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Rok 2012
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1. Udalosti vo svete
Rok 2012 bol ťažký pre ekonomiku viacerých
krajín eurozóny, najmä pre Grécko, Španielsko,
Portugalsko, Írsko i ďalšie. Finančná kríza,
ekonomické problémy i vysoká nezamestnanosť sa
začali už v roku 2009.
V marci sa prezidentom Ruska po 4-ročnej
prestávke stal po tretíkrát Vladimír Putin.
V novembri za prezidenta USA bol zvolený opäť
Barack Obama.
V decembri v USA mladík zastrelil svoju matku,
potom v základnej škole 26 ľudí a nakoniec aj seba.
Prezident Barack Obama prisľúbil urobiť prísne
opatrenia, keďže v USA je obzvlášť veľa držiteľov
strelných zbraní.
V ďalšom arabskom štáte, v Sýrii, sa začala
občianska vojna.
Najväčším objavom roka v oblasti vedy bolo
objavenie Higgsovho bozónu, tzv. „božskej
častice“, čím sa otvorila nová epocha poznania
vesmíru. Pre fyziku to bol rovnako veľký objav,
ako pre biológiu objavenie DNA.
V auguste pristálo na Marse dosiaľ najdokonalejšie
vesmírne vozidlo s robotom. Vedci NASA jeho
prostredníctvom zisťujú, či na Marse existovali
podmienky vhodné pre život.
V máji sa vo Švédsku a Fínsku konali majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji, hokejisti Slovenska
obsadili 2. miesto.
V auguste sa v Londýne konali 30. letné olympijské
hry a následne aj letné paralympijské hry.
2. Udalosti na Slovensku
V marci sa na Slovensku konali predčasné
parlamentné voľby. Víťazom volieb sa s prevahou
stal ľavicový Smer a ako jediná politická strana
získal v parlamente väčšinu poslancov. Predsedom
Vlády SR sa stal predseda Smeru Róbert Fico.
V roku 2012 verejný dlh štátu predstavoval na
jedného občana už vyše 5500 eur. Vláda SR preto
pristúpila ku konsolidácii verejných financií
formou úsporného balíčka, začali sa znižovať
verejné výdavky. Od budúceho roka sa končí rovná
19-percentná daň a zisky firiem sa začnú zdaňovať
sadzbou 23 percent a vyššie zárobky zamestnancov
a živnostníkov sadzbou 25 percent.

Stagnovaniu slovenskej ekonomiky zabránilo
zvýšenie výroby v automobilkách, v bratislavskom
Volkswagene, žilinskej Kie a trnavskom Peugeote.
V roku 2012 sa na Slovensku vyrobilo rekordných
900 tisíc automobilov. Ekonomika Slovenska závisí
od ekonomiky väčších európskych krajín, najmä
Nemecka a Francúzka.
V marci v dôsledku neopatrného zaobchádzania so
zápalkami spôsobili dvaja maloletí chlapci požiar
Krásnej Hôrky, najkrajšieho stredovekého zámku
na Slovensku.
V júli pápež Benedikt XVI. Bez udania dôvodu
odvolal trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka,
čo nahnevalo nielen kresťanov, ale aj viacerých
neveriacich.
V novembri sa konal 3-dňový štrajk učiteľov za
vyššie platy a za vyššie investície do školstva. Ku
kompromisu nedošlo, keďže odbory požadovali
10-percentné zvýšenie platov učiteľov, vláda
v dôsledku zlej finančnej situácie bola ochotná
pristúpiť najviac na 5-percetný nárast platov.
V roku 2012 boli úspešní aj niektorí slovenskí
športovci. Na majstrovstvách sveta v ľadovom
hokeji obsadili hokejisti Slovenska 2. miesto.
Slovenskí paralympionici získali na POH
v Londýne 6 medailí. Cyklista Peter Sagan získal
na Tour de France 3 etapové víťazstvá a zároveň sa
stal víťazom bodovacej súťaže o zelené tričko ako
najlepší špurtér.
3. Významné udalosti v Piešťanoch
Vo februári bola založená oblastná organizácia
cestovného ruchu Rezort Piešťany.
V marci po rekonštrukcii bola Mestská knižnica
v Piešťanoch otvorená pre verejnosť.
Začiatkom júna sa uskutočnilo Otvorenie letnej
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, podujatia sa
zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič.
Učitelia základných a stredných škôl v septembri
vstúpili do jednodňového výstražného štrajku
a v novembri do ďalšieho, zväčša 3-dňového
štrajku.
V októbri začala v Piešťanoch pôsobiť fakulta
cestovného ruchu súkromnej vysokej školy Goethe
Uni Bratislava, a. s.
Koncom júna sa v Piešťanoch po prvýkrát
uskutočnil festival rockovej hudby Topfest. V júli
v rámci festivalu Topfest plus vystúpila americká
skupina Guns N’Roses.
Čestné občianstvo mesta Piešťany bolo udelené
slovenskej herečke Márii Kráľovičovej.
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany postúpili do hokejovej

extraligy. Do extraligy postúpilo aj basketbalové
družstvo žien Piešťanské čajky.
Piešťanskí telesne postihnutí športovci boli úspešní
na Paralympijských hrách v Londýne.

