b) Podujatia v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK
6. - 15. júl – Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského.
15. júl – Záverečný koncert festivalu, Galavečer majstrovských speváckych kurzov Petra
Dvorského.
c) Hudobný pavilón Harmony (pri jazierkach na Kúpeľnom ostrove)
8. - 13. júl – Večerné koncerty účastníkov majstrovských kurzov.
36. Vystúpenie superstaristu Lukáša Ondruša
18. júna 2011 mal koncert v Hudobnom pavilóne v Piešťanoch 16-ročný Lukáš Ondruš,
úspešný účastník speváckej súťaže Česko-Slovenská Super Star. V súčasnosti žije v Prahe,
Piešťany sú jeho rodným mestom.
37. Výstava Socha a objekt
V roku 2011 sa v Bratislave uskutočnil 16. ročník medzinárodnej výstavy Socha a objekt.
V Bratislave sa uskutočnilo 8 samostatných výstav, v Piešťanoch 1 výstava (v našom meste
sa začala konať od roku 2010).
Na Kúpeľnom ostrove vystavovalo svoje plastiky 25 výtvarníkov zo Slovenska, Holandska,
Čiech, Maďarska a Bulharska, ktorí prezentovali 35 prác. Najviac zahraničných výtvarníkov
prišlo z Holandska, ich plastiky boli väčšinou z kovu. Vernisáže, ktorá sa konala 24. júna
2011, sa zúčastnila aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Holandského kráľovstva
v SR Daphne Bergsma.
Výstava trvala do 28. augusta 2011.
38. Výstava Socha piešťanských parkov – 29. ročník
Vernisáž výstavy Socha piešťanských parkov sa konala 24. júna 2011. Výtvarné diela boli
umiestnené v KSC Fontána a jeho okolí.
V poslednom období bola výstava zameraná na slovenskú výtvarnú scénu.
V roku 2011 26 autorov prezentovalo 42 diel, z toho 6 plenérnych. Medzi nimi boli aj 2
Piešťanci – sochár a dizajnér Andrej Chotváč a výtvarníčka Naďa Mikolášiková. Výstavu
organizačne pripravil vedúci galerijného oddelenia Mestského kultúrneho strediska
v Piešťanoch Martin Valo.
Výstava trvala do 31. augusta 2011.
39. Festival Punkáči deťom
V dňoch 21. - 24. júla 2011 sa uskutočnil 4. ročník benefičného punk festivalu Punkáči deťom,
z toho v Piešťanoch druhýkrát (prvýkrát v roku 2010). Podujatie sa konalo v priestoroch
kempingu Lodenica.
Vystúpilo okolo 60 kapiel i zahraničné, ako The Creepshow z Kanady, The Offenders

z Talianska, Divokej Bill a Alkehol z Čiech i ďalšie. Návštevníkov v počte asi 2 000 a spolu
s účinkujúcimi a hosťami 2 600, neodradil ani vytrvalý dážď a blato.
40. Festival Toccata Art – 5. ročník
Festival mladých umelcov Toccata Art sa konal v Piešťanoch v dňoch 7. až 13. augusta
2011, pripravili ho občianske združenie Toccata-Art a SLK Piešťany, a.s. V hoteli Thermia
Palace sa uskutočnilo 6 koncertov mladých hudobníkov, spevákov a skladateľov. 13. augusta
sa uskutočnil v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK záverečný koncert festivalu
Operný večer, spojený s odovzdávaním cien primátora mesta.
41. Organové dni v Piešťanoch – 12. ročník
Prvé dva organové koncerty sa uskutočnili v kostole sv. Cyrila a Metoda. 9.aug. 2011
koncertoval Marcus Hufnagl (Rakúsko) a 16.aug. Marta Tokarčíková (SR).
Ďalšie štyri koncerty sa konali v Dome umenia. 18.aug. vystúpil Martin Bako (SR), 23.aug.
Slavomír Kamiňski (Poľsko), 25.aug. Joseph Kelemen (Nemecko) a 30.aug. David di Fiore
(USA).
Odzneli organové skladby viacerých hudobných skladateľov, okrem S. Kamiňskeho ostatní
organisti zaradili do svojho programu skladbu J.S. Bacha.
42. Grape Festival – 2. ročník
Festival Grape sa konal na letisku v Piešťanoch v dňoch 12. - 13. aug. 2011.
Vystúpilo viacero hudobných skupín zo Slovenska a zo zahraničia, vrcholom festivalu boli
vystúpenia kapiel zo Švédska, Veľkej Británie a USA.
43. Festival Lodenica 2011 – 13. ročník
Hudobný festival folku, country a trampskej hudby Lodenica sa konal v dňoch 25. až 27.
augusta. Oproti predchádzajúcim, v tomto ročníku došlo k niekoľkým zmenám. Podujatie
prešlo pod piešťanskú reklamnú a umeleckú agentúru Duna. Tá sa rozhodla pridať festivalu
na pestrosti a urobiť ho atraktívnejším.
Zmeny nastali aj v areáli kempingu. Bolo odstránené staré drevené oplotenie arény, pribudla
tribúna aj veľký stan, chrániaci divákov pred nepriazňou počasia.
Pre návštevníkov festivalu bol tiež pripravený bohatý sprievodný program. Organizátori
nechali postaviť detské kráľovské mestečko, kde boli nafukovačky, maľovanie na tvár
a tvorivé dielne. Na občerstvenie bol pripravený dobový hostinec a čajovňa. Okrem veľkej
scény, sa na druhej menšej, nazvanej Lodenička, odohrávali westernové scénky, country
tance, vystúpenia kapiel a pod.
Pozvaných bolo okolo 250 účinkujúcich. Okrem tradičného lodenicového žánru dostal
možnosť vystúpiť aj populárny slovenský spevák, rocker Richard Müller, ktorý tu bol
priaznivcami country hudby obzvlášť priaznivo prijatý.
Na festivale vystúpili bratia Jan a František Nedvědovci, Lenka Filipová, Allan Mikušek,
Ivan Mládek so svojím Banjo Bandom a ďalší vynikajúci hudobníci a speváci. Medzi
účinkujúcimi bolo aj piešťanské Slniečko a Váh River Band s Evkou Jurišovou.
Na záver festivalu mala vystúpiť kapela Čechomor, avšak organizátori, vzhľadom na blížiacu
sa búrkovú smršť, festival predčasne ukončili.

44. Hudobná prehliadka Rockový úlet – 7. ročník
Prehliadka neprofesionálnych rockových kapiel Rockový úlet sa konala 3. sept. 2011
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku, pripravilo ju MsKS v Piešťanoch.
Vystúpilo 7 hudobných skupín – Devils Formace, Zákon schválnosti, Flying Fish, Chronická
únava, Opretý o plot, Black Diamond, O 106. Hosťom podujatia bol Robo Šimko s kapelou.
45. „Krst“ knihy Nielen Jožinko
Začiatkom septembra 2011 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnil „krst“ knihy Nielen
Jožinko, vydanej pri príležitosti 90-tych narodenín Jozefa Babušeka (umelecké meno Jozef
Schek), zakladateľa slovenského komiksu.
Knihu o jeho živote a diele zostavil František Jablonovský.
Pod záštitou primátora Piešťan Rema Cicutta podujatie pripravilo Mesto Piešťany, NOC
Dom umenia Piešťany a JW producentská spoločnosť.
Zároveň sa od 6. do 30. sept. 2011 konala v Dome umenia výstava „Jozef Babušek - karikatúry
(výber z tvorby).
46. Medzinárodný filmový festival Cinematik – 6. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik sa konal v Piešťanoch v dňoch 9. - 14. sept. 2011.
Výkonným riaditeľom festivalu bol Tomáš Klenovský, umeleckým riaditeľom Vladimír
Štric a čestnou riaditeľkou herečka Božidara Turzonovová. Slávnostné otvorenie festivalu
sa uskutočnilo v Dome umenia.
Celkove bolo premietnutých vyše 130 filmov domácej a svetovej kinematografie, z toho 66
celovečerných.
Hlavnú cenu festivalu v súťažnej sekcii Meeting Point Europe Award získal na základe
hlasovania mladých európskych filmových kritikov film Ďalší rok, britského režiséra Mika
Leigha. Tí tiež rozhodli o cene Film Europe Award, určenej pre najlepší slovenský dokument,
ktorú získalo Nesvadbovo režisérky Eriky Hníkovej. Cenu primátora mesta Piešťany získal
film Nickyho rodina, režiséra Mateja Mináča, cenu divákov film Lepší rok, dánskej režisérky
Susanne Bier.
Súčasťou MFF Cinematik bola výstava fotografií Katy Krajchovich o herečke Annie Girardot.
Na festivale bola tiež predstavená festivalová knižná edícia Cinematik. Riaditeľ Francúzskeho
inštitútu na Slovensku Guillaume Robert prezentoval publikáciu o francúzskom režisérovi
Filmy Jacquesa Audiarda.
47. Výstava fotografií Park Foto
Súťažná výstava fotografií Park Foto sa uskutočnila koncom septembra 2011. Podujatia sa
zúčastnilo 69 autorov.
Fotografie boli rozvešané na sieťach v mestskom parku. Návštevníci si pripnutím štipca
vybrali tú, ktorá sa im najviac páčila.
Najviac štipcov v detskej kategórii získala Arielle Fábianová z Piešťan, medzi dospelými
Ján Galo z domáceho fotoklubu.
48. Úspechy tanečnej skupiny Heroes – break dance
Piešťanská tanečná skupina v štýle break dance Heroes vystúpila v októbri v televízii
s programom Dance show.

Skupina Heroes vystupuje tri roky. Jej zakladateľom, manažérom, choreografom a tanečníkom
7-člennej chlapčenskej skupiny je Martin Turčan (prezývaný Bobeš). V celoslovenskej
súťaži Dancing 2010 v konkurencii 185 choreografií obsadila skupina Heroes 2. miesto,
v roku 2011 v konkurencii 150 choreografií dokonca 1. miesto.
49. Česko-slovenský festival Piešťanské randezvous – 13. ročník
Festivalové predstavenia sa konali v priebehu októbra 2011 v Dome umenia v Piešťanoch.
8. október – koncert Slávik - Zpěváček, slávnostný koncert víťazov národných súťaží detí
v speve ľudových piesní zo Slovenskej republiky a z Českej republiky;
17. október – český film Muži v nádeji, premiéru komédie prišiel do Piešťan uviesť herec
a komik Bolek Polívka;
19. október – Divadlo Úsmev: Veľkí herci malým deťom II, detská klauniáda s pesničkami
pre MŠ a ZŠ;
24. október – Arteatro Bratislava: Dom Bernardy Alby, predstavenie pre SŠ;
26. október – Divadelní spolek Frída z Brna: Medzi nebom a ženou.
Plánované predstavenie Štúdia L+S Bratislava Na fašírky mi nesiahaj, autora Milana Lasicu,
bolo zrušené pre ochorenie herca Milana Kňažka.
50. Benefičný koncert Rotary clubu v Piešťanoch
29. okt. 2011 sa v Spoločenskom centre SLK uskutočnil jubilejný 20. benefičný koncert
Rotary klubu v Piešťanoch.
Vystúpili mladí hudobníci, ktorým v istom čase ich prípravy na profesionálnu dráhu pomohli
práve retoriáni.
Medzi účinkujúcimi bol aj Piešťanec Tomáš Gajlík, ktorý na klavíri zahral vlastné džezové
variácie.
51. Filmový festival Astrofilm Piešťany 2011 – 5. ročník
Festival filmov o astronómii a kozmonautike Astrofilm sa konal v Piešťanoch v KSC Fontána
v dňoch 26. - 28. októbra 2011. Organizátormi podujatia boli Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo, Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch.
Tohtoročný festival bol venovaný 50. výročiu letu prvého človeka do vesmíru, bol premietnutý
celovečerný film o Jurijovi Gagarinovi.
Počas troch dní sa striedali súťažné i nesúťažné filmy s prednáškami odborníkov. Cenu
primátora mesta získala rozprávka českých autorov Na čo sa pozerá sova v noci. Cenu
divákov získal širokouhlý film Hrozba nebies autora Martina Hubu zo Žiaru nad Hronom.
Súčasťou podujatia bola vernisáž výstavy Vesmír a elektrotechnika v obrazoch Miroslava
Mojžiša. Návštevníci si tiež mohli prezrieť víťazné práce celoslovenskej súťaže Vesmír
očami detí i ďalšie výstavy – Vesmírne dimenzie a Svieťme si na cestu, nie na hviezdy. Tiež
si mohli vyskúšať rôzne astronomické ďalekohľady.
52. Ocenenie časopisu Revue Piešťany
Štvrťročník Revue Piešťany získal ďalšie ocenenie.
V budove Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave sa 4. novembra 2011 uskutočnilo
slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka celoslovenskej súťaže obecných, mestských,
regionálnych, kultúrno-informačných a kultúrno-turistických novín a časopisov Miestne

noviny 2011. Súťaž zorganizoval mesačník Národná osveta, Slovenský syndikát novinárov,
týždenník Obecné noviny, Národné osvetové centrum, Združenie miest a obcí Slovenska
i ďalší.
V konkurencii vyše stovky periodík získal kultúrno-spoločenský štvrťročník Revue Piešťany
2. miesto. Cenu prevzala vedúca kancelárie primátora Piešťan Drahomíra Moretová.
53. Súťaž Deti deťom – 4. ročník
Súťaž hendikepovaných detí Deti deťom mala uzávierku odovzdania výtvarných prác 5.
novembra 2011. Následne sa v dňoch 15. - 30. novembra vo foyeri KSC Fontána konala
výstava týchto prác. Podujatie pripravilo MsKS v Piešťanoch.
54. Filmová prehliadka Eurotour Piešťany 2011 – 7. ročník
Prehliadka dokumentárnych filmov o cestovaní, krajine a človeku EUROTOUR sa konala
v dňoch 9. - 11. nov. 2011 v KSC Fontána.
Cenu primátora mesta získal Piešťanec Ivan Málek s desaťminútovým dokumentom o jazere
Prashar. Ceny diváka a poroty tiež získali domáci filmári Karol Bubík a Michal Danác.
Tiež bol premietnutý prezentačný film o našom partnerskom meste v Zlínskom kraji –
Luhačovicko, místo relaxace a odpočinku.
Piešťanská rodáčka Nina French-Sokolovská, žijúca vo Veľkej Británii, sa prezentovala
obrazovou dokumentáciou Tretie potulky po Číne.
55. Koncert talianskeho speváckeho zboru Coro Maddalene
Koncert talianskeho mužského speváckeho zboru Coro Maddalene z mestečka Revo sa
uskutočnil 13. nov. 2011 v Kongresovej hale SLK v Piešťanoch. Prezidentom zboru je
čestný občan mesta Piešťany cav. Carlo Vender, ktorý si v roku 2011 pripomenul 30.výročie
pravidelných návštev piešťanských kúpeľov. Hosťom koncertného programu bol piešťanský
zbor Coro Laudamus, ktorý má so zborom Coro Maddalene partnerské vzťahy.
56. Výstava z tvorby sochára Valéra Vavra
Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského sochára a reštaurátora
Valéra Vavra pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch výstavu „Sochár Valér Vavro
- výber z tvorby“. Vernisáž výstavy sa konala 10. nov. 2011 vo Vile dr. Lisku. O živote
svojho otca porozprávala PhDr. Silvia Mezovská.
Akademický sochár Valér Vavro sa narodil, žil a pracoval v Piešťanoch. Jeho diela sa
nachádzajú po celom meste – Pomník osloboditeľom (Nám. SNP), Pomník padlým v 1.
svetovej vojne (pred kostolom sv. Štefana kráľa), keramický reliéf Páv (na terase hotela
Thermia Palace), socha Pozdrav z frontu (pred kolonádou na Winterovej ul.), viaceré
sochy zostali natrvalo v mestskom parku – Hold rodisku, Cestujúca rodina, Hrajúce sa deti,
Rozprávka, Hojdačka, Čítajúca.
Valér Vavro vyhotovil viacero búst významných slovenských osobností. Tiež sa venoval
reštaurovaniu umeleckých pamiatok - kostolov, súsoší a pod.
57. Úspech v súťaži sôch s názvom Poklad môjho srdca
Nadácia VÚB pripravila celoslovenskú súťaž sôch pod názvom Poklad môjho srdca.
V internetovom hlasovaní s počtom hlasov 3 645 obsadili 1. miesto 4 klasicistické sochy

s antickou tematikou, umiestnené pred hotelom Thermia Palace – bohyňa úrody Ceres,
bohyňa jari a kvetov Flóra, bohyňa múdrosti, vojny a stratégie Palas Athéna a posol bohov
Merkúr. Sochy boli prevezené do Piešťan z Kráľovej pri Senci v roku 1942, darovali ich
dedičia grófa Jána Pálffyho.
Získanú sumu 50 tis. eur použijú kúpele na rekonštrukciu týchto sôch.
58. Výstava Young Art Show 4
Vernisáž 4. ročníka výstavy mladých výtvarníkov Young Art Show sa uskutočnila
v piešťanskom Dome umenia 7. okt. 2011. Na výstave sa prezentovalo 93 výtvarníkov z 10
štátov Európy, Ázie a Ameriky. V súčasnosti išlo o najväčšiu prehliadku mladého výtvarného
umenia na Slovensku.
Na výstave boli prezentované práce využívajúce rôzne výtvarné techniky - od klasických,
ako je maľba, kresba, kombinovaná technika, litografia, linoryt, sieťotlač a iné grafické
techniky cez objekt či fotografiu až po novšie prístupy, ako je napr. digitálna tlač, injekt,
print, inštalácia či multimediálne umenie.
Z úžitkových výtvarných odborov boli zastúpené módne návrhy, textilný dizajn a sklo.
59. Kniha Motoristické Piešťany
V roku 2010 vydal Július Mendl vlastným nákladom a v spolupráci so spoluautorom Rudolfom
Mladým knihu Motoristické Piešťany s podtitulom Z histórie pretekov a motoristického
športu v Piešťanoch.
Autor zdokumentoval výsledky pretekov Piešťanský trojuholník a pretekov Cena Slovenska.
V knižke sa nachádzajú aj spomienky jedného zo zakladateľov Automotoklubu v Piešťanoch
Vojtecha Anderleho staršieho.
Ďalšia časť je venovaná piešťanským pretekárom – Eduardovi Bertolimu, Rudolfovi
Mitošinkovi a ich športovým kolegom, ako aj klubovým aktivitám.
60. Kniha Anny Foltánovej-Plecitej
V roku 2011 vyšla štvrtá kniha 96-ročnej Anny Foltánovej-Plecitej z Piešťan pod názvom
Spomienky - sťa čisté premienky. Knižka obsahuje poéziu o prózu.
61. Vianočné vystúpenia základných umeleckých škôl v Piešťanoch
9. dec. 2011 – v Dome umenia sa uskutočnil Vianočný koncert Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch.
13. dec. – v Kurasalone sa uskutočnil Vianočný koncert ZUŠ v Piešťanoch.
15. a 16. dec. – v Dome umenia sa uskutočnil Vianočný program žiakov tanečného odboru
ZUŠ v Piešťanoch.
Veľký divácky úspech zaznamenalo tanečné spracovanie rozprávkového príbehu
o Luskáčikovi, vystúpilo až dvesto žiakov školy. S nápadom urobiť tanečné predstavenie
inšpirované baletom Luskáčik prišla učiteľka ZUŠ v Piešťanoch Dagmar Kuběnová.
Súčasťou podujatia boli Vianočné trhy – umelecké práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ
v Piešťanoch.
62. Vianočné vystúpenie FS Slnečnica
10. dec. 2011 vystúpil v Dome umenia piešťanský FS Slnečnica spolu s orchestrom Zlaté
husle s programom Vianoce na Horehroní.
Hosťom programu bol FS Šumiačan zo Šumiacu.

63. Adventné a vianočné obdobie v Piešťanoch
a) Kultúrne programy organizované MsKS v Piešťanoch
23. nov. 2011, KSC Fontána – program hendikepovaných detí „Aj my sa vieme zabaviť“.
23. nov., KSC Fontána – benefičný koncert „Deti deťom“ občianskeho združenia Spojme
srdcia pre zdravie.
26. nov., Winterova ul. – rozsvietenie vianočného stromčeka, účinkovali žiaci ZUŠ
v Piešťanoch.
27. nov., Nám. slobody – 1. adventná nedeľa, FS Modrovanky - Krojovanky, Zuzana
Maďarová, Alexander Maďar, Peter Kozel.
4. dec., Nám. slobody – 2. adventná nedeľa, skupina Halango-Palango, ľudová hudba
Borovienka.
6. dec., Nám. slobody – „Prichádza Mikuláš“, hudobno-zábavný program pre deti v spolupráci
s AUPARKOM.
11. dec. Nám. slobody – 3. adventná nedeľa, nevidiaci spevák Eurovízie Maroš Bango
v sprievode manželky, vokálna skupina Sklo.
14. dec., KSC Fontána – vianočný koncert Swing Society Orchestra.
18. dec., Nám. slobody – 4. decembra, FS Krakovienka, mužská spevácka skupina Trjof.
b) Kultúrne programy organizované SLK na Kúpeľnom ostrove
10. dec., pred KD Irma – FS Šulekovo s programom „Vianočné koledy“.
11. dec., hotel Thermia Palace – vianočný koncert kapely Sklo.
17. dec., pred KD Irma – FS Inovec a detský FS Inovček s programom „Vinšovníci“.
18. dec., hotel Thermia Palace – vianočný koncert Svatováclavského sboru Dolní Bojanovice.
23. dec., Spoločenské centrum SLK – vianočný koncert Bratislavského chlapčenského
zboru.
64. Silvester 2011
31. dec., Nám. slobody – rocková kapela Black Diamond, Robo Šimko s kapelou Mass Riot,
kapela Fuera Fondo.
31. dec., AUPARK – polnočný ohňostroj.
65. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 2011
Riaditeľkou MsKS v roku 2011 bola Mgr. Marta Jurčová.
V roku 2011 realizovalo MsKS v Piešťanoch 185 kultúrnych podujatí (Malá scéna a Ul. A.
Dubčeka 27, KSC Fontána, Hudobný pavilón v mestskom parku, exteriér), 160 prenájmov
vlastných priestorov a 168 dvojhodinoviek jazykových kurzov (konali sa v pondelok, utorok
a stredu).
a) Podujatia v exteriéri: Karneval na ľade v maskách (31. jan., Winterova ul. – verejná
dočasná (sezónna) ľadová plocha), Pochovávanie basy – národopisná slávnosť (8.marec,
Nám. slobody), Stavanie mája, FS Modrovanky -Krojovanky (1. máj, Nám. slobody), Deň
matiek, DH Veselanka (8. máj, Nám. slobody), DH Chtelničanka (15. máj, Nám. slobody),
DH Vrbovanka (22. máj, Nám. slobody), Medzinárodný deň detí – Klauniáda (1. jún,
Nám. slobody), Promenádne koncerty (jún - september, Hudobný pavilón v mestskom
parku, Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny – celodenný program (4. jún, Kúpeľný ostrov,
Dom umenia, Hudobný pavilón, Nám. slobody), Výtvarný salón, skupina Ou Key (16. júl,
Kolonádový most), Hody v Piešťanoch – The Crowd, Peter Stašák a hostia (21. aug.,

Mariánske námestie), Deň zdravia (1. okt., KSC Fontána, Nám. slobody, Hudobný pavilón),
Koncert skupiny IPS (16. nov., Nám. slobody), Rozsvietenie vianočného stromčeka (26.
nov., Winterova ul.), Adventné obdobie – kultúrne programy (27.nov., 4.dec., 11.dec.,
18.dec., Nám. slobody), Prichádza Mikuláš – program pre deti (6. dec., Nám. slobody),
Silvester – zábavný program (31. dec., Nám. slobody).
b) Promenádne koncerty v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – konali sa od začiatku
júna do konca septembra, väčšinou vo štvrtok a v nedeľu. Vystúpili: FS Slnečnica, Ľudová
hudba M. Dudíka, Pavol Hammel, Slovak Young Swing Generation, ZUŠ Piešťany, DH
Bučkovanka, Spevácke zbory z okolia Piešťan, Mladé talenty – program pre deti, Deň otcov
– Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovíc, Tanečná skupina Novum, DH Drahovčanka, DH
Dubovanka, Junior and Cellmates,, DH Chtelničanka, DH Inovčanka, DH Bodovanka, Jako
kedy – country skupina, Bažant kinematograf – 5 filmových predstavení, DH Javorinka,
Rovers – country skupiny, Profil – hudobná skupina, DH Tatrachemka,, DH Rovina, Avenue
– hudobná skupina, Old Boys Jazz Band, AC/DC – koncert, DH Nedanovčianka, Rovers
– country skupina, DH Nadličanka, Black Apple, DH Bošáčanka, FS Úsmev, Marián
Bango, Art Music Orchestra, zábavný program pre deti – brušné tanečnice a divadlo, DH
Drahovčanka, Rockový úlet – prehliadka rockových kapiel, DH Lieskované, DH Rovina,
Black Sabbath, DH Vlčovanka, DH Vrbovanka, Eminent – hudobná skupina, Victoria Regia
– show svetových hviezd.
c) Podujatia na Malej scéne:
- prednášky (Budhizmus, Centrum liečby čínskou medicínou /prenájom/, Zväz záhradkárov
a vinárov Slovenska);
- schôdze občianskych združení (Liga proti rakovine, Klub kaktusárov,
Slovenská únia proti osteoporóze, Klub sclerosis multiplex);
- ďalšie podujatia (charitatívna burza na podporu útulku Sloboda zvierat, Karneval pre deti
MŠ, premietanie filmov pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, divadelné predstavenia, výstava
vína Zväzu záhradkárov a vinárov Slovenska, Deň matiek – deti MŠ, výstava kaktusov
a sukulentov, výstava kvetov – Flóra Piešťany);
- prenájmy(VŠZ a SP sv. Alžbety, Centrum liečby čínskou medicínou, firma Lantex, firma
Jaspis, Denisa Míšová – výkup zlata, firma Globaltex, schôdza Piešťanského stavebného
bytového družstva, P. Ličková, MED PREV, s.r.o. Divadlo Dúha, Materská škola Ul. A.
Dubčeka – vianočná besiedka, zasadnutie mestského zastupiteľstva, Rodina Hlbockých,
SHAMS – orientálny večer.
d) Podujatia v KSC Fontána – okrem premietania filmov v kinosále a výstav v galérii a vo
foyeri, sa v KSC Fontána konali aj ďalšie podujatia:
- kultúrno-spoločenské podujatia: výchovno-vzdelávacie programy pre ZŠ a SŠ, zimný
koncert v galérii Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch, súťaž v moderných tancoch pre žiakov
ZŠ, Playback show – súťaž pre žiakov ZŠ, koncert pre ženy k MDŽ, prednášky Mgr. P.
Konečného na filmovú tému, odovzdávanie cien primátora Piešťan, Deň indickej kultúry,
Športovec roka – vyhlásenie výsledkov ankety, Jarný festival hendikepovaných umelcov,
tanečné vystúpenie skupiny Plejády ZUŠ Piešťany, absolventský koncert ZUŠ Piešťany,
Indonézia – prednáška a premietanie filmu, Ján Pavol II. – prednáška a premietanie filmu,
zábavný program Bavíme sa navzájom, tanečné vystúpenie skupiny Austedis, Majáles,
Cinematik, Deň zdravia, program k Mesiacu úcty k starším, Astrofilm, Eurotour, Expedičná
kamera, OZ Spojme srdcia pre zdravie – benefičný koncert Deti deťom, Aj my sa vieme

zabaviť – program hendikepovaných detí, Expedičná kamera, Katarínska zábava, Vianočné
rolničky, Liga proti reumatizmu – vianočný program, Swing Society Orchestra – vianočný
koncert, Filmová vianočná súťaž pre žiakov ZŠ;
- prenájmy: výchovno-vzdelávacie programy (Agentúra Art Andante, Norvia, s.r.o., M.
Fančovič), firma Jaspis, výročná členská schôdza Ligy proti reumatizmu, Hanky Panky travesty show, Piešťanská regionálna karta, koncert Szidi Tobias, OZ Phantasia, Cirkevné
gymnázium sv. Michala Archanjela, Divadlo bez opony, Divadlo Zanzara, Agentúra Letart,
Divadlo Clipperton, CA KAMI, s.r.o., UCM Trnava - promócie, Deň židovskej kultúry,
Proarte, s.r.o., Adeli Medical Centrum a MsÚ - aukcia výtvarných diel, Valné zhromaždenie
Spoločnosti M.R. Štefánika, Domoss Technik, a.s., Gymnázium P. de Coubertina, CVČ
Ahoj, ZŠ F.E. Scherera, UCM Trnava - imatrikulácie, firma Jaspis, Letart, ZŠ F.E. Scherera
- vianočný program, Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti – vianočný program.
e) Vyhodnotenie činnosti galerijného oddelenia MsKS v Piešťanoch
Vedúcim galerijného oddelenia v roku 2011 bol Martin Valo. Oddelenie realizovalo 19 výstav
v galérii KSC, 23 výstav vo foyeri KSC, 4 výstavy vo foyeri Malej scény MsKS, 1 výstavu
obrazov na Kolonádovom moste a 2 výstavy v predajni V starej lekárni na Winterovej ul. 26;
- výstavy v galérii KSC Fontána, Beethovenova 1: 1.ZUŠ Piešťany, 2. Svadobné pozdravy
z Indie (ručne zhotovené pozvánky zo zbierky manželov Volekovcov), 3. Pavlína Gardianová
– obrazy, 4. Parthenopi Konstantinou, Dimitris Miliotis, Martin Laca – výstava obrazov
gréckych a slovenského výtvarníka, 5. Jozef Krivánek – Obrazy môjho sveta, 6. Výtvarný
klub pri MsKS mesta Piešťany, 7. ZUŠ Piešťany, 8. Mosty IX. Slovensko - Škótsko, 9. Socha
piešťanských parkov – 29. ročník (časť expozície bola umiestnená pred KSC Fontána), 10.
Dušan Krepop – výstava obrazov, 11. Yaro M. Kupčo – fotografie (k 50. výročiu narodenia),
12. Vladimír Kudlík – obrazy, 13. Dni filatelie Slovenska, 14. Česká maľba – obrazy, 15.
Vladimír Četkovič, Boban Vjelkovic (Srbsko) – ikonopisectvo, 16. Slávnosti fotografie - 6.
ročník – dokumentačná výstava, 17. Slovenská a česká grafika 1910 - 2010, 18. Sochy –
Pavol Maria Schultz, 19. Združenie Arttex Bratislava;
- výstavy vo foyeri KSC Fontána, Beethovenova 1: 1. História robotníckeho divadla, 2. ZUŠ
Piešťany, 3. Katarína Kováčová – výstava malieb, 4. Jarný festival hendikepovaných umelcov
- 1. ročník, 5. Deň indickej kultúry - František Chudoba – foto, 6. Viedeň patrí ženám alebo
Páni sme v obraze ! 7. Socha piešťanských parkov, 8. Ag. Zdravotne postihnutých občanov
SR – foto, 9. Martina Doležalová – výstava fotografií, 10. VLK, ochranárske združenie, 11.
Cinematik, K. Krajčovičová – A. Girardot, fotografie, 12. Astrofilm, Vesmírne dimenzie –
fotografická súťaž, 13. Astrofilm, Vesmír očami detí – kresby, maľba, 14. Astrofilm, Vesmír
a elektrotechnika – obrazy M. Mojžiš, 15. Astrofilm, Svieťme si na cestu, nie na hviezdy, 16.
Deň zdravia, 17. Adeli, Soga – výstava obrazov, 18. VÚSST – 50. výročie založenia podniku,
19. Eurotour – fotografie Vojtech Rušín, 20. Deti deťom – výstava hendikepovaných detí, 21.
Slávnosti fotografie - Igor Frimmel – fotografie, 22. Vianočná rolnička – deti z materských
škôlok, 23. Vianočné zvyky (v spolupráci s Balneologickým múzeom v Piešťanoch);
- výstavy vo foyeri Malej scény, A. Dubčeka 27: 1. Socha piešťanských parkov (v spolupráci
s Balneologickým múzeom v Piešťanoch, 2. Zdravie a výživa, 3. Slávnosti fotografie, 4.
Vianočné zvyky;
- výstavy v predajni V Starej lekárni, Winterova 26: 1. PaedDr. Milena Ďuricová – výstava
obrazov, 2. Dr. Tomáš Lahoda (akademický maliar z Prahy);
- sobáše v galérii KSC Fontána – v roku 2011 sa uskutočnilo v KSC Fontána celkove 89