1. Orgány mesta
1. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany v roku 2012
1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany dňa 2. februára 2012 – v programe
zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení
s predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty občanov mesta, založenie a členstvo
v oblastnej organizácii cestovného ruchu,
podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj
pozemkov v lokalite Adam Trajan, podmienky
verejnej obchodnej súťaže na prenájom prírodného
amfiteátra (stiahnuté z rokovania), prevody
vlastníctva nehnuteľností, nájmy, zámeny
pozemkov, bod Rôzne (skleníkové hospodárstvo),
interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 24 bodov
programu.
1. Založenie oblastnej organizácie cestovného
ruchu Rezort Piešťany (uznesenie MsZ č. 4/2012)
– MsZ schválilo súhlas na vznik oblastnej
organizácie CR Rezort Piešťany a členstvo Mesta
Piešťany v nej ako zakladajúceho člena tejto
organizácie.
Zakladateľmi organizácie okrem Mesta Piešťany
boli obec Banka, obec Moravany n/V. a piešťanské
podnikateľské subjekty – Slovenské liečebné
kúpele Piešťany, a. s., prevádzkovatelia Hotela
Máj, Hotela Sándor Pavillon a Hotela Park.
Organizácia Rezort Piešťany bola založená na
základe nového zákona o podpore cestovného
ruchu.
2. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na
odpredaj nehnuteľnosti v lokalite A. Trajan
(uznesenie MsZ č. 5/2012) – MsZ ich schválilo
s pripomienkami poslancov.
Areál sa nachádza oproti supermarketu Kaufland.
V minulosti sa tam nachádzal skladový priestor,
ktorý už neslúži svojmu účelu. Kupujúci by sa
musel zaručiť, že do desiatich rokov od podpísania
kúpnej zmluvy vybuduje tam tzv. Broskyňovú
ulicu.
3. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na nájom
Prírodného amfiteátra v Piešťanoch (uznesenie
MsZ č. 7/2012) – MsZ schválilo stiahnutie
materiálu z rokovania.

Amfiteáter bol ako letné prírodné divadlo otvorený
v roku 1959, autormi projektu boli architekti
Michal Maximilián Scheer a Jaroslav Rajchl.
Objekt je už dlhšiu dobu nefunkčný a v súčasnosti
chátra. V prípade schválenia podmienok
nájomného, by nájomca okrem platenia nájomného
musel objekt dať zrekonštruovať na vlastné
náklady s podmienkou zachovania jeho kultúrnospoločenskej funkcie.
4. Návrh na zámenu pozemkov v mestskom
parku (uznesenie MsZ č. 9/2012) – MsZ zámenu
pozemkov neschválilo.
O zámenu pozemkov v mestskom parku v lokalite
Beethovenova ul. požiadala Mesto Piešťany
spoločnosť SATEX International, s. r. o. Investor
chcel po zámene pozemkov vybudovať parkovisko
pred hotelom Park Avenue (prestavaná bývalá
Švorcova vila).
5. Rôzne – Skleníkové hospodárstvo Mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 21/2012) – MsZ
uložilo Útvaru hlavného kontrolóra Mesta
Piešťany vykonať kontrolu efektivity skleníkového
hospodárstva, ktoré sa nachádza v Piešťanoch
v lokalite Kanada. Skleníkové hospodárstvo
sa nachádza na ploche cca 1,8 ha a prioritne sa
zaoberá produkciou kvetín pre letničkové výsadby
vo vonkajších parkových úpravách mesta.
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany dňa 1. marca 2012 – v programe
zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty občanov mesta, plnenie Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na
roky 2010 – 2020, vyhodnotenie plnenia
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany v rokoch 2007 – 2013, čerpanie
úverových zdrojov, správa o činnosti mestskej
polície za rok 2011, prevody vlastníctva, nájmy,
bod Rôzne (plavecké centrum), interpelácie
poslancov a pod., spolu 24 bodov programu.
1. Plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Piešťany na roky 2010 – 2020 ku dňu 1.
február 2012 (uznesenie MsZ č. 25/2012) - MsZ
správu zobralo na vedomie.
Komunitný plán sociálnych služieb je dôležitým
prostriedkom pri plánovaní sociálnych služieb,
ktorý si mesto vypracovalo za účelom rozvoja
sociálnych služieb, zohľadňujúc potreby miestneho
obyvateľstva.
2. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007
– 2013 ku dňu 1. január 2012 (uznesenie MsZ