sobášov, z toho bolo 16 obradov po 1 alebo 2 sobášoch a tiež 16 obradov s 3, 4, 5 alebo 6
sobášmi v jeden deň.
f) Vyhodnotenie činnosti kina Fontána MsKS v Piešťanoch
Vedúcim kina bol Jozef Valachovič. V roku 2011 sa uskutočnilo 475 filmových predstavení,
počet návštevníkov bol 23 342, priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie bol 49.
Pokračovalo teda každoročné znižovanie celkovej návštevnosti i priemernej návštevnosti na
jedno predstavenie.
Okrem pravidelných filmových predstavení sa konali aj rôzne filmové festivaly, prehliadky
a pod.
30. apríla sa uskutočnil 5. ročník Nočného filmového maratónu, boli premietnuté 3 filmy.
V septembri sa konal 6. ročník medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany,
v októbri 5. ročník filmového festivalu o astronómii a kozmonautike Astrofilm, v novembri
7. ročník prehliadky dokumentárnych filmov o cestovaní, krajine a človeku Eurotour. Od
septembra do decembra sa premietli filmy z PROJEKTU 100-2011. Koncom decembra sa
pre deti uskutočnili Filmové Vianoce vo Fontáne.
Pri MsKS naďalej pôsobil Filmový klub, bolo premietnutých 47 klubových filmových
predstavení.
20. dec. 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie digitálnej prevádzky kina Fontána.
66. Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2011
Riaditeľkou Mestskej knižnice mesta Piešťany (MsK) a Piešťanského informačného centra
(PIC) bola v roku 2011 Ing. Margita Galová. Sídlo MsK je na Školskej ul., sídlo PIC na
Pribinovej ul.
V roku 2011 mestská knižnica poskytovala výpožičné služby, informačné služby i ďalšie
služby, ako napr. služby Internet strediska. Knižnica tiež realizovala vydavateľskú
a propagačnú činnosť a prostredníctvom PIC plnila aj funkciu regionálneho informačného
centra.
V roku 2011 sa v mestskej knižnici uskutočnilo 364 podujatí pre verejnosť, z toho 28 na
informačnú výchovu, 2 odborné kurzy a semináre a 15 prípadov edičnej činnosti. Konali
sa čitateľské podujatia, besedy, prezentácie, literárne posedenia, autogramiády, informačné
hodiny, tvorivé dielne, prednášky, semináre, výstavy, divadelné a filmové predstavenia,
tvorivé dielne, tábory pre deti, vychádzky, výlety, hudobno-zábavné programy, koncerty,
súťaže, atrakcie. Miesta konania – mestská knižnica, Sad Andreja Kmeťa (mestský park),
Kursalon, Vojenské zdravotnícke zariadenie - Kúpeľný ústav F.E. Scherera Piešťany, Blue’S
restaurant, Dom umenia, Alzheimercentrum, Kolonádový most, hotel Máj, hotel Sandor
Pavillon, hotel Thermia Palace, stredné a základné školy, tiež niektoré slovenské mestá
a Ustroň v Poľsku.
a) Knižničný fond a výpožičné služby
Knižničný fond – k 31.12.2011 predstavoval 95 684 knižničných jednotiek – slovenské
a inojazyčné knihy, periodiká a špeciálne technické dokumenty. Z toho bolo 94 643 kníh
a zviazaných periodík, 952 audiovizuálnych dokumentov a 89 elektronických dokumentov
(vrátane digitálnych).
Používatelia – v roku 2011 bolo 5 174 aktívnych používateľov knižnično-informačných
služieb knižnice (počet obyvateľov Piešťan 29 421).
Návštevníci – v roku 2011 knižnica zaznamenala 82 392 návštevníkov, z toho na podujatia

ich prišlo 52 732 a návštevníkov online služieb 27 356.
Výpožičné služby – v roku 2011 bolo v knižnici vypožičaných spolu 147 557 knižničných
jednotiek a prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 76 knižničných jednotiek.
b) Kultúrno-výchovné a informačno-vzdelávacie aktivity knižnice
1. Aktivity na podporu čítania – boli to podujatia Týždeň slovenských knižníc, Čítajme si ...
2011, Stretnúť knihu každý deň, Túlavá knižnica, Literárny maratón.
2. Záujmové aktivity knižnice – okrem tradičných podujatí (besedy, prednášky, informačné
hodiny a pod.) realizovala knižnica viacero záujmových aktivít s cieľom aktívneho trávenia
voľného času detí a mládeže (kvízy, tvorivé dielne, celodenné podujatia, prímestské tábory,
výstavy, divadelné predstavenia a pod.). Medzi aktivity knižnice tiež patrili:
- spolupráca na realizácii celomestských projektov v Piešťanoch – hudobné festivaly, filmové
prehliadky, koncerty, výstavy výtvarného umenia, medzinárodné športové podujatia a pod.;
- vytváranie vzájomných partnerstiev – spolupráca na projektoch s inými knižnicami na
Slovensku i v zahraničí, s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, verejným
a podnikateľským sektorom, napr. na projekte výmenných výstav v Piešťanoch, Bratislave,
Senci a Leviciach;
- zahraničné aktivity knižnice – 6. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Piešťany/Heinola
očami detí“ (práce detí boli vystavené v piešťanskej Mestskej knižnici a v PIC, v Mestskej
knižnici v Heinole a v Krajskej vedeckej knižnici v českom Liberci), stretnutie a prezentácia
krajov Českej republiky na Vyšehrade v Prahe pod názvom Má vlast (zúčastnili sa aj
zástupcovia mesta Piešťany, mestskej knižnice a PIC), medzinárodná výstava Karikatúra
a jazz v poľskej Ustroni (zúčastnili sa Ing. arch. Bohuslav Pernecký, zástupcovia MsK
a PIC).
3. Environmentálne aktivity – mestská knižnica spolu s mestskými i celoslovenskými
neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami sa zapojila do tzv. environmentálnych
programov, zameraných na problematiku životného prostredia, ako bola napr. putovná
výstava Energia 3.
c) Projekty mestskej knižnice
– MsK už vyše 20 rokov využíva rôzne formy získavania finančných prostriedkov –
sponzorské príspevky, granty a pod.
Projekty realizované mestskou knižnicou v roku 2011:
1. Stretnúť knihu každý deň - 3. ročník – cieľom projektu bolo zvýšiť záujem o čítanie
kníh.
Medzi podujatia projektu patrili: Túlavá knižnica – prvý prázdninový deň (cyklus podujatí
pre deti, v knižnici, Kursalone a PIC), Túlavá knižnica – cyklus podujatí pre deti (Sad
Andreja Kmeťa), Zatúlaná knižnica (zábavné a športové podujatia, areál Vojenského
kúpeľného zariadenia - Kúpeľný ústav F.E. Scherera), Túlavá knižnica (Kursalon, MsK),
Túlavá knižnica – Vitajte v dobách stredovekých (Sad Andreja Kmeťa - mestský park),
Literárny maratón (cyklus podujatí pre deti i dospelých, MsK, Kursalon, Gymnázium sv.
Michala Archanjela), Literárny maratón (MsK, PIC, Kursalon).
2. Hasiči očami detí – cieľom projektu bolo oboznámiť deti s prevenciou a postupom
v prípade požiaru a oboznámiť ich s prácou hasičov.
Podujatia: Prezentácia požiarnej techniky, Branno-športová súťaž, Ako sa hasilo kedysi
a dnes (prednáška), Iskra, popol plameňa – výstava (Pešia zóna, Sad A. Kmeťa), Horí !!! Čo
teraz – vyhodnotenie súťažného kvízu (PIC).

3. Keď čítanie je čtení - 3. ročník – cieľom projektu bolo zbližovanie a spoznávanie
kultúr slovenského a českého národa. Uskutočnilo sa 25 podujatí organizovaných mestskou
knižnicou.
4. Svet je kniha – cieľom projektu bolo okrem tradičného čítania kníh aj zvýšenie záujmu
o čítanie netradičnou formou prostredníctvom moderných spôsobov komunikácie (internet,
facebook, mail, mobil, ...).
Podujatia: Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka Bratislava – 19. ročník a 8 ďalších
podujatí.
d) Piešťanské informačné centrum
– hlavnou náplňou činnosti PIC bola propagácia a prezentácia mesta Piešťany.
Celkove v roku 2011 PIC uskutočnilo 13 výstav, 25 literárnych posedení, besied, prezentácií
a prednášok, 4 workshopy pre deti i dospelých účastníkov,
2 súťaže, 12 tematických
vychádzok a výletov a 9 prezenčných aktivít realizovaných počas rôznych podujatí na území
mesta Piešťany i v iných mestách.
V roku 2011 MsK a PIC vydali 15 rôznych informačných prospektov a materiálov. Boli
to: Prechádzky po Piešťanoch, Kultúra a zábava v Piešťanoch a okolí, Piešťany – základné
informácie, Tipy na výlety, Hrady a zámky, Stromy Piešťan, Piešťanské NAJ, Aktívny
oddych, Piešťanské naj, Osobnosti Piešťan, Info bulletin Piešťany, Neposlušná čiara, Tipy
na výlety, Piešťanské naj a Kalendár najvýznamnejších podujatí na rok 2011.
67. Balneologické múzeum Piešťany v roku 2011
Riaditeľom BM v Piešťanoch v roku 2011 bol PhDr. Vladimír Krupa, zároveň zastával
funkciu archeológa múzea.
a) Stále expozície múzea
1. Hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany (Kursalonu)
Nachádza sa v nej: Archeológia regiónu Piešťan, História Piešťan a kúpeľov Piešťany,
Expozícia venovaná osobnosti gen. M.R. Štefánika, Národopis regiónu Piešťan.
2. Vila Dr. Lisku, Štefánikova 1
Obsahuje: Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, Sakrálne umenie zo zbierok
Balneologického múzea v Piešťanoch.
3. Pamätná izba básnika Ivana Krasku
Expozícia je umiestnená v byte, kde básnik žil.
b) Zbierkový fond múzea
Zbierky sa dopĺňali vlastnými zbermi, výskumami, darmi a nákupom.
Vykonali sa revízie zbierkových fondov – numizmatickej zbierky, prírodovednej zbierky
a časti zbierky balneohistórie (sedimenty, pedológia).
Elektronicky sa spracovávali zbierky výtvarného umenia a numizmatická zbierka.
Pokračovala tiež katalogizácia zbierkových predmetov.
Digitálne boli fotografované (prípadne aj skenované) zbierkové predmety jednotlivých
zbierkových fondov, do fotoarchívu v roku 2011 pribudlo 6 224 digitálnych záberov, 356
negatívov na čb. kin. a 15 negatívov color inverzia.
Tiež pokračovalo reštaurovanie zbierkových predmetov, konkrétne zo zbierky M.R.
Štefánika, z fondu Ivana Krasku, súbory historických tlačí, boli reštaurované aj výtvarné
diela a niektoré predmety zo zbierky archeológie.

c) Výskumná činnosť
V spolupráci s RGZM Mainz pokračovalo plnenie úlohy „Spracovanie archeologických
nálezov z doby rímskej z Krakovian - Stráží“, Pokračovalo spracuvávanie archeologických
výskumov a prieskumov v regióne Piešťan (napr. „Starý kláštor“), spracuvávanie tém
z oblasti histórie (napr. Facet – výrobňa liečiv v Piešťanoch), z oblasti etnológie (ľudové
piesne z oblasti Lančára a Vrbového), z histórie kúpeľov (pozostalosť Ing. J. Šípoša,
pozostalosť hydrogeológa Mgr. Augustína Rebra), z oblasti histórie výtvarného umenia
(kňaz a maliar Alexander Buzna).
d) Výstavy
– roku 2011 múzeum vo vlastných priestoroch realizovalo výstavy:
1. Betlehemy sveta (zo zbierky Viery a Jozefa Gruskovcov), 2. Malebná cesta dolu Váhom
v sprievode Alojza Medňanského na pohľadniciach (zo zbierky Alexandra Urminského),
3. Odkazy vekov/Krása historických kníh zo zbierok BM, 4. Slávne vily Slovenska (BM
a vydavateľstvo Foibos Books SK), 5. Osud vojaka – Podplukovník Ábel a SNP, Známy –
neznámy pplk. Vojtech Ábel/ Tragický osud vojaka, 6. Sochár Valér Vavro – výber z tvorby.
BM spolupracovalo aj pri organizovaní výstav v iných zariadeniach.
e) Edičná a publikačná činnosť
V roku 2011 BM vydalo: 1. Balneologický spravodajca za roky 2008 - 2010 (zborník múzea),
2. Maharadžovia v Piešťanoch.
f) Kultúrno-spoločenská činnosť
Pracovníci múzea vykonávali prednáškovú činnosť, zúčastňovali sa prezentácií publikácií
(napr. publikácie Karel Domin a jeho herbárová kolekcia Flora Piešťanensis – Flora
Pistyanensis), inagurácie poštovej známky z emisného radu Deň slovenskej poštovej
známky, Historická poštová schránka a pod.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 2011
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2011
a) Narodenie detí – v roku 2011 sa v piešťanskej nemocnici narodilo 620 detí, z toho bolo
319 chlapcov a 301 dievčat. Z toho obyvateľom Piešťan sa narodilo 187 detí, 95 chlapcov
a 97 dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2011 v Piešťanoch zomrelo 424 osôb, z toho bolo 220 mužov
a 204 žien. Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 252 osôb, z toho 130 mužov a 122 žien.
c) Sobáše – v roku 2011 bolo v Piešťanoch uzavretých 199 manželstiev, z toho 130 uzavreli
obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 120, civilných sobášov 97. V Piešťanoch
uzavrelo sobáš 20 cudzincov.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku 2011 sa do Piešťan prisťahovalo 384
osôb a odsťahovalo sa 425 osôb.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 1. januáru 2011 žilo v Piešťanoch 29 172 obyvateľov,
z toho bolo 13 629 mužov a 15 543 žien. Na sídlisku A. Trajan žilo 5 544 a v m.č. Kocurice
270 obyvateľov. Počet obyvateľov oproti minulému roku klesol o 238 osôb.
K 31.12.2011 mali Piešťany 29 067 obyvateľov, ich počet oproti predchádzajúcemu roku
klesol o 105 osôb.

2. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
za rok 2010
Cenu primátora mesta Piešťany získalo Stredisko ekologickej výchovy Zrnko.
Prevzali ju zástupcovia strediska Bruno Jakubec a Peter Klein. Organizácia ZRNKO vznikla
v roku 1992. Odvtedy sa zaoberá ekovýchovnými, ochranárskymi a umeleckoremeselnými
aktivitami.
Za významný čin v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia získal cenu primátora mesta
Michal Fiala za realizáciu projektu „Naše gesto pre čisté mesto.“ V roku 2010 zaktivizoval
takmer 1400 dobrovoľníkov na vyčistenie okolia Váhu a jazera Sĺňava.
3. Životné jubileá občanov Piešťan
a) Mária Kačková sa dožila veku 90 rokov. 17. aug. 2011 ju navštívil a pozdravil
primátor Remo Cicutto.
b) Jozef Babušek (umeleckým menom Jozef Schek) – sa 3. sept. 2011 dožil veku 90
rokov.
4. Úmrtia občanov Piešťan
a) Jozef Petríček - zomrel 17.jan. 2011 vo veku 84 rokov. Patril medzi zakladajúcich
členov piešťanského skautingu a dlhé obdobie tu bol zborovým náčelníkom skautov.
b) Ján Pazdera – zomrel 11. júla 2011 vo veku nedožitých 70 rokov na srdcovú
slabosť. Bol dlhoročným predsedom Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
v Piešťanoch.
c) Augustín Rebro – zomrel 6. marca 2011 vo veku 83 rokov. Významný hydrogeológ
a balneohistorik, ktorý riešil viacero hydrogeologických úloh nielen v regióne Piešťan, ale
i po celom Slovensku. Zabezpečoval tiež ochranu piešťanských termálnych prameňov pri
budovaní vodného diela Sĺňava.
5. Výročie narodenia významných osobností v dejinách Piešťan
a) Štefan Siťaj – 100. výročie narodenia
V roku 2011 uplynulo 100 rokov od narodenia zakladateľa Výskumného ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch Prof. MUDr. Štefana Siťaja, DrSc. Bol uznávanou osobnosťou
svetového formátu v oblasti reumatológie.
Pri príležitosti jeho storočnice mu primátor mesta Piešťany Remo Cicutto udelil
Pamätnú plaketu in memoriam. Na 7. Jarnom raumatologickom seminári ju odovzdal jeho
dcére, vedúcej lekárke v Pro Patrii MUDr. Oľge Boldišovej. Pri príležitosti tohtoročného
Svetového dňa zdravia udelil profesorovi Štefanovi Siťajovi Pamätnú medailu in memoriam
aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.
b) Valér Vavro – 100. výročie narodenia
V roku 2011 uplynulo 100 rokov od narodenia piešťanského rodáka, významného slovenského
sochára a reštaurátora Valéra Vavra.
Akademický sochár Valér Vavro žil a tvoril v Piešťanoch, jeho sochy sa nachádzajú
na viacerých miestach v meste.
6. Ocenenie Ireny Michnovej
Predsedníčka Ligy proti rakovine v Piešťanoch Irena Michnová bola vybraná do súťaže

Výnimočná žena Slovenska, a to spomedzi dvanástich nominovaných žien z okresov Trnava,
Galanta, Piešťany a Skalica. Získala tým titul Výnimočná žena Slovenska za okres Piešťany.
Cenu si prevzala koncom júna 2011 na trnavskej radnici. Cieľom súťaže bolo nájsť a morálne
oceniť ženy, ktoré sú výnimočné svojím konaním. Okrem starostlivosti o svoju rodinu sa
venujú aj ďalším nezištným aktivitám, v charite, verejnom živote a v ďalších občianskych
aktivitách, vynikajú v svojej profesií, umení, športe a pod.
7. Potravinová pomoc občanom Piešťan
Na podnet Európskej únie sa do akcie potravinovej pomoci zapojilo aj Slovensko.
V dňoch 15. až 19. augusta zorganizoval potravinovú pomoc pre sociálne slabších občanov
aj Referát sociálnych vecí MsÚ v Piešťanoch.
Každý, kto mal na potravinovú pomoc nárok si mohol prevziať 20kg múky a 20 kg
cestovín. Oprávnení poberatelia boli rozdelení do 6-tich kategórií, išlo predovšetkým o deti
žijúce bez rodín alebo v zlých sociálnych podmienkach, o dôchodcov s nízkych dôchodkom,
občania s nízkym príjmom a pod.
Celkove bolo v budove Služieb mesta Piešťany odovzdaných 16 340 kg múky
a rovnaké množstvo cestovín. Potraviny si prevzalo 798 občanov, riaditeľka DeD v m.č.
Kocurice (pre 11 detí) a zvyšné potraviny odviezli pre klientov Zariadenia pre seniorov Vila
Julianna.
8. Trestná činnosť v služobnom obvode Piešťany
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. Riaditeľom OOPZ Piešťany v roku 2011 bol mjr.
Mgr. Miroslav Folajtár.
a) Trestné činy (kriminalita)
V služobnom obvode OOPZ Piešťany bolo v roku 2011 zistených 657 trestných činov, čo
bolo o 129 menej ako v roku 2010. Z nich bolo objasnených 287 trestných činov. Objasnených
trestných činov z predchádzajúcich rokov (dodatočne objasnených) bolo 64, celkove teda
v roku 2011 bolo objasnených 351 trestných činov.
Rozdelenie trestných činov podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 33 prípadov (objasnených 22, dodatočne objasn. 3),
- mravnostná trestná činnosť – 6 prípadov (objasn. 2, dodat. objast. 0),
- majetková trestná činnosť – 295 prípadov ( objasn. 85, dodat. objasn. 5),
- ekonomická trestná činnosť – 170 prípadov (objasn. 68, dodat. objasn. 21).
b) Priestupky
V roku 2011 bolo v služobnom obvode OOPZ Piešťany zdokumentovaných 1628 priestupkov,
čo bol oproti roku 2010 pokles o 57. Z toho počtu bolo OOPZ Piešťany oprávnené objasňovať
1428 priestupkov, pričom v 635 prípadoch bol zistený páchateľ.
Okrem týchto priestupkov bolo policajtmi OOPZ Piešťany zistených ďalších 1889
priestupkov, ktoré boli na mieste prejednané v blokovom konaní.

10. Zdravotníctvo v roku 2011
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotnej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2010
Cenu získal Ing. Alojz Michna. Patril k zakladajúcim členom Ligy proti rakovine
(takmer pred 20 rokmi) a od roku 1997 je aj jej tajomníkom, hospodárom i kronikárom.
Vďaka jeho aktivitám dosiahol v súčasnosti počet členov organizácie 433. Predsedníčkou
piešťanskej Ligy proti rakovine je jeho manželka Irena Michnová.
A. Michna je tiež každoročným organizátorom celoštátnej akcie Deň narcisov
v Piešťanoch a okolí i Týždňa boja proti rakovine a Dňa jabĺk.
Primátor Piešťan poslal ďakovné listy za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotnej,
charitatívnej a humanitárnej naslednovným jednotlivcom a organizáciam: Jarmila
Dugátová, Ingrid Brečová, Pavol Steinecker – n.o. Otvorená náruč, Medzinárodný klub žien
v Piešťanoch a kolektívu sestričiek a ošetrovateľov Alzheimer centra v Piešťanoch.
2. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n.o. v roku 2011
a) Vedenie nemocnice
Riaditeľ nemocnice (štatutárny zástupca) – do 9. júna 2011 bola riaditeľkou Ing. Mária
Balková, od 10. júna 2011 sa riaditeľom nemocnice stal Ing. Róbert Mamrilla.
Správna rada nemocnice – do 20. mája 2011 pracovala v zložení: predseda JUDr.
Katarína Cibulková, členovia MUDr. Ján Bielik, CSc., Ing. Ľudmila Kiššová, Mgr. Ivana
Drlíková a JUDr. Daniela Suchánková. Od 26. mája 2011 pracovala v zložení: predseda
JUDr. Katarína Cibulková, členovia Ing. Ľudmila Kiššová, Ing. Blanka Bosá, MUDr. Alan
Suchánek a Mgr. Magdaléna Kovačovičová.
Dozorná rada nemocnice – do 9. marca 2011 pôsobila v zložení: Ing. Martin Tabaček,
MUDr. Ján Ranostaj, od 10. marca do 15. nov. 2011 bola 3-členná, pribudla Ing. Tatiana
Matejovičová. Od 16. nov. 2011 pracovala v zložení: Ing. Tatiana Matejovičová, MUDr. Ján
Ranostaj, Ing Beáta Kumpánová.
b) Zamestnanci nemocnice, mzdy – k 31.12. 2011 bol celkový počet zamestnancov
nemocnice 409 (oproti minulému roku pokles o 6), z toho zdravotníckych pracovníkov bolo
268 (pokles o 5) a nezdravotníckych pracovníkov 141 (pokles o 1). Zdravotnícki pracovníci:
lekári 60 (pokles o 2), farmaceut 1, sestry 128 (pokles o 1), pôrodné asistentky 14, laboranti
17 (pokles o1), asistenti 45 (pokles o 1), iní zdravotnícki pracovníci 3.
Priemerné mzdy – bez náhrad za pracovnú pohotovosť v roku 2011 boli (zaokrúhlené
na celé eurá): lekári 1322 eur ( v roku 2010 1323 eur), farmaceut 1309 eur, sestry 661,5 eur,
pôrodné asistentky 613 eur, laboranti 652 eur, asistenti 551,5 eur, nezdravotnícki pracovníci
440 eur.
Priemerné mzdy, vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť, v roku 2011 boli: lekári
1571 eur, sestry 696 eur, atď.
V priebehu roka 2011 sa na Slovensku vyhrotil spor lekárov s ministerstvom
zdravotníctva, v dôsledku čoho lekári v nemocniciach začali podávať výpovede. K 1.
okt. 2011 podalo výpoveď 23 lekárov piešťanskej nemocnice. Lekári vystúpili so štyrmi
požiadavkami: dodržiavanie Zákonníka práce, zmena systému financovania v zdravotníctve,
zvýšenie platov a zastavenie transformovania nemocníc na akciové spoločnosti (piešťanská
nemocnica prešla transformáciou v roku 2003, odvtedy pôsobí ako nezisková organizácia).

Začiatkom decembra 2011 však lekári piešťanskej nemocnice, údajne až na jedného, svoje
výpovede stiahli.
c) Oddelenia nemocnice – v priebehu roka 2011 došlo tu k niekoľkým zmenám.
Naďalej boli v prevádzke: detské oddelenie, novorodenecké oddelenie, interné oddelenie,
chirurgické oddelenie, ortopedické oddelenie, gynekologické a pôrodnícke oddelenie,
oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny.
Zrušené boli: doliečovacie oddelenie k 1.7.2011 a geriatrické oddelenie k 1.11.2011. Zároveň
nemocnica otvorila od 1.12.2011 Dom ošetrovateľskej starostlivosti, čo je zariadenie ústavnej
zdravotnej starostlivosti, poskytujúce nepretržitú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov
regiónu Piešťan.
3. Lekárne v Piešťanoch v roku 2011
V prevádzke vrátane pohotovostných služieb, boli roku 2011 nasledovné lekárne: Pri Ružovom
mlyne (Mudroňova 70), Kúpeľná (Winterova 37), Kamea (Rekreačná 2 (na poliklinike), Na
Trajane (A. Trajan 4830/11), Katka (OD Kocka), Na Juhu (Javorová 25), Pod Kolonádou
(Winterova 14), Prior (A. Hlinku 4613/46), CELIA (Nálepkova 42), Dr. MAX (Nikola Teslu
25, v hypermarkete TESCO), Lekáreň pri pošte (Poštová 3), Tilia (Staničná 3622), Dr. MAX
(Nám. Slobody 6), SUNPHARMA (AUPARK, Nitrianska 7555/18), PARK (Winterova 6),
Dr. MAX (OD Kaufland, A. Trajan 77), Veronika (Teplická 2265/8), Dr. ALEXANDER
(Winterova 1745/41), Chirimpex (Krajinská 1).
4. Deň zdravia v Piešťanoch
Deň zdravia sa konal 1. októbra 2011. Podujatie pripravili Mesto Piešťany a MsKS
v Piešťanoch.
Vo foyeri KSC Fontána sa konali výstavy a prezentácie viacerých občianskych združení
a organizácií.
Stánky so zdravotnými službami pre občanov mali: Slovenský Červený kríž, miestny
spolok Piešťany II., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Pracovná
zdravotná služba Salusé, s.r.o. Piešťany, E. Hapák – HILARION Michalovce, ESTIME,
s.r.o. Nitrianska Blatnica, OTTO BOCK Slovakia, s.r.o., VELCON, s.r.o. Banská Bystrica,
THUASNESK, s.r.o., JUST Slovensko, s.r.o., BIAN, s.r.o. Banská Bystrica.
Stánky so zdravou výživou: CVRV – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany,
Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska, Čajovňa Medulienka.
Spoluorganizátori podujatia: Liga proti reumatizmu, Charita sociálnej starostlivosti
a služieb pre zrakovo postihnutých občanov, Slovenská únia proti osteoporóze, Liga proti
rakovine, Slovenská spoločnosť celiatikov, Klub sclerosis multiplex, Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č.18, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Slovenský
zväz postihnutých civilizačnými chorobami, OZ Hospic Matky Božej, Slovenský Červený
kríž, OZ Spojme srdcia pre zdravie, Denné centrum Rozmarín, Denné centrum Svornosť.
Sponzori: Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Školské hospodárstvo
Piešťany.
5. Podujatie kúpeľov pri príležitosti Svetového dňa reumy
SLK Piešťany a.s., pri príležitosti Svetového dňa reumy (12. okt.), pripravili na tento
deň bohatý program pre širokú verejnosť. V kaviarni hotela Balnea Esplanade Palace sa

konali medicínske prednášky kúpeľných lekárov. MUDr. Oľga Boldišová, MUDr. Pavel
Makovník a MUDr. Daniela Richvalská hovorili o reumatických ochoreniach a ich liečbe
v piešťanských kúpeľoch.
Návštevníci podujatia mali možnosť vyskúšať kúpeľné procedúry s 50 % zľavou, ako
napríklad bahenný zábal, zrkadlisko alebo niektorú z masáží, prípadne si zakúpiť kúpeľný
pobyt v ten deň so zľavou až 20 %. Okrem možnosti vykúpania sa v termálnej vode, alebo
poležania v liečivom bahne mohli si návštevníci prezrieť priestory balneoterapie. Mali tiež
možnosť získať voľný vstup do Balneologického múzea v Piešťanoch.
6. Mestská organizácia Slovenského Červeného kríža
MsO Slovenského Červeného kríža pri Chirane-Dental, s.r.o. v Piešťanoch bola založená
roku 2000. V minulosti boli darcovia krvi okrem Chirany organizovaní aj v Tesle a v SLK.
Vedenie výrobného podniku Chirana-Dental, s.r.o., na čele s riaditeľom Ing.
Miroslavom Nerádom, vytvorilo dobré podmienky pre činnosť organizácie. V súčasnosti
MsO SČK pri Chirane-Dental, s.r.o. eviduje 46 aktívnych darcov krvi, ktorí zatiaľ darovali
krv 681-krát. Predsedníčkou organizácie je Ing. Andrea Béryová.
MsO SČK pri Chirane-Dental, každoročne organizovala akcie k darcovstvu krvi,
predovšetkým Chiranácku kvapku krvi. Spolupracuje aj s organizáciami v Drahovciach
a Krakovanoch, s ktorými vytvorila konzorcium. Propagujú darcovstvo krvi poriadaním
rôznych kultúrnych podujatí i s účasťou umelcov, čím sa jej darí získavať prvodarcov najmä
z radov mladých ľudí.
7. 55. Zjazd slovenských a českých reumatológov – ocenenia piešťanských reumatológov
Zjazd reumatológov zo SR a ČR sa konal v Piešťanoch v dňoch 29. sept.- 1.okt. 2011.
Pri tejto príležitosti za celoživotné dielo v prospech slovenskej reumatológie boli ocenení
zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti Doc.MUDr. Tibor Urbánek, CSc., MUDr.
Viliam Švec, CSc. a vedecký sekretár spoločnosti Doc.MUDr. Jozef Lukáč, PhD.
11. Šport v roku 2011
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok 2011
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety „Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za
rok 2011“ sa uskutočnilo i s kultúrnym programom v KSC Fontána dňa 23.marca 2012.
Odovzdávania ocenení sa zúčastnili primátor Piešťan Ing. Remo Cicutto a predsedníčka
Komisie školstva, športu a mládeže pri MsZ v Piešťanoch Ing. Iveta Babičová.
Kategória dorastencov: Na 1. mieste sa umiestnil Mário Janča – kanoistika (TJ
Sĺňava Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (podľa abecedného poradia): Katarína
Hollá – plávanie (Piešťanský plavecký klub), Filip Horanský – tenis (TK Kúpele Piešťany),
Jerguš Jacko – kanoistika ( TJ Sĺňava Piešťany), Milan Kičin – vodné lyžovanie (Klub
vodného lyžovania a vodných športov Piešťany), Agáta Malíková – plávanie ( Piešťanský
plavecký klub), Adam Masár – lyžovanie na tráve (LK REMAS Piešťany), Juraj Pospíšil
– atletika (TJ Družba Piešťany), Monika Simančíková – krasokorčuľovanie (TJ Amatérsky
krasokorčuliarsky oddiel Piešťany), Filip Valo – kanoistika (TJ Sĺňava Piešťany).
Kategória dospelých: Na 1. mieste sa umiestnila Magdaléna Rybáriková – tenis (TK
Kúpele Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (podľa abecedného poradia): Jaroslav

Baláž ml. – vznášadlá (Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany), Peter
Baláž – rýchlostné člny (Šport Team Baláž), Vladislav Janovjak a vodič Róbert Mitošinka
– cyklistika zdravotne postihnutých (CK Piešťany), Veronika Kolníková – plávanie (ŠPK
Kúpele Piešťany), Lukáš Lacko – tenis (TK Piešťany), Patrik Nemec – automobilový
pretekár (jazdec Škoda Octavia cup), PhDr. Ján Riapoš, PhD. – stolný tenis (Športový klub
vozičkárov Kúpele Piešťany), Lucia Vachanová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Zuzana
Vráblová – vodné lyžovanie (KVL a VŠ Piešťany).
Kategória kolektívov: 1. Mužstvo seniorov ŠHK 37 Piešťany, 2. Klub vodného lyžovania
a vodných športov Piešťany, 3. Družstvo žien Tenisový klub Kúpele Piešťany.
Pamätná plaketa: bola udelená Ing. Jozefovi Macejkovi.
2. Subjekty v oblasti športu pôsobiace na území Piešťan
TJ Bezovec Piešťany, TJ Družba Piešťany, TJ Sĺňava Piešťany, Mestská telovýchovná
jednota Piešťany, Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, Klub vodného póla Kúpele
Piešťany, Tenisový klub Kúpele Piešťany, Šachový klub Kúpele Piešťany, Nohejbalový
klub Kúpele Piešťany, Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany, Športový klub
vozičkárov Kúpele Piešťany, Prvý futbalový klub Piešťany, TJ amatérsky krasokorčuliarsky
oddiel Piešťany, Sport Team, Automotoklub VCC Piešťany, Basketbalový klub mládeže
Piešťany, Školský basketbalový klub Piešťany, Cyklistický klub Piešťany, Aviatik klub, Klub
vodného motorizmu a vodných športov Piešťany, Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o.,
Hokejbalový klub, Volejbalový klub, Caravaning klub Piešťany, Malá piešťanská futbalová
liga, Veslársky klub Sĺňava Piešťany, Mestský hádzanársky klub Piešťany, Slovenský zväz
technických športov ZO 1 Piešťany, Klub horskej cyklistiky TlapaTeam, Strelecký klub
brokových neolympijských disciplín Piešťany, Volejbalový klub mládeže Piešťany, Squash
club Piešťany, Kynologický klub Sĺňava, Golf Club Piešťany, SPA-GOLF klub Piešťany,
Športový hokejový klub Piešťany, Inline klub Piešťany, Klub otužilcov Piešťany, Novatec
Racing Team, Bikros Maniak Piešťany, BOARD CLUB Piešťany, Bowling centrum Victoria,
Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika, JAMES Piešťany, Kynologický klub
Bodona Piešťany, Piešťanský plavecký klub, Športovo-strelecký klub Piešťany, AIKIDO
dojo Piešťany, Motorsport club Piešťany, Amatérsky hokejový klub PINK PANTHER
Piešťany, ŠBR Piešťany, BK ORCA Piešťany, Lyžiarsky klub REMAS Piešťany, MODEL
KLUB Piešťany, Styx Fighters Gym Piešťany.
3. Plávanie
a) Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany), 35-ročná plavkyňa mala v roku 2011
materské povinnosti, pretekať začala až koncom roka 2011.
V auguste sa v Piešťanoch konal Letný plavecký kemp Martiny Moravcovej, na ktorom
trénovala mladé slovenské plavecké talenty.
b) ŠPK Kúpele Piešťany – z plavcov klubu boli roku 2011 úspešní: Veronika Kolníková,
Mário Rusnák, Tomáš Vachan, Lukáš Vachan, Filip Julíny, Nikolaj Tóth, Mário Rusnák,
Tomáš Vachan, Lukáš Vachan, Filip Julíny, Nikolaj Tóth, Ján Klinovský, Lucia Vachanová,
Mária Gajdošechová, Edita Bogárová, Adela Baracková i ďalší zo žiakov sa darilo Lukášovi
Melicháčovi i ďalším, úspešní boli aj veteráni, najmä Peter Pontes.
c) Piešťanský plavecký klub – v roku 2011 boli najúspešnejšie medzi juniorkami
Agáta Malíková a Katarína Hollá, medzi ženami Gabriela Kostelná a Eva Bilená.

d) Tomáš Vachan – (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentant SR v diaľkovom plávaní. –
majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní, Košice – 1.miesto (5km).
e) Veronika Kolníková – (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR v bazénovom
plávaní. Trénovala v Znojme, pretože v Piešťanoch je pre plavcov k dispozícií iba jeden
krytý bazén v hoteli Sĺňava. V roku 2011 prekonala 1 slovenský rekord na 1500 m v.sp. žien.
Doteraz prekonala 5 slovenských rekordov.
- majstrovstvá Slovenska, Humenné, 2-krát 1.miesto (1500 m v. sp., 400m poloh. pret.)
- Veľká cena Znojma, 5-krát 1. miesto.
f) Mário Rusnák – (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorsky reprezentant SR. V roku 2011
pretekal a trénoval väčšinou v USA, kde zmaturoval a potom začal študovať na vysokej
škole. Na Slovensku pretekal iba v letnom prázdninovom období.
g) Lucia Vachanová – (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR v diaľkovom
plávaní.
- Európsky pohár, Antalya, Turecko – 20. miesto (5 km), Kocaeli, Turecko – 21.miesto (5
km)
- Český pohár 2-krát 1.miesto (5km), v superfinále 4.miesto, Krnov
- Chorvátsky pohár, Poreč – 3.miesto (5 km)
- majstrovstvá SR, Košice – 2.miesto (5 km)
h) Edita Bogárová – (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR.
- majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní, Košice – 1.miesto (5 km).
i) Katarína Hollá – (Piešťanský plavecký klub), juniorská reprezentantka SR.
- juniorske majstrovstvá SR, 6-krát 1.miesto.
- ISF Swimming World Cup, Malta, reprezentantka Gymnázia P. de Coubertina v Piešťanoch,
3-krát finálové umiestnenie.
j) Agáta Malíková – (Piešťanský plavecký klub), juniorska reprezentantka SR.
- juniorske majstrovstvá SR, 8-krát 1.miesto
- ISF Swimming World Cup, Malta, reprezentovala Gymnázium P. de Coubertina
v Piešťanoch – 3.miesto.
k) Letné majstrovstvá SR v plávaní 11,12 a 13 ročných žiakov, Štúrovo.
Z Piešťancov sa na 1.mieste umiestnili 12-ročný Daniel Kuropka, 2-krát a 11-ročná Sára
Niepelová 1-krát.
l) Letné majstrovstvá SR v plávaní seniorov, juniorov a 14-ročných žiakov, Humenné.
Z plavcov ŠPK Kúpele Piešťany získala Veronika Kolníková v kateg. žien 2-krát 1.miesto.
Z plavcov PPK získali v kategórii junioriek Agáta Malíková 3-krát 1.miesto a Katarína
Hollá tiež 3-krát 1.miesto.
m) Zimné majstrovstvá SR v plávaní 11,12 a 13-ročných žiakov, Trnava
Z piešťanských plavcov získala 3-krát 1.miesto Sára Niepelová. Trénuje ju Darina Moravcová,
matka Martiny Moravcovej.
n) Zimné majstrovstvá SR v plávaní seniorov, juniorov a 14-ročných žiakov, Trenčín.
Úspešné boli plavkyne PPK v kategórii junioriek, Agáta Malíková získala 5-krát 1.miesto
a Katarína Hollá 3-krát 1.miesto.
o) Plaveckí veteráni (ŠPK Kúpele Piešťany), reprezentanti SR.
- preteky MASTERS, Košice – medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní veteránov za účasti
169 plavcov z 5 krajín. Pretekali aj 4 plavci z Piešťan, Pavol Škodný 2-krát 1.miesto (kateg.
40-44rokov), Igor Tichov 1-krát 1.miesto (kateg. 50-54 rokov), Peter Pontes 2-krát 1.miesto

(kateg. 55-59 rokov), Boris Pontes 1-krát 1.miesto (kateg. 55-59 rokov) a štafeta 4x50m
polohové preteky – 1.miesto.
- 28. medzinárodné majstrovstvá ČR v plávaní MASTERS 2011, Nový Jičín. 59-ročný
Peter Pontes obsadil 2-krát 1.miesto (50m v.sp. a 100m v.sp.), úspešní boli aj Pavol Škodný
a Karol Jurák.
4. Tenis
a) Dominika Cibulková – 22-ročná odchovankyňa piešťanského tenisu, žije a trénuje
v Bratislave, reprezentantka SR, členka fedcupového družstva žien SR. V ankete STZ Tenista
roka 2011 sa v kategórii žien umiestnila na 1.mieste (už 3-krát), v ankete Športovec roka SR
2011 sa umiestnila na 7.mieste.
- grandslamový turnaj vo Wimbledone – štvrťfinále (na turnaji zdolala svetovú jednotku
Dánku Caroline Wozniacku, v roku 2011 už druhý raz).
- turnaj WTA Tour, Linz – 2.miesto v dvojhre
- turnaj WTA Tour, Kremlin Cup, Moskva – 1.miesto v dvojhre.
b) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany), reprezentantka SR, členka
fedcupového družstva žien SR. V ankete STZ Tenista roka 2011 sa v kategórii žien umiestnila
na 3.mieste.
- turnaj WTA Tour, Memphis, USA – 1.miesto v dvojhre
- turnaj ITF Sparta Prague Open Praha – 1.miesto v dvojhre
- turnaj WTA Tour, Čína – 2.miesto v dvojhre.
c) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany), reprezentant SR, člen daviscupového družstva
mužov SR. V ankete STZ Tenista roka 2011 sa v kategórii mužov umiestnil na 2.mieste.
Tréningovo člen Národného tenisového centra v Bratislave.
- challengerový turnaj, Izmir – 1.miesto v dvojhre
- Slovakia Open, Bratislava, 2-krát 1.miesto v dvojhre a vo štvorhre s Janom Hájekom (ČR).
d) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany), juniorský reprezentant SR. Trénerom mu
bol Miloslav Grolmus. V ankete Tenista roka 2011 sa v kategórii juniorov umiestnil na
1.mieste (už 3.rok za sebou).
- Grandslamový turnaj Australian Open – 1.miesto v štvorhre juniorov s Jiřím Veselým (ČR)
- Trofeo Bonfiglio – 52.ročník, ITF turnaj juniorov vyššej A kategórie, Miláno – 1.miesto
v dvojhre
- ITF turnaj kateg. G2, Juhoafrická republika – 1.miesto v dvojhre
- ITF turnaj juniorov do 18 rokov, Piešťany – 1.miesto v dvojhre.
e) Zuzana Luknárová (TK Kúpele Piešťany), 19-ročná reprezentantka SR.
- ITF turnaj, Tallin, Estónsko – 2. miesto v dvojhre
- Tenisový turnaj, Wendryn, ČR – 1. miesto v štvorhre.
f) Chantal Škamlová (TK Kúpele Piešťany), juniorská reprezentantka SR.
- Grandslamový turnaj French Open, Paríž – štvrťfinále štvorhry junioriek s Janou Čepelovou.
g) Monika Staníková (TK Kúpele Piešťany)
- majstrovstvá SR mladších dorasteniek, Trnava – 1.miesto v dvojhre.
h) Družstvo žien TK Kúpele Piešťany – 3.miesto v extralige žien. Hrali v zložení:
Zuzana Luknárová, Vivien Juhászová, Chantal Škamlová, Ľudmila Cervanová, Monika
Staníková, Iveta Masárová, Katarína Maračková, kapitán družstva Mgr. Peter Branderský.
i) Tenisové turnaje na dvorcoch TK Kúpele Piešťany