č. 26/2012) – MsZ vyhodnotenie plnenia programu
schválilo.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany je rozvojovým dokumentom mesta, ktorý
bol vypracovaný na základe Strategického plánu
rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany
nad Váhom s výhľadom do roku 2020.
3. Čerpanie úveru na investičné akcie Mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 35/2012) – MsZ
schválilo prijatie úveru od Všeobecnej úverovej
banky, a. s. v sume 217 160 eur na financovanie
investičných akcií zaradených do rozpočtu Mesta
Piešťany na rok 2012. Finančné prostriedky boli
určené na vybudovanie výťahu v mestskej knižnici,
na rekonštrukciu svetelnej signalizácie na úseku Ul.
A. Hlinku – Žilinská cesta a na ďalšie schválené
investičné akcie.
4. Rôzne – Príprava na výstavbu plaveckého centra
– aktivity na získanie zdroja termálnej vody pre
Mesto Piešťany (uznesenie MsZ č. 38/2012) –
MsZ uložilo mestskému úradu zistiť podmienky
podania žiadosti na sprístupnenie termálnej
vody v blízkosti uvažovanej výstavby bazéna pri
futbalovom štadióne. Zároveň schválilo zriadenie
3-člennej pracovnej skupiny z radov poslancov
MsZ v zložení – Bc. Michal Hynek, PhDr. Jozef
Malík a Martin Valo. Hlavnou úlohou však naďalej
zostáva získanie veľkého investora na vybudovanie
plaveckého centra.
3. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 29. marca
2012 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta,
dotácie mesta pre oblasť podpory regionálneho
rozvoja a zamestnanosti, dotácie mesta v oblasti
športu, kultúry, školstva a vzdelávania, sociálnej
a zdravotníckej, ekológie a environmentalistiky,
nakladanie s komunálnymi odpadmi, zmena
programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok
2012, prevody vlastníctva, nájmy, bod Rôzne
(plavecké centrum), interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 26 bodov programu.
1.Riešenie dotácií v rámci oblasti podpory
regionálneho rozvoja a zamestnanosti (uznesenie
MsZ č. 45/2012) – MsZ schválilo zverejnenie
výzvy na predloženie žiadosti o dotácie pre oblasť
podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
VZN č. 9/2009. Zároveň schválilo zmenu
Programového rozpočtu Mesta Piešťany zvýšením
na sumu 35 tis. eur.
Mesto Piešťany každoročne poskytuje dotácie pre
rôzne oblasti verejného života. Výzva na podanie

žiadostí na poskytnutie dotácií však neobsahovala
vymedzenie podmienok na poskytnutie dotácií
v oblasti podpory regionálneho rozvoja
a zamestnanosti. Do tejto oblasti patrí aj žiadosť
Klubu vodného póla o poskytnutie dotácie na letnú
prevádzku kúpaliska Eva v termíne od 1. júna do
30. septembra.
2. Dotácie mesta pre oblasť športu, kultúry,
školstva a vzdelávania, sociálnu a zdravotnícku,
ekológie a environmentalistiky (uznesenie MsZ
č. 46, 47, 48, 49, 50/2012) – MsZ schválilo
nasledovné dotácie:
1. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany na
projekt Predaj časopisu NOTA BENE – 1000 eur,
2. OZ Materské centrum ÚSMEV – 1000 eur,
ADELI, s. r. o. na projekt ADELI Baby program
– 1000 eur, 4. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu
Piešťany na projekt Nízkoprahové zariadenie Klub Place 4U – 1000 eur, 5. OZ Kvas na projekt
Zrnko pre deti a verejnosť V – 900 eur, 6. MFF
Piešťany na projekt 7. medzinárodný filmový
festival Cinematik Piešťany – 700 eur, 7. Centrum
výskumu rastlinnej výroby Piešťany na projekt
Úcta k chlebu pre školy – 500 eur, 8. Basketbalový
klub mládeže na 7. ročník Piešťanskej
basketbalovej ligy 2012/2013 – 492 eur, 9. Coro
Laudamus, o. z. na Vianočné impresie Piešťany
2012, 6.ročník – 400 eur, 10. NOC Dom umenia
Piešťany – 57. ročník Piešťanského festivalu –
300 eur, 11. Krasokorčuliarsky oddiel AKO na
letné sústredenie na ľade – 200 eur.
3. Nakladanie s odpadmi v meste Piešťany za rok
2011 (uznesenie MsZ č. 51/2012 – MsZ zobralo na
vedomie vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Piešťany za rok 2011. Zároveň
schválilo vytvorenie pracovnej skupiny, členmi
ktorej sa stali poslanci MsZ PhDr. Jozef Malík
a Ing. Juraj Brna, vedúci referátu životného
prostredia MsÚ Ing. Ján Baranovič a ekologický
aktivista Michal Fiala, s cieľom hľadať možnosti
ako motivovať i prinútiť obyvateľov mesta
zodpovednejšie pristupovať k nakladaniu
s odpadmi, čím by sa zmenšil dopad odpadov
na životné prostredie. Obyvateľov treba tiež
viacej motivovať k separovaniu odpadov a viesť
k minimalizácii vytvárania odpadov, čím by sa
znížili náklady odpadového hospodárstva.
4. Rôzne – Informácia o príprave projektu Plavecké
centrum Piešťany a o možnostiach sprístupnenia
termálnej vody (uznesenie MsZ č. 61/2012) – MsZ
informáciu o príprave projektu zobralo na vedomie.
K projektu nového plaveckého centra sa postupne

začali zhromažďovať stanoviská dotknutých
orgánov. V projekte sa uvažuje s využitím
podzemných vôd z vlastného vrtu na plnenie
bazéna a jej ohrev tepelným čerpadlom. Trnavská
vodárenská spoločnosť (TAVOS) a Inšpektorát
kúpeľov a žriedel (IKŽ) budú požadovať
hydrogeologický prieskum a čerpacie skúšky
vody z vrtu. Pri prieskume sa urobí 12 m hlboký
vrt a čerpacia skúška bude trvať 22 dní. Sledovať
sa bude aj zdroj pitnej vody v parku, ktorý patrí
TAVOS-u.
Poslanci prerokovali aj možnosť využívania
termálnej vody. V súčasnosti existujú 4 vrty pri
Slovane a pri Kolonádovom moste, ich vlastníkom
sú SLK Piešťany, a. s. V prípade, že by Mesto
Piešťany chcelo realizovať vlastný vrt na získanie
termálnej vody (do hĺbky aspoň 400 až 500 m),
potom by sa vrt musel sledovať a robiť rozbory
vody počas troch rokov a tiež náklady by stúpli
o niekoľko miliónov eur.
4. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 3. mája
2012 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
pripomienky a dopyty občanov mesta, VZN mesta
Piešťany, prevody vlastníctva pozemkov, nájmy,
návrh platu primátora mesta Piešťany, bod Rôzne
(zriadenie poslaneckej kancelárie), interpelácie
poslancov a pod., spolu 13 bodov programu.
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej
ul. (uznesenie MsZ č. 64/2012) – MsZ schválilo
VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa
platné VZN mesta Piešťany č. 15/2008 o nakladaní
s bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch, ktoré
nadobudlo platnosť 1. 1. 2009.
2. Prevod vlastníctva mestských pozemkov pre
spoločnosť FUEL, s. r. o. (uznesenie MsZ č.
68/2012) – MsZ schválilo odpredaj pozemkov
pre spoločnosť FUEL na Vrbovskej ceste, ktorá
ich má v prenájme na 30 rokov. Kúpna cena bola
schválená vo výške takmer 780 tis. eur, pozemky
majú celkovú rozlohu viac ako 17 tisíc m2.
V prípade predaja pozemkov spoločnosti FUEL,
získané finančné prostriedky sa budú viazať na
realizáciu výstavby kúpaliska.
3. Plat primátora mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č.71/2012) – MsZ schválilo mesačný plat primátora
mesta od 1. mája 2012 v sume 3 533 eur.
4. Rôzne – Zriadenie Poslaneckej kancelárie MsZ
mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 73/2012) – MsZ
jej zriadenie schválilo.
Zriadenie poslaneckej kancelárie umožní

poslancom účinnejšie sa stretávať s občanmi,
zoznamovať sa s ich návrhmi, pripomienkami
i sťažnosťami a tiež sa tam môžu stretávať aj
samotní poslanci.
Primátora Piešťan môžu občania mesta
navštevovať pravidelne, pre stretnutia s nimi zriadil
tzv. stredu s primátorom.
5. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 31. mája
2012 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta, VZN
mesta Piešťany o sociálnych službách, delegovanie
zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri ZŠ,
ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany, udelenie Čestného občianstva mesta
Piešťany, prevody vlastníctva a nájmy, bod Rôzne
(poslanecká kancelária), interpelácie poslancov
a pod., spolu 17 bodov programu.
1. VZN mesta Piešťany o úhradách za sociálne
služby (uznesenie MsZ č. 76/2012) – MsZ
schválilo VZN mesta Piešťany o úhradách za
sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby
poskytované v mestských jasliach v Piešťanoch.
2. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany
herečke Márii Kráľovičovej (uznesenie MsZ č.
86/2012) – MsZ udelenie čestného občianstva
schválilo.
3. Rôzne – Kancelária poslancov MsZ mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 87/2012) – MsZ
zobralo na vedomie správu poslanca Michala
Hyneka o stave riešenia poslaneckej kancelárie.
Jej sídlo bude na 2. poschodí mestského úradu
v tzv. malej zasadačke, kde sa tiež stretávajú
členovia komisií MsZ a tiež sa tam konajú verejné
obstarávania. V klientskom centre mestského úradu
budú umiestnené kontaktné údaje o poslancoch
MsZ.
Slávnostné zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa
1. júna 2012 – v programe zasadnutia bolo udelenie
Čestného občianstva mesta Piešťany Márii
Kráľovičovej.
Riaditeľka Domu umenia v Piešťanoch Edita
Bjeloševičová si prevzala Cenu primátora mesta
Piešťany za rozvoj a šírenie kultúry v meste.
6. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 28. júna
2012 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta,
voľba prísediacich pre Okresný súd v Piešťanoch,
poradenie náhradníkov na uvoľnené nájomné
byty na Čachtickej ul., VZN mesta Piešťany