- Profstav Slovakia Cup – 33.ročník (apríl), medzinárodný tenisový turnaj hráčov do 18
rokov
- PSS Piešťany Cup (máj) – medzinárodný tenisový turnaj hráčov do 14 rokov
- letné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov mladšieho žiactva (jún). Piešťanky Timea
Pavlíčková a Tatiana Šimová – 1.miesto vo štvorhre.
- letné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov staršieho žiactva ( jún)
- Wilson Cup – tenisový turnaj dorastu (júl)
- kvalifikačný turnaj na finále letných majstrovstiev Európy družstiev chlapcov do 18 rokov
(júl)
-Sweet Family Cup - – tenisový turnaj detí do 9 rokov (august). Piešťanec Adrián Kopál –
1.miesto.
- ZSE Open – ITF turnaj žien (august)
- majstrovstvá Slovenska tenisových družstiev mladších žiačok – žiačky TK Kúpele Piešťany
obsadili 2.miesto (september).
j) Medzinárodné majstrovstvá železničiarov USIC v tenise – 19.ročník, Piešťany
(august) – zúčastnilo sa ich 14 družstiev z Európy, vyhralo družstvo železničiarov
z Francúzska.
k) Tenisové turnaje v HS Centre, Hlboká ul.
- HSC Cup – ITF turnaj mužov (august)
- HSC Open – tenisový turnaj detí do 9 rokov (august). Piešťanec Adrián Kopál – 1.miesto.
l) Tenisový klub ESO Piešťany - Klub vznikol v roku 2008 ako občianske združenie.
V roku 2011 ešte nemal vlastné tenisové dvorce, avšak žiacke družstvá sa už zapojili do
súťaží.
Klub mal 10 registrovaných hráčov, do súťaže sa zapojili 3 družstvá – mladší žiaci,
mladšie žiačky a staršie žiačky. Trénerom a vedúcim klubu je Ladislav Svitek.
V októbri 2011 klub zorganizoval besedu v Kursalone so slovenským olympijským
víťazom v tenise Milošom Mečířom.
5. Ľadový hokej
a) Seniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2010/2011 sa hokejisti ŠHK 37 Piešťany
stali víťazmi základnej finálovej časti 1.hokejovej ligy SR. V baráži však proti poslednému
mužstvu extraligy Žiline neuspeli a tak sa im opäť nepodarilo do extraligy postúpiť.
Medzi opory mužstva patrili brankári Tomáš Tomek (najlepší brankár v základnej
časti súťaže) a Adam Fumač, najproduktívnejším hráčom a zároveň i najlepším nahrávačom
bol Michal Peško, najlepšími strelcami boli Jozef Haring, Miroslav Pupák a Martin Chylo,
medzi opory patrili aj Ján Románek a Patrik Lušňák i ďalší. Trénerom mužstva v sezóne
2010/2011 bol Milan Klement, asistentom trénera Roman Sýkora, trénerom v sezóne
2011/2012 sa stal Milan Hovorka. Prezidentom klubu je Jaroslav Lušňák.
b) Juniori ŠHK 37 Piešťany – hrali v 1.juniorskej lige. V 1.časti základnej časti
obsadili 3.miesto, v 2.časti 1.miesto, ale do juniorskej extraligy nepostúpili.
c) Dorastenci ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2010/2011 hrali v 1.dorasteneckej lige,
kde obsadili 2.miesto a postúpili do dorasteneckej extraligy.
d) Žiaci ŠHK 37 Piešťany – súťažne hrali aj družstvá žiakov 9., 8., 7., a 6. ročníka.
V prípravke hrali žiaci nižších ročníkov turnajovým spôsobom.
e) Gabriela Žitňanská – 14-ročná Piešťanka, hokejistka, členka hokejového družstva

žien Slovenska.
Venovala sa aj hokejbalu, bola členkov reprezentačného družstva Slovenska, ktoré
získalo titul majstra sveta.
f) Turnaj Vlada Dzurillu – 10.ročník, Piešťany (február) – víťazom medzinárodného
hokejového turnaja hráčov do 18 rokov sa stalo družstvo USA (pozostávalo zo 17-ročných
hráčov). Turnaja sa zúčastnili družstvá Nemecka, Švajčiarska, Slovenska a USA.
g) Memoriál Ivana Hlinku – 7.ročník, Piešťany, Břeclav (august) – víťazom
medzinárodného turnaja 18-ročných hokejistov sa za účasti 8 reprezentačných družstiev
stali mladí hokejisti Kanady.
h) Memoriál Michala Augustína – 9.ročník – medzinárodný hokejový turnaj žiakov
9.ročníka. Víťazom sa stalo družstvo Capitals Viedeň.
6. Krasokorčuľovanie
Mária Simančíková (AKO Piešťany), 16-ročná juniorská reprezentantka SR.
- majstrovstvá sveta juniorov Gangneung, Južná Kórea – 18.miesto
- 10.zimný Európsky olympijský festival mládeže, Liberec – 3.miesto
- majstrovstvá 3 krajín (SR, ČR, Poľsko), Ostrava – 1.miesto v seniorskej kategórii
- majstrovstvá SR, Žilina – 1.miesto. Okrem nej súťažili Lenka Kršňáková a Timotej Čeleš
v kategórii juniorov.
7. Volejbal
a) Mladšie žiačky VKM Piešťany – v sezóne 2010/2011 hrali družstvá mladších
žiačok VKM v majstrovstvách oblasti 1. a 2.triedy.
A družstvo VKM obsadilo v súťaži 2. miesto. Postúpilo na majstrovstvá Slovenska
tejto vekovej kategórie, ktoré sa konali v Piešťanoch a v Novom Meste n/V, kde obsadilo
7.miesto. Na finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska vo volejbale štvoríc, ktorý sa konal
v Snine, obsadilo družstvo VKM 6.miesto.
b) Andrej Kravárik – priešťanský rodák, 3-krát najlepší volejbalista SR (1994, 2000,
2001). Od roku 1994 začal hrávať v Grécku, od roku 1999 za družstvo Iraklis Solún a od
roku 2004 aj za reprezentačné družstvo Grécka.
V októbri 2011 sa 40-ročný Andrej Kravárik stal asistentom trénera reprezentačného
družsta volejbalistov SR Štefana Chrtianskeho.
c) Martina Konečná, piešťanská rodáčka. Pôsobila v Rakúsku ako členka družstva
Post Viedeň, ktoré získalo už 8 majstrovských titulov.
V sezóne 2010/2011 už hrala na Slovensku za družstvo VK Doprastav Bratislava, ktoré
v extralige skončilo na 2.mieste. Vo finálovom zápase prehralo so Sláviou UK Ekonomická
fakulta Bratislava, ktoré trénuje Piešťanka Zuzana Tlstovičová.
8. Basketbal
a) Družstvo žien BKM Piešťany – v sezóne 2010/2011 hralo v 1.lige žien.
b)Družstvo kadetiek BKM Piešťany – v sezóne 2010/2011 hralo v oblastnej súťaži
Západ, kde obsadilo 3.miesto, v celoslovenskej finálovej skupine skončilo na 7.mieste.
Družstvo kadetiek BKM skončilo na 7.mieste aj v play-off majstovstiev Slovenska
v Bratislave.

c) Družstvo minibasketbalistiek BKM Piešťany – v sezóne 2010/2011 hralo v oblastnej
súťaži – skupina Sever.
9. Hádzaná
a) Seniori MHK Piešťany – v sezóne 2010/2011 boli úspešní v 2. hádzanárskej lige
a mohli postúpiť do 1. ligy. Piešťanskí hádzanári však nespĺňali jednu z podmienok účasti,
ktorou bolo zriadenie mládežníckych družstiev. Na to však nemajú peniaze, tie im chýbajú
na zaplatenie prenájmu ihriska alebo haly na tréning. Po zbúraní športovej haly na Hlbokej
ceste, mali nový športový areál postaviť telesne postihnutí športovci, k výstavbe sa zatiaľ
neprikročilo.
b) Daniel Valo – (HSG Wetzlar, Nemecko), odchovanec piešťanskej hádzanej,
reprezentant SR. Bol členom družstva SR, ktoré v januári 2011 hralo na majstrovstvách
sveta v hádzanej vo Švédsku.
c) Ing. Jozef Macejka – v rámci oceňovania najúspešnejších športovcov mesta
Piešťany za rok 2011 udelil primátor mesta Piešťany pamätnú medailu 75-ročnému Ing.
Jozefovi Macejkovi, ktorý bol v minulosti významnou osobnosťou piešťanskej hádzanej.
Ing. Jozef Macejka hrával hádzanú od roku 1952. Ako tréner pôsobil od roku 1965
a už v nasledujúcom roku postúpilo družstvo TJ Tesla Piešťany do 2.ligy. Od roku 1980 sa
venoval hlavne trénovaniu hráčov mládežníckych kategórií, ktorí následne dosiahli viaceré
úspechy i na celoštátnej úrovni, napr. titul majstrov ČSSR v roku 1985. Začínali pri ňom aj
budúci reprezentanti SR v hádzanej – Martin Valo, Braňo Trandžík a Daniel Valo.
10. Plážová hádzaná
V roku 2011 hrali súžťažne na troch turnajoch dve piešťanské družstvá – Zepáár
Astronautov Piešťany a GMO Piešťany.
11. Futbal
a) PFK Piešťany – v prestávke medzi jesennou a jarnou časťou sezóny 2010/2011
došlo vo futbalovom klube k niekoľkým zmenám. V januári 2011 po Pavlovi Majerskom
sa novým prezidentom PFK stal Khalil Belmechri, manažérom Andrej Filip. Trénerom
seniorov sa stal Tibor Jančula, ktorý vystriedal Vladimíra Ekhardta.
V piešťanskom futbale po dlhšej dobe stagnovania nastal určitý pokrok. Po jesennej
časti sezóny 2011/2012 boli seniori na 2. mieste, dobré výsledky dosahovali aj dorastenci
(U19) a mladší žiaci (U12 a U13) hrajú po dlhej dobe opäť v 1.lige.
Hlavnými sponzormi futbalistov roku 2011 boli BK Group (Khalil Belmechri),
Respect (Dušan Guľáš), AZ Auto (Ján Bzdušek, Rastislav Vančo) a agentúra Duna (Dušan
Drobný). Ďalší sponzori prispievali materiálne – Remark Interier (nábytok do šatní), Deja
Vu –Indians Centrál (obedy pre mužstvo), Simea (pitný režim), E.ON (tréningové pomôcky),
Adidas (športová výstroj), Tising Trade (tlač spravodajov), Fax Copy (tlač plagátov) a pod.
b) Seniori PFK Piešťany – v sezóne 2010/2011 hrali v 3.lige – Západ, kde obsadili
13.miesto. V sezóne 2011/2012 bola doterajšia 3.liga – Západ premenovaná na majstrovstvá
regiónu Západ.
c) Mladší žiaci PFK Piešťany v 1.lige – funkcionári PFK prihlásili žiakov do 1.ligy,
najvyššej futbalovej súťaže mladších žiakov, kde začali hrať v sezóne 2011/2012.
d) Futbalový turnaj prípraviek – v rámci projektu E.ON Rodinný futbal sa v auguste

na futbalovom štadióne PFK Piešťany uskutočnil futbalový turnaj prípraviek. Zúčastnili
sa ho 11-roční a mladší futbalisti z Piešťan a okolitých obcí. Turnaj zorganizoval PFK
Piešťany v spolupráci s VÚC Trnava a Oblastným futbalovým zväzom. Víťazom sa stali
mladí futbalisti Trebatíc.
e) Respect Cup Piešťany 2011 – futbalové turnaje 14-ročných žiakov a dorastencov
4-och klubov – Slovan Bratislava, Spartak Trnava, AS Trenčín a PFK Piešťany.
12. Kolky
Kolkári Družba Piešťany – v sezóne 2010/2011 hrali 2.družstvá Družby Piešťany v 1.lige.
Dorastenci v 1.lige dorastu obsadili 2.miesto.
Od sezóny 2011/2012 začali opäť po ôsmich rokoch súťažne hrať ženy Družby
Piešťany a to v extralige.
13. Motorizmus – automobily
a) Patrik Nemec – automobilový pretekár (jazdec ŠKODY Octavia Cup).
- seriál 10 pretekov ŠKODA Octavia Eastern Europen Cup 2011 – celkové 3.miesto
- 6.hodinové vytrvalostné preteky INVICTA EPILOG 2011 za tím SEAT Sport Slovakiana
– celkové 2.miesto (auto SEAT Leon, trieda do 2000ccm).
b) Automobilové preteky do vrchu
- Tatry Donau Cup – 9-dielny seriál celoslovenských pretekov do vrchu. V triede T-1600
pretekali jazdci Motosport Club Piešťany – Martin Pikus a Tomáš Komár.
c) AZ Pneu Autoslalom 2011 – 10 dielny seriál pretekov v autoslalome prevažne
slovenských a českých jazdcov.
1.diel seriálu sa uskutočnil už vo februári na motokárovej dráhe v Trebaticiach, Tomáš
Komár z Motosport Club Piešťany obsadil 3.miesto v kateg. S2-1600.
6.diel seriálu sa konal v júli na letisku v Piešťanoch. Z jazdcov Motosport Club
Piešťany obsadil Tomáš Polerecký v kateg. SS3-1600 1.miesto a bol aj celkovým víťazom,
Tomáš Komár v kateg. S2-1600 3.miesto a Alena Vavrincová v Dámskej trofeji 2.miesto.
Pretekali aj Martin Pikus, Daniel Polerecký, Matej Orviský, Róbert Miezga, Michal Nosáľ
a Klaudia Vatrtová.
Na piešťanskom letisku sa uskutočnil aj 9.diel seriálu a záverečný 10.diel na
motokárovej dráhe v Trebaticiach.
14. Motorizmus – motocykle
Bily Racing Team Piešťany – pod vedením Tomáša Motyčku členovia klubu
pretekali na Slovensku a v zahraničí, úspešný bol najmä Jaroslav Černý a Martin Durdík.
Na majstrovstvách Európy v španielskom Albarete obsadil Jaroslav Černý 7.miesto, bol
najlepší zo slovenských i českých jazdcov.
15. Motokros
Tomáš Bučenec (Dynamax Racing 99), reprezentant SR v motokrose.
Začiatkom jari 2011 mal počas testovania na okruhu v Senici pád, pri ktorom utrpel vážne
zranenie sleziny.
V predchádzajúcom období patril medzi najlepších slovenských motokrosárov, bol
viacnásobným majstrom Slovenska v družstvách v triede do 125ccm a 250ccm, v roku 2006
obsadil 6.miesto na Šesťdňovej.

16. Vodný motorizmus
a) Jaroslav Baláž ml. – vznášadlá (KVM a VŠ Piešťany), reprezentant SR
- 6-kolový seriál majstrovstiev Európy vznášadiel, celkové 2.miesto.
b) Peter Baláž – rýchlostné člny (Sport Team Baláž), reprezentant SR.
- majstrovstvá Európy – 6.miesto (trieda klzákov F350)
- majstrovstvá sveta, Myslibroz, Poľsko, celkové 13.miesto.
17. Lyžovanie na tráve
FIS Kids Cup – celosvetový seriál pretekov v lyžovaní na tráve žiakov do 15 rokov. Zúčastnili
sa ho aj pretekári LK REMAS Piešťany, v kategórii predžiakov Alex Jánoška a v kategórii
mladších žiakov Adam Masár a Michael Gabovič.
Ich trénerom bol Ľubomír Masár, ktorý súťažil aj v súčasnosti v kategórii bývalých pretekárov.
Prvé kolo seriálu sa uskutočnilo v nemeckom Schnorrenbachu, druhé kolo v talianskom
Belluno, kde Alex Jánoška obsadil v slalome a obrovskom slalome 1. miesto.
Tretie kolo seriálu sa konalo na Ahoji v Banke, kde v kategórii predžiakov Alex
Jánoška vyhral slalom a obrovský slalom a v kategórii mladších žiakov Adam Masár vyhral
slalom (v roku 2011 získal tiež titul majstra SR).
Finále seriálu sa uskutočnilo v ČR. Celkovým víťazom v kateg. predžiakov sa stal
Alex Jánoška, v kateg. mladších žiakov Adam Masár skončil na 2.mieste.
18. Vodné lyžovanie
a) Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany - v roku 2011 boli členovia
klubu úspešní na majstrovstvách sveta, Európy i Slovenska. Pretekali: Zuzana Vráblová,
Milan Kičin, Ingrid Oravcová, Michaela Kičinová, Jakub Oravec, Adam Masár, Zuzana
Oravcová, Maroš Današ. Predsedom KVL a VŠ Piešťany bol Ing. Juraj Androvič.
b) Zuzana Vráblová (KVL a VŠ Piešťany), reprezentantka SR.
- majstrovstvá Európy vo vodnom lyžovaní – IWWA European Championships, Belehrad –
2.miesto vo wakeskate žien.
- majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní – WWA World Championships, Abu Dhabi –
1.miesto vo wakeskate žien.
c) Milan Kičin (KVL a VŠ Piešťany), juniorsky reprezentant SR.
- majstrovstvá SR vo vodnom lyžovaní, 4-krát 1.miesto – akrobatická jazda, slalom, skoky,
kombinácia.
d) Majstrovstvá Slovenska v mládežníckych kategóriách, Piešťany
Podujatie bolo zároveň finálovým, štvrtým kolom Slovenského pohára.
Z vodnolyžiarov KVL a VŠ Piešťany tituly majstrov Slovenska získali – v kateg. do 12
rokov Jakub Oravec a Zuzana Oravcová, v kateg. do 14 rokov Michaela Kičinová, v kateg.
do 17 rokov Milan Kičin a Ingrid Oravcová, v kategórii veteránov nad 30 rokov Ivan Oravec.
19. Bojové športy (kickbox, grappling)
Styx Fighters Gym Piešťany – bojovým športom – kickboxu, grapplingu, džuda a pod.
sa v roku 2011 venovalo cca tridsať členov klubu, trénerom bo Patrik Schlesinger. Medzi
úspešných kicboxerov patril 22-ročný Martin Hauser.

20. Streľba
Grand prix juniorov – 8.ročník, Porpette, Taliansko
Družstvo juniorov Slovenska v streľbe na asfaltové terče obsadilo 3.miesto. Členmi
3-členného družstva boli Filip Tekula a Michal Majerský zo Streleckého klubu Piešťany.
Filip Tekula si svojím výkonom zabezpečil účasť na majstrovstvách sveta v Belehrade.
21. Kanoistika
a) Mário Janča (Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR, v roku 2011 majster
sveta a Európy.
- majstrovstvá sveta juniorov Brandenburg, Nemecko – 1.miesto v K2 (500m) a 2.miesto
v K2 (1000m) s Viktorom Deminom z Komárna. Ich trénerom bol Róbert Erban.
- majstrovstvá Európy juniorov, do 23 rokov, Záhreb – 1.miesto v K2 (500m) a 2.miesto
v K2 (1000m) s Viktorom Deminom z Komárna.
- majstrovstvá SR – 1.miesto
b) Simona Šamková (Sĺňava Piešťany), juniorska reprezentantka SR.
- majstrovstvá Európy juniorov, Záhreb -14.miesto v K1 (500 m) a 15.miesto v K2 spolu
s Luciou Mištinovou z Novák.
c) Simon Šamko (Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR.
- majstrovstvá Európy juniorov, Záhreb – 15.miesto v K2 (200 m) s Patrikom Horváthom
zo Šamorína.
d) Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov, Záhreb – členmi 34-členného družstva
SR boli aj 3 kanoisti Sĺňavy Piešťany – Mário Janča, Simona Šamková a Simon Šamko
a tiež i dvaja odchovanci piešťanskej kanoistiky Matej Rusnák a Matej Michálek, ktorí
v súčasnosti pretekajú za ŠKP Bratislava. Matej Michálek bol členom K4, ktorý sa v Záhrebe
umiestnil na 3.mieste (1000 m).
e) Jerguš Jacko (Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR.
- regata Olympijské nádeje, Bydgošč – 2.miesto v K2 na 1000m s Filipom Valom
- Slovenský pohár – 3.miesto
- majstrovstvá SR, 1-krát 2.miesto, 2-krát 3.miesto.
f) Filip Valo (Sĺňava Piešťany), juniorsky reprezentant SR.
- regata Olympijské nádeje, Bydgošč – 2.miesto v K2 na 1000 m s Jergušom Jackom a 4.
miesto v K1 na 200m.
g) Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike, Piešťany (júl)
Kanoisti Sĺňavy Piešťany získali 3 tituly. Juniori Mário Janča a Demin z Komárna vyhrali
v K2 na 200m a 1000m, starší žiak Michal Lenický s Virághom zo Šamorína v C2 na 500m.
h) Pohár SNP – 51.ročník, Piešťany (august)
Pretekalo sa na tratiach 200m, 1000m a 2000m v kajaku a v kanoe.
Odchovanec piešťanskej kanoistiky Matej Rusnák (ŠKP Bratislava) získal 3-krát 1. miesto.
Vodáci Sĺňavy získali 6 prvenstiev.
22. Veslovanie
a) Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní, Piešťany (september)
Veslári Sĺňavy Piešťany získali 8 titulov majstra Slovenska.
V skife mužov suverénne obsadil 1.miesto 26-ročný Lukáš Babač, na 2.mieste skončil
junior Richard Vančo. V dvojskife vyhrala dvojica Richard Vančo -Stanislav Gajdošík

(veslár ŠKP Bratislava), ktorá zároveň získala Cenu olympijských víťazov Pavla Schmidta
a Václava Kozáka. Na 1.mieste sa umiestnila aj párová štvorka Sĺňavy – Lukáš Babač,
Richard Vančo, Matúš Vančo a Matej Šmída. Osma Sĺňavy obsadila 2.miesto. Úspešní boli
aj juniori Martin Kozák a Peter Strečanský.
V skife junioriek zo Sĺňavy Piešťany obsadila 1.miesto Alexandra Vičanová a 2.miesto
Tatiana Puterová, 1.miesto patrilo piešťanským veslárkam aj v dvojskife dorasteniek.
Vo veteránskej kategórii obsadili 2.miesto v dvojskife mužov Tomáš Hudcovič a Jozef
Kubla.
Veteránska osemveslica Sĺňavy v zložení Kuhajda, Černák, Jurga, Škulec, Mičutka,
Drlička, Rusnák, Klčo s kormidelníkom Erikou Jurgovou vyhrala disciplínu klubových
osiem a zároveň získala majstrovský titul súťaže mužov Masters.
b) World Rowing Masters regata, Poznan (september) – neoficiálne majstrovstvá
sveta veslárskych veteránov. Pretekalo dvetisíc posádok z 36 štátov sveta. Piešťanskí veslári
súťažili v kategórii A (do 35 rokov).
23. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – družstvo hralo v 1.vodnopólovej lige.
b) Veteráni KVP Kúpele Piešťany
- majstrovstvá Európy klubov vo vodnom póle veteránov – 6.ročník, Hamburg, zúčastnili
sa ich 2 mužstvá KVP, jedno hralo v kateg. nad 30 rokov a druhé v kategórii nad 60 rokov,
kde obsadilo 3.miesto.
c) Anti Kajlich Cup – 5.ročník, Piešťany (október) – medzinárodný vodnopólový
turnaj veteránov. Uskutočnilo sa už 11 ročníkov tohto turnaja, pod názvom Anti Kajlich
Cup piatykrát. Zúčastnilo sa ho 5 mužstiev s hráčmi nad 35 rokov z Chorvátska, Maďarska,
Ukrajiny a Slovenska. Víťazom sa stalo mužstvo Kúpeľov Piešťany pre chorvátskym
Omišom.
24. In-line hokej
Majstrovstvá sveta v in-line hokeji, Pardubice, ČR (jún)
V elitnej A skupine družstvo Slovenska skončilo na poslednom 8.mieste a zo skupiny
zostúpilo. Za výber Slovenska hrali aj odchovanci piešťanského hokeja Jakub Ručkay,
Henrich Ručkay a brankár Jozef Ondrejka.
25. Hokejbal
a) 9. majstrovstvá sveta v hokejbale mužov, Bratislava (jún)
Družstvo Slovenska v A kategórii obsadilo 3.miesto. Členom družstva bol aj piešťanský
hokejista Richard Filip.
b) 3. majstrovstvá sveta v hokejbale žien, Bratislava (jún)
Družstvo Slovenska získalo titul majstra sveta. Členkou družstva bola Piešťanka Gabriela
Žitňanská.
26. Triatlon
Dynamax Slovakman – majstrovstvá SR v dlhom triatlone, Piešťany (august)
Súťaž pozostávala z troch disciplín: 3,8 km plávanie + 180 km jazda na bicykli + 42,2 km
beh. V kategórii mužov sa na 1. mieste časom 8:25:26,1 hod. umiestnil Peter Vabroušek zo
Zlína (ČR), na 2. mieste a zároveň titul majstra SR získal Karol Džalaj (Realiz Sport Team)

s časom o 1:05,2 min. horším. Jediným piešťanským „železným mužom“, ktorý absolvoval
celé preteky, bol Martin Vrábel z tímu James, ktorý sa časom 10:33:30,6 hod. umiestnil na
18.mieste. Zároveň sa konala aj štafetová súťaž Ja-ty-on, kde družstvo AWD LOCAL Patriot
obsadilo 3. miesto v zložení Alexander Štefečka (plávanie) + Viliam Michálek (cyklistika)
+ Dušan Knap (maratón), pretekali aj Piešťanci MMM tímu – Agáta Malíková (plávanie),
Róbert Mitošinka (cyklistika), Pavol Malík (maratón).
V kategórii žien sa na 1.mieste časom 10:38:31,5 hod. umiestnila Lapinová (TAT
Martin).
27. Akvatlon
Piešťanský akvatlon – 1.ročník, Piešťany (september)
Na kúpalisku Eva sa uskutočnil akvatlon (plávanie + beh). Súťažilo sa vo viacerých
kategóriách – mladší žiaci (7-11 rokov), starší žiaci, juniori, muži, ženy a veteráni.
V kategórii mužov vyhral Andrej Orlický z Triatlon Team Trnava, medzi ženami
Agáta Malíková z PPK Piešťany.
28. Bedminton
a) Bedmintonisti Gymnázia Piešťany – v sezóne 2010/2011 hrali A a B družstvá v 4.
lige miešaných družstiev. A družstvo v základnej časti súťaže skončilo na 2.mieste.
b) Celoslovenský turnaj v bedmintone mužov a žien, Piešťany (február) – turnaj
pripravil bedmintonový klub GYPY Piešťany, hralo sa v športovej hale Gymnázia P.
Coubertina.
29. Cestná cyklistika
a) Veteráni CK Piešťany
- majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike veteránov, v kategórii nad 65 rokov v časovke
jednotlivcov zvíťazil František Ostracký pred oddielovým kolegom Petrom Rihayom.
30. Zjazdová (horská) cyklistika – downhill
- Slovenský pohár v cyklistickom zjazde – pretekali viacerí cyklisti z Novatecu Piešťany
a z Polcteru. V kategórii mužov boli najlepší Ján Javorník, Lukáš Učeň, Matej Laktiš a Tomáš
Líška, v kateg.juniorov Martin Knapec, Peter Halagan a Dominik Žažo, medzi žiakmi Oskar
Masaryk.
- majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike, Malá Lučivná – Oskar Masaryk obsadil
1.miesto, Ján Javorník 2.miesto a Dominik Žažo tiež 2.miesto.
31. Atletika
a) Atléti Družby Piešťany
16-ročný Juraj Pospíšil na halových dorasteneckých majstrovstvách SR obsadil 2.miesto
(3000 m), na letných dorasteneckých majstrovstvách SR 3.miesto (2000 m cez prek.) a na
letných juniorských majstrovstvách SR 6.miesto (3000 m cez prek.).
16-ročná Daniela Galbičková na letných juniorskych majstrovstvách SR obsadila
1.miesto (3000 m cez prek.), 18-ročná Terézia Beitlová skončila 2-krát na 2. mieste (1500 m
a 5 km).
b) Majstrovstvá sveta v atletike veteránov – zúčastnili sa ich dve Piešťanky Anna
Matúšová obsadila 3.miesto v ťažkom päťboji. Anna Mária Halmová, ktorá trénuje mladých

piešťanských atlétov, obsadila 15. a 17. miesto v behu na 100 m a 200 m.
c) Beh cez Ahoj – 2. ročník
Podujatie sa uskutočnilo začiatkom júna 2011 na kopci nad Bankou. Súťažilo vyše 100
atlétov vo viacerých kategóriách. Juniori, muži a ženy absolvovali trať dlhú 9600 m.
Najúspešnejším oddielom bol ŠBR Piešťany s 3-mi prvenstvami.
32. Stolný tenis
MTJ Mediprogress Piešťany – Moravany n/V – družstvá hrali v regionálnych súťažiach
Trnavského kraja. A družstvo hralo v 2. lige, B družstvo v 4. lige a C družstvo v 5. lige.
33. Fitness a kulturistika
Majstrovstvá Slovenska vo fitness, bodyfitness a kulturistike žien a vo fitness mužov
Podujatie sa konalo v Dome umenia v Piešťanoch 21.mája 2011.
Ženy súťažiace vo fitness a bodyfitness boli rozdelené do kategórií podľa výšky,
kulturistky a muži fitness súťažili iba v jednej kategórii.
Súčasťou podujatia bola aj súťaž bikiny žien, ktorá sa na Slovensku v rámci takejto
súťaže uskutočnila po prvýkrát.
34. Šach
a) Šachisti ŠK Kúpele Piešťany – A družstvo hralo v 2. lige, B družstvo v 3.lige, C
družstvo v 4.lige a D družstvo v 5.lige.
b) Majstrovstvá sveta IPCA šachistov s poruchou mobility a na vozíčku, Piešťany
(júl) – podujatia sa zúčastnilo 40 šachistov z 11-tich krajín sveta, v hlavnej kategórii hralo
29 pohybovo postihnutých šachistov. Víťazom sa stal Andrej Abodčuk z Ruska, najlepší zo
Slovákov Juraj Zavarský sa umiestnil na 6.mieste.
35. Golf
Spa-Golf Klub Piešťany, prezidentom klubu bol Róbert Ihring.
- majstrovstvá klubu, Piešťany, Kúpeľný ostrov (august). O prvenstvo v 5-tich kategóriách
súťažilo 71 golfistov. V kategórii mužov zvíťazil už po tretíkrát Andrej Beňo, medzi ženami
prvenstvo obhájila Monika Vidličková, medzi seniormi vyhral Jaroslav Modrovič, v kategórii
stableford hendikep 0-26,4 Ivana Čirková a v kategórii hendikep 26,5-54 Daniela Novotná.
36. Silvestrovský beh medzi mostami – 46.ročník
Podujatia sa zúčastnilo 168 pretekárov. V kategórii mužov opäť zvíťazil Imrich
Magyar z AMK Nové Zámky. Z domácich bežcov vyhrala v kateg. mladších žiačok Lýdia
Drahovská z ŠBR Piešťany, v kategórii dorastencov a dorasteniek Juraj Pospíšil a Daniela
Galbičková z Družby Piešťany.
37. Plávanie otužilcov vo Váhu – 20.ročník
Podujatie sa konalo na Štefana 26.dec. 2011 na Váhu oproti hotelu Magnólia.
Zúčastnilo sa ho 48 otužilcov, z toho 5 žien, prevažne zo západného Slovenska, vrátane
Bratislavy. Pred vstupom do vody zaspievali hymnu otužilcov.
Väčšina účastníkov preplávala Váh na druhý breh a po chvíli sa vydali na spiatočnú
cestu. Plával aj najstarší aktívny slovenský otužilec 88-ročný Piešťanec Karol Kevan.