(prevádzkový poriadok pohrebísk), vyhodnotenie
rozpočtov Mestského kultúrneho strediska mesta
Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany
a Služieb mesta Piešťany, p. o. za rok 2011,
vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu
Mesta Piešťany za rok 2011, prevody vlastníctva,
nájmy, žiadosť Mesta Piešťany o dotáciu,
interpelácie poslancov a pod., spolu 24 bodov
programu.
1. VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje
prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany
(uznesenie MsZ č. 92/2012) – MsZ ho schválilo.
Bol zmenený termín cintorín na pohrebisko
v tých slovných spojeniach, ktoré sa vzťahujú
na celé pohrebisko (pohrebisko môže obsahovať
cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylovú lúku
a vsypovú lúku).
V Piešťanoch sa na pohrebiskách na Bratislavskej
ceste a na Žilinskej ceste nachádza cintorín,
kolumbárium a urnový háj.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta
Piešťany, p. o. Piešťany za rok 2011 (uznesenie
MsZ č. 93/2012) – MsZ vyhodnotenie schválilo
s pripomienkami poslancov. Zároveň schválilo
predloženie „Správy o údržbe verejnej zelene“
do prerokovania nasledujúceho rozpočtu a tiež
Službám mesta Piešťany, p. o. uložilo vypracovať
podrobnú správu o činnosti Služieb mesta Piešťany,
p. o. za rok 2011 s termínom do 28. septembra
2012.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtov Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej
knižnice mesta Piešťany za rok 2011 (uznesenie
MsZ č. 95 a č. 96) – MsZ vyhodnotenia rozpočtov
schválilo.
4. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu
mesta Piešťany za rok 2011 – záverečný účet
(uznesenie MsZ č. 97/2012) – MsZ vyhodnotenie
plnenia rozpočtu schválilo, zároveň zobralo na
vedomie správu nezávislého audítora za rok 2011.
5. Podmienky na poskytnutie dotácií v oblasti
podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti
(uznesenie MsZ č. 99/2012) – MsZ schválilo
nasledovné podmienky pre poskytnutie finančnej
dotácie Mestom Piešťany:
1. Športové plavecké kluby na území mesta budú
mať možnosť bezplatne využívať bazén po dohode
s Klubom vodného póla Kúpele Piešťany.
2. Vytvoriť podmienky pre zľavnené vstupné pre
dôchodcov v poobedňajších hodinách.
MsZ zároveň schválilo poskytnutie finančnej
dotácie pre KVP Kúpele Piešťany na projekt Letná

sezóna na kúpalisku Eva v Piešťanoch vo výške 35
tis. eur s pripomienkami poslancov.
6. Žiadosť Mesta Piešťany o dotáciu na výstavbu
tréningovej haly v lokalite Zimného štadióna
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 104/2012) – MsZ
schválilo predbežný súhlas s podaním žiadosti
Mesta Piešťany o dotáciu zo Slovenského zväzu
ľadového hokeja za účelom výstavby tréningovej
haly a zároveň schválilo jej umiestnenie v lokalite
zimného štadióna.
MsZ uložilo mestskému úradu pripraviť ďalšie
informácie o podmienkach dotácie a výstavby
tréningovej haly v lehote do 12 mesiacov.
7. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 27.
septembra 2012 – v programe zasadnutia bola
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov
mesta, VZN mesta Piešťany, novela štatútu ankety
o najúspešnejších športovcov mesta Piešťany,
nákup troch parkovacích automatov a komunálneho
vysávača na čistenie ulíc (z prostriedkov
podnikateľskej činnosti SMP, p.o. Piešťany), nájmy
a prevody vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne
(správa o činnosti SMP, p. o. Piešťany za rok 2011,
vyhodnotenie sledovanosti TV Karpaty k 30. 6.
2012, novely VZN mesta Piešťany), interpelácia
poslancov MsZ a pod., spolu 30 bodov programu.
1. VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN
mesta Piešťany č. 13/2007 Trhový poriadok –
Trhovisko Kocka (uznesenie MsZ č. 111/2012) –
MsZ zmenu VZN schválilo.
Na trhovisku pred OD Kocka bolo z dôvodu
bezpečnosti a lepšej prejazdnosti odstránených
niekoľko stánkov (jeden rad predajných stolov).
2. VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN
mesta Piešťany č. 12/2007 Trhový poriadok –
Trhovisko Centrum (uznesenie MsZ č. 112/2012)
– MsZ zmenu VZN schválilo.
Na centrálne trhovisko bolo presunutých niekoľko
stánkov z trhoviska Kocka.
3. Novela Štatútu ankety Najúspešnejší športovci
mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 113/2012) –
MsZ novelu schválilo s pripomienkami poslancov.
Novela štatútu bola vypracovaná na základe
odporučenia Komisie školstva, portu a mládeže
MsZ mesta Piešťany. Okrem úspešných športovcov
budú každoročne oceňovaní aj tréneri a ďalší
zaslúžilí pracovníci v oblasti športu.
4. Návrh noviel VZN mesta Piešťany (uznesenie
MsZ č. 136/2012)
a/ MsZ neschválilo návrh na vypracovanie novely
VZN mesta Piešťany č. 6/2011, ktorou by sa

zaviedlo bezplatné parkovanie na území mesta cez
víkendy a štátne sviatky.
b/ MsZ uložilo Mestskému úradu v Piešťanoch
vypracovať návrh novely VZN mesta Piešťany č.
10/2008 o dani za ubytovanie, ktorou sa zvýši daň
za ubytovanie o 10 % s účinnosťou od 1.1.2013.
8. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 23. októbra
2012 – v programe zasadnutia MsZ bola kontrola
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty občanov mesta,
VZN mesta Piešťany o názve ulíc na Kúpeľnom
ostrove, vyhovenie protestu prokurátora proti
VZN mesta Piešťany č. 4/2009 o používaní
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné
účely v Piešťanoch (VZN bolo zrušené), vyhovenie
protestu prokurátora proti VZN mesta Piešťany č.
19/2007 o podmienkach držania psov (VZN bolo
zrušené a nahradené novým VZN s účinnosťou
od 1.1.2013), rozšírenie úverových zdrojov Mesta
Piešťany určených na spolufinancovanie projektov
z Európskej únie, zmeny Programového rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2012, nájmy a prevody
vlastníctva nehnuteľností, interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 22 bodov programu.
1. VZN Mesta Piešťany O určení názvu ulíc na
Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch (uznesenie MsZ
č. 139/2012) – MsZ ho schválilo.
VZN bolo vypracované v súvislosti so žiadosťou
SLK Piešťany, a. s., týkajúcej sa pomenovania ulíc
na Kúpeľnom ostrove (pozri Kap. 6 Úprava mesta,
doprava, spoje).
2. Použitie úverových zdrojov Mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 142/2012) – MsZ schválilo
rozšírenie použitia úverových zdrojov z úveru č.
2600908 na investičnú akciu Parkovisko Adam
Trajan.
MsZ mesta Piešťany svojím uznesením
č. 247/2007 schválilo čerpanie úverových zdrojov
v sume 331 939 eur (10 mil. Sk) na financovanie
spoluúčasti Mesta Piešťany na grantoch EÚ, na
základe tohto uznesenia bola v novembri 2008
s bankou podpísaná úverová zmluva č. 2600908.
Úverové zdroje možno použiť na spolufinancovanie
projektov EÚ.
Doteraz boli použité na nasledovné investičné akcie
mesta: zateplenie ZŠ Holubyho ul., energetické
úpravy ZŠ Brezová ul., rekonštrukcia Teplickej
ul., rekonštrukcia mestskej knižnice. Zatiaľ za
úveru neboli čerpané finančné prostriedky na
Domov sociálnych služieb na sídlisku A. Trajan,
na výstavbu kompostárne a na rekonštrukciu
Štefánikovej ul. Nedočerpané finančné prostriedky