Podujatie pripravil Klub otužilcov v Piešťanoch na čele s predsedom klubu Martinom Valom.
38. Štefan Cup – 58.ročník
Futbalové podujatie Štefan Cup založili v polovici 20.stor. plavci a vodnopólisti
Slovana Piešťany – Miloš Fabian, Štefan Reisenbüchler, Štefan Schrédl, Ivan Markovič,
Alojz Šimo a Pavol Vrábel, ktorí hrali futbal doplnkove.
1.ročník sa uskutočnil v roku 1954 za kúpaliskom Eva. Piešťanské družstvo hralo pod
názvom FC Norimberk, pamätné boli najmä stretnutia s plavcami ATK Praha.
Neskôr sa zrodila tradícia vzájomných zápasov medzi družstvom Domácich
(Piešťanci, ktorí pracovali alebo študovali v okruhu do 35 km od Piešťan, ale domov sa
vracali) a družstvom Exilu.
V roku 2011 sa tradičný futbalový zápas medzi Domácimi a Exilom uskutočnil
počas druhého vianočného sviatku 26.decembra na umelej tráve štadióna PFK Piešťany
s výsledkom 6:2 pre Domácich. Stretnutie rozhodoval bývalý svetový rozhodca Vojtech
Christov. Hlavným organizátorom podujatia bol Ladislav Benedikovič.
39. Piešťanský silák – 6. ročník
Začiatkom augusta 2011 sa na Námestí slobody v Piešťanoch uskutočnila súťaž
silákov. Súťažili dve 4-členné družstvá zo Slovenska a Čiech. Rozhodujúcou disciplínou
bola Piešťanská barla (barlu s 15-kilogramovým závažím bolo treba vo výške očí udržať čo
najdlhšie). V tejto disciplíne boli lepší Slováci a stali sa aj celkovými víťazmi.
40. Preteky dračích lodí Dragon Cup Piešťany
Preteky dračích lodí sa konali na Váhu v Piešťanoch medzi Kolonádovým a Krajinským
mostom začiatkom septembra 2011. Zároveň boli 1.ročníkom neoficiálnych majstrovstiev
Slovenska v pretekoch dračích lodí.
Víťazom sa stala dračia loď Nostradamus 2012 z Trenčína. Podujatie pripravil Neptún
klub Povodia Váhu Piešťany.
41. Telesne postihnutí športovci
a) Vladislav Janovjak a Róbert Mitošinka – cyklistika (CK Piešťany), reprezentanti
SR. Zrakovo postihnutý cyklista Vladislav Janovjak s vodičom Róbertom Mitošinkom
získali viacero popredných umiestnení na pretekoch v zahraničí.
V roku 2011 sa vo svetovom rebríčku umiestnili na 6.mieste. V hodnotení za celý
4-ročný kvalifikačný cyklus na Paralympijské hry 2012 v Londýne sa umiestnili na 3.mieste.
28.marca 2011 boli prijatí na Úrade vlády SR, kde im zablahoželala premiérka Iveta
Radičová.
b) PhDr. Ján Riapoš, PhD. – stolný tenis (Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany),
reprezentant SR. Kvalifikoval sa na 14. Paralympijské hry 2012 v Londýne, čo bude už jeho
piata paralympiáda.
- majstrovstvá Európy telesne postihnutých športovcov, Split, Chorvátsko – 1.miesto v súťaži
družstiev (skupina TT2), 2.miesto v dvojhre (TT2)
- majstrovstvá Slovenska TpŠ, Ružomberok – 1.miesto (TT2)
- Slovakia Open, Piešťany – 1.miesto v súťaži družstiev (TT2)

- ďalšie súťaže (umiestnil sa na 1. až 3.mieste v súťažiach TT2 jednotlivcov i družstiev):
British Open (Sheffield), Slovenia Open – 8.ročník (Lasko, Slovinsko), Dutch Open
(Rotherdam), Lignano Master Open (Lignano, Taliansko)
c) Alena Kánová – stolný tenis (MTJ Mediprogress Piešťany), Ružomberčanka,
reprezentantka SR
- majstrovstvá Európy telesne postihnutých športovcov, Split, Chorvátsko – 2.miesto
v dvojhre.
d) Karin Petrikovičová, plávanie (James Bratislava), Piešťanka, reprezentantka SR,
najúspešnejšia zrakovo postihnutá plavkyňa na Slovensku.
- 4.majstrovstvá sveta zrakovo postihnutých športovcov, Alanya, Turecko, 2-krát 2.miesto
(50 m znak, 100 m znak v dlhom bazéne).
e) Slovakia Open – 14.ročník, Piešťany – medzinárodný stolnotenisový turnaj telesne
postihnutých športovcov (zároveň 5.ročník Memoriálu Márie Pillárovej). Zúčastnilo sa
ho 148 športovcov z 33 štátov. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa už nekonala
súťaž jednotlivcov bez rozdielu kategórií, súťažilo sa len v kategóriách podľa postihnutia
v jednotlivcoch a družstvách.
Jediné 1.miesto pre Slovensko získali v súťaži družstiev v kategórii TT2 Ján Riapoš
(ŠKV Kúpele Piešťany) s Rastislavom Revúckym.
f) Curlingový turnaj, Lohja, Fínsko (november)
Reprezentačné curlingové miešané družstvo slovenských vozičkárov si vybojovalo postup
na majstrovstvá sveta v roku 2012 v Južnej Kórei.
Členmi družstva Slovenska boli aj vozičkári MTJ Mediprogress Piešťany, Radoslav
Ďuriš a Branislav Jakubec, chýbala Alena Kánová.
42. Mestské súťaže v roku 2011
a) 1.MPFL – víťazom mestskej ligy v Piešťanoch v minifutbale sa stalo mužstvo
Ajaxu.
b) Domoss kolkárska liga – 27.ročník – v januári 2011 sa skončila základná časť
súťaže v sezóne 2010/2011, na 1.mieste skončilo Povodie Váhu A. Víťazom sa napokon
stalo družstvo Povodia Váhu, minuločný víťaz družstvo žien Družba Ž sa umiestnilo na
3.mieste.
Súťaž sa hrala novým systémom. Po ukončení základnej časti potom o titul majstra
Piešťan hralo prvých 6.družstiev.
c) Piešťanská hokejbalová liga – v roku 2011 sa víťazom stalo družstvo Červené
krídla Detroit.
d) Vrškárska liga v tenise – 26.ročník – víťazom tenisového turnaja neregistrovaných
hráčov sa stal Juraj Jankech.
e) Mestská bowlingová liga – v sezóne 2011/2012 sa začala na jeseň 2011. Prebiehala
v Bowling centre Victoria na Hlbokej ul.
Hráči mali tiež možnosť stať sa členmi bowlingového klubu Victoria. Po zaplatení
členského poplatku vo výške 300 eur môžu počas jedného roka hrať bowling zdarma.
f) Piešťanské hry v atletike – 46.ročník
Tradičné atletické piešťanské športové podujatie bolo zároveň Memoriálom Štefana Estera,
ktorý bol zakladateľom hier. Súťažili žiaci piešťanských základných škôl v atletických
disciplínach. Víťazom sa stali žiaci ZŠ Brezová.
Podujatie zorganizovalo CVČ Ahoj pod vedením Petra Bajnoka.

12. Zahraničné styky v roku 2011
1. Návšteva delegácií partnerských miest počas Otvorenia LKS v Piešťanoch
Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa v roku 2011 zúčastnili delegácie
partnerských miest Piešťan – z Heinoly, Luhačovíc, Hajdúnánásu a Ustrone.
2. Blahoželanie do fínskej Heinoly
Primátor mesta Remo Cicutto zaslal blahoželanie primátorovi partnerského mesta
Heinola Hannu Komonenovi, v ktorom mu zagratuloval k 1.miestu hokejistov Fínska na
majstrovstvách sveta v Bratislave v roku 2011.
3. Piešťanská ulica v maďarskom Hajdúnánás
Jedna z ulíc maďarského partnerského mesta Hajdúnánás dostala meno Pöstyén
utca (Piešťanská ulica). Tabuľa s názvom ulice bola odhalená v rámci mestských osláv
v Hajdúnánás 13.dec. 2011.
4. Oživenie partnerských vzťahov Piešťany – Poděbrady
V decembri 2011 zavítal do Piešťan nový starosta českého mesta Poděbrady
Ladislav Langr so zámerom oživiť partnerské vzťahy medzi Piešťanmi a Poděbradmi, ktoré
v posledných rokoch stagnovali. S primátorom Piešťan si spolu prezreli mesto a rokovali
o obsahu novej zmluvy medzi oboma mestami. Spolupráca by sa mala realizovať najmä
v oblasti kultúry, športu a školstva.
Starosta Poděbrad prejavil záujem o piešťanské folklórne a spevácke súbory, o spoluprácu
medzi základnými umeleckými školami, v oblasti športu o basketbal, ktorý sa v Poděbradoch
teší veľkej obľube a pod.
Predstavitelia oboch miest sa najbližšie stretnú začiatkom roka 2012 na veľtrhu
cestovného ruchu v Prahe.
13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Pohreb vajdu olašských Rómov
Vajda Alojz Biháry z Drahoviec zomrel 27.marca 2011 v piešťanskej nemocnici. Po
jeho smrti nasledoval 3-dňový kar, ktorého sa zúčastnili hostia nielen zo Slovenska ale aj
z Čiech. Vajdovho pohrebu sa zúčastnil aj kráľ olašských Rómov Pavol Stojka z Bratislavy.
2. Nešťastia na vodných tokoch
a) V júni 2011 vytiahli hasiči z potoka Dubová telo 35-ročného utopeného Piešťanca.
b) V júli 2011 sa v starom koryte Váhu pri Hornej Strede prevrátili dva kajaky.
Zahynuli dvaja muži z Piešťan, telo druhého objavil až o mesiac rybár uviaznuté na bójke
na Sĺňave.
c) V auguste vytiahli hasiči po troch dňoch zo Sĺňavy telo 42-ročného Piešťanca.
Popíjal s družkou v bare pri Lodenici. Vybral sa zaplávať si vo vode, avšak sa už nevrátil.

3. Nešťastia na cestách
a) V januári 19-ročný vodič, jazdiaci neprimeranou rýchlosťou, zabil na ceste
v Dubovanoch pri Piešťanoch dve 12-ročné dievčatá.
b) V júni dvaja mladíci jazdili obzvlášť rýchle na Obchodnej ul., nezvládli riadenie auta
a narazili do múra. 19-ročný vodič z Moravian n/V zomrel na mieste, 18-ročný spolujazdec
z Piešťan utrpel ťažké zranenie.
c) V decembri 25-ročný vodič z Piešťan v dôsledku vysokej rýchlosti nezvládol
riadenie auta, ktoré na Bratislavskej ceste vyletelo na chodník a zrazilo tri osoby. Babka
utrpela ťažké zranenie, zranená bola aj jej dcéra, 1-ročné dieťa v kočíku utrpelo otras mozgu.
4. Samovraždy
V roku 2011 ukončilo v Piešťanoch dobrovoľne svoj život niekoľko ľudí.
a) Vo februári sa v Snack bare na Winterovej ul. zastrelil pištoľou 59-ročný muž
z Moravian n/V.
b) V júni ukončil svoj život v Piešťanoch pri bývalých kasárňach v Piešťanoch
27-ročný muž z Hlohovca. V noci pred príchodom vlaku položil hlavu na koľaj.
c) V auguste pri protihlukovej bariére sa sídlisku Adam Trajan skočil pod vlak starší
muž a na mieste zomrel.
5. Tragická smrť bezdomovcov
V lesnom poraste neďaleko Lodenice si bezdomovci postavili provizórny prístrešok.
V dôsledku požiaru v ňom dve osoby zhoreli, tretiu s popáleninami previezli do nemocnice.
6. Slabé zemetrasenie pri Piešťanoch
20. júla 2011 o 2030 hod. došlo severne od Piešťan k slabému zemetraseniu. Niektorí
obyvatelia mesta spozorovali chvenie predmetov v domácnostiach, ďalší počuli ranu
podobnú výbuchu. Lokálna magnitúda zemetrasenia bola 1,8.
7. Historické Vrbovské čango
V nedeľu 10.júla 2011 sa historickým motorovým vlakom na železničnej trati
Piešťany – Vrbové, so zastávkami v Trebaticiach a Krakovanoch, odviezlo postupne asi
1600 cestujúcich.
Motorový vlak doviezli z Púchova členovia OZ Čango. V minulosti čango premávalo
medzi Piešťanmi a Vrbovým, vozilo ľudí do práce a späť.
8. Stretnutie piešťanských Pažitárov
V októbri 2011 sa uskutočnilo 15.stretnutie piešťanských Pažitárov. Pažiťou bola
nazývaná dnes už zbúraná obývaná časť Žilinskej cesty medzi Pažickým mostom a Staničnou
ulicou.
Radová zástavba zväčša roľníckych usadlostí bola v 60-tych rokoch 20.stor. zbúraná,
aby sa uvoľnilo miesto pre nové sídlisko Prednádražie (v súčasnosti Ul. A. Hlinku).
9. Poľovnícke dni v Piešťanoch
Prvé poľovnícke dni v Piešťanoch sa uskutočnili 14. a 15.okt.2011 na Kúpeľnom
ostrove za účasti poľovníkov z niekoľkých krajín.

V rámci podujatia sa konala výstava s tematikou poľovníctva, ukážky výcviku
poľovníckych psov, bolo počuť zvuk lesných rohov a pod. Hlavným bodom programu bol
nazeleno sfarbený svätohubertský sprievod poľovníkov, ktorí niesli rôzne trofeje a dary.
10. Historická poštová schránka na novej poštovej známke
Poštovú schránku zo zbierky Balneologického múzea v Piešťanoch navrhol riaditeľ
Poštového múzea ako motív na novú slovenskú poštovú známku. Autorom výtvarného
návrhu známky bol akad. maliar Peter Augustovič.
Slávnostná inaugurácia známky sa uskutočnila 2.dec.2011 v priestoroch hlavnej
expozície Balneologického múzea v Piešťanoch. Oficiálne v ten deň vydala Slovenská pošta,
a.s. známku „Deň poštovej známky: Historická poštová schránka“ v nominálnej hodnote
0,50 eura.

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