z tohto úveru v roku 2012 boli vo výške 67 tis.
eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo ich použitie
na realizáciu investičných akcií zaradených do
Programového rozpočtu Mesta Piešťany.
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2012 (uznesenie MsZ č. 143/2012) – MsZ
schválilo zmenu rozpočtu mesta a zároveň schválilo
použitie finančných prostriedkov na modernizáciu
okien v Materskej škole na Ul. A. Dubčeka
použitím zostatku finančných prostriedkov pôvodne
schválených na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Na rekonštrukciu verejného osvetlenia bolo v roku
2012 v rozpočte mesta z Fondu rozvoja bývania
mesta Piešťany vyčlenených 42 200 eur, na základe
verejného obstarávania bola podpísaná zmluva vo
výške 28 539 eur. Zvyšných 13 661 eur bolo potom
určených na modernizáciu okien v materskej škole.
4. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2012 (uznesenie MsZ č. 144/2012) –
MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta a zároveň
schválilo nákup špeciálneho motorového vozidla
- termovozidla na rozvoz stravy.
Na jeho nákup poskytlo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR dotáciu 9 tis. eur,
Mesto Piešťany nákup dofinancuje sumou
6 821 eur.
5. Zmluva o nájme medzi Službami mesta
Piešťany, p. o. a Piešťanským spolkom
nepočujúcich, o. z. (uznesenie MsZ č. 146/2012) –
MsZ uzavretie zmluvy schválilo.
Prenajaté priestory sa nachádzajú v polyfunkčnom
objekte na Ul. A. Hlinku č. 41 v Piešťanoch.
9. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa
15. novembra 2012 – v programe zasadnutia
MsZ bola kontrola uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov
mesta, dodatok k zmluve o nájme medzi Mestom
Piešťany a PFK, a. s., žiadosť o finančný
príspevok z Fondu malých projektov pre projekt
Partnermi bez hraníc, nájmy a prevody vlastníctva
nehnuteľností, podmienky pre zriadenie vecného
bremena (pre Ing. Juraja Kopányiho a manželku
Ing. Renátu Kopányiovú v lokalite Sad Andreja
Kmeťa), bod Rôzne (zistenie predbežnej potreby
počtu zariadení pre tiesňové volanie, tiež neboli
prerokované návrhy dvoch poslancov MsZ, keďže
neboli predložené písomne), interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 19 bodov programu.
1. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
č. 3621105 medzi Mestom Piešťany a
PFK, a. s. (uznesenie MsZ č. 157/2012) – MsZ
uložilo Mestskému úradu v Piešťanoch rokovať

s PFK, a. s. o Dodatku č. 1 k zmluve o nájme.
Mesto Piešťany v roku 2011 prenajalo spoločnosti
PFK, a. s. (predseda predstavenstva Khalil
Belmechri) pozemky a priestory futbalového
štadióna. Spoločnosť sa v nájomnej zmluve
zaviazala do konca roka 2012 preinvestovať
financie v hodnote takmer 500 tis. eur, čo sa však
neuskutočnilo. Jedným z dôvodov bolo aj to, že sa
v Piešťanoch neuskutočnili majstrovstvá Európy vo
futbale hráčov do 17 rokov.
Spoločnosť PFK preto požiadala mesto o zaradenie
dodatku k nájomnej zmluve a tiež podala návrh
na reklamnú spoluprácu so spoločnosťou Respect
Slovakia, s. r. o. (jedna zo sponzorov futbalového
klubu, konateľ Ing. Dušan Guľáš), ktorá navrhla
označenie štadióna ako Respect aréna.
Na odporučenie mestskej rady poslanci MsZ
súhlasili nahradiť termín 31. 12. 2012 termínom
31. 12. 2015 a postupne do tohto termínu
preinvestovať sumu takmer 500 tisíc eur. Tiež
však nesúhlasili s reklamnou spoluprácou so
spoločnosťou Respect Slovakia.
Spoločnosť PFK zatiaľ na futbalovom areáli
uskutočnila opravu toaliet, prispôsobenie
priestorov, vynovila kaviareň a financovala údržbu
celého areálu štadióna.
2. Žiadosť Mesta Piešťany o finančný príspevok
z Fondu malých projektov pre projekt Partnermi
bez hraníc (uznesenie MsZ č. 169/2012) – MsZ
žiadosť o finančný príspevok schválilo.
Región Biele Karpaty v spolupráci s Trenčianskym
a Trnavským samosprávnym krajom vyhlásil
v termíne september – november 2012 výzvu na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok na
realizáciu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce.
Jedným z aktívnych cezhraničných partnerov mesta
Piešťany sú Luhačovice v ČR. Mesto Piešťany
zareagovalo na predmetnú výzvu a vypracovalo
žiadosť o nenávratnú dotáciu k projektu Partnermi
bez hraníc.
Obsahom mikroprojektu je stavba lávky cez potok
Dubová a prístupových chodníkov, vystúpenie
folklórnych súborov z Piešťan a Luhačovíc
a zorganizovanie cyklistických a korčuliarskych
pretekov obyvateľov Piešťan a pozvaných hostí
z Luhačovíc.
Realizácia projektu je naplánovaná v termíne
apríl – september 2013, predpokladané celkové
výdavky na realizáciu projektu sú cca 35 tisíc
eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta 5 %
z celkových výdavkov, t. j. 1 750 eur.
10. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa

13. decembra 2012 – v programe zasadnutia bola
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty občanov
mesta, 8 schválených a 1 neschválené VZN mesta
Piešťany, rozpočty Služieb mesta Piešťany, p. o.,
Mestskej knižnice mesta Piešťany a Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013,
Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok
2013, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností,
vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra
mesta Piešťany, harmonogram zasadnutí mestskej
rady, zasadnutí mestského zastupiteľstva
a zasadnutí komisií MsZ v roku 2013, interpelácie
poslancov MsZ a pod., spolu 27 bodov programu.
1. VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Piešťany o dani za užívanie verejného
priestranstva na území mesta Piešťany č. 7/2008
(uznesenie MsZ č. 175/2012) – MsZ ho schválilo.
2. VZN mesta Piešťany o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ,
ZUŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 176/2012) –
MsZ ho schválilo.
3. VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje výška
dotácie na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského
zariadenia na rok 2013 (uznesenie MsZ
č. 177/2012) – MsZ ho schválilo.
4. VZN mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti
(uznesenie MsZ č. 178/2012) – MsZ ho schválilo.
Od roku 2013 má mestský úrad pri príprave
rozpočtu mesta vždy vyčísliť možný finančný
dopad zliav na daniach a poplatkoch pre občanov
nad 65 rokov sociálne odkázaných, v prehľadnej
tabuľke s vekovou stratifikáciou 65, 70, 75 a
80 rokov.
5. VZN mesta Piešťany o miestnych daniach
(uznesenie MsZ č. 179/2012) – MsZ ho schválilo.
6. VZN mesta Piešťany o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (uznesenie MsZ
č. 180/2012) – MsZ ho schválilo.
7. VZN mesta Piešťany o podmienkach držania
psov (uznesenie MsZ č. 181/2012) – MsZ ho
schválilo.
Zároveň predchádzajúce VZN mesta Piešťany
č. 19/2007 o podmienkach držania psov v znení
novely č. 26/2008 a VZN mesta Piešťany
č. 14/2011, prijaté uznesením MsZ č. 233/2007
a voči ktorému bol podaný protest prokurátora,
bolo v celom rozsahu zrušené.
8. VZN mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN
mesta Piešťany č. 10/2007 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb

(uznesenie MsZ č. 182/2012) – MsZ zmenu
neschválilo.
V októbri 2012 obdržalo Mesto Piešťany žiadosť
od spoločnosti CBG, s. r. o., Bratislava a od
spoločnosti Program R, s. r. o., Trenčín, ktoré
prevádzkujú na území Piešťan hazardné hry
(výherné prístroje, rulety, videolotérie). V žiadosti
požiadali o prehodnotenie VZN mesta Piešťany
č. 10/2007, okrem iného aj o zvýšenie počtu
hracích miest (výherných prístrojov a terminálov
videohry) v jednej herni z 10 na 15 kusov.
MsZ žiadosti nevyhovelo.
Za prevádzkovanie hazardných hier spoločnosti
platia mestu správne poplatky a štátu odvody.
9. VZN mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými
bytmi na Čachtickej ul. (uznesenie MsZ
č. 183/2012) – MsZ ho schválilo s pripomienkami
poslancov.
Mesto Piešťany vybudovalo v rokoch 2002 - 2003
na Čachtickej ul. 68 nájomných bytov pre občanov
mesta, ktorí nemali dostatočné ekonomické
zázemie na okamžité riešenie svojej bytovej
situácie, t. j. na zakúpenie bytu.
Bolo postavených 68 bytov – 20 jednoizbových,
43 dvojizbových (z toho j bezbariérový)
a 5 trojizbových ( z toho 1 bezbariérový).
V predmetnom VZN mesta Piešťany sú uvedené
podmienky nájmu, prechodný charakter bývania,
náležitosti žiadosti o nájom, postup a pravidlá pri
výbere nájomcov nájomných bytov.
10. Rozpočet Služieb mesta Piešťany, p. o.
na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015
(uznesenie MsZ č. 184/2012) – MsZ schválilo
rozpočet v príjmovej časti vo výške 2 760 949
eur, vo výdavkovej časti vo výške 2 760 949 eur
a s transferom 1 975 232 eur.
11. Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany
na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015
(uznesenie MsZ č. 185/2012) – MsZ schválilo
rozpočet v príjmovej časti vo výške 338 336
eur, vo výdavkovej časti vo výške 338 336 eur
a s transferom 294 225 eur.
12. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska
mesta Piešťany na rok 2013 s výhľadom na roky
2014 a 2015 (uznesenie MsZ č. 186/2012) – MsZ
schválilo rozpočet v príjmovej časti vo výške
515 480 eur, vo výdavkovej časti vo výške 515 480
eur a s transferom 262 895 eur.
13. Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok
2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 (uznesenie
MsZ č. 187/2012) – MsZ rozpočet schválilo
v príjmovej časti vo výške 21 470 758 eur a vo

výdavkovej časti vo výške 20 420 764 eur. Zároveň
bol schválený výhľad na roky 2014 a 2015.
MsZ tiež schválilo zriadenie jednej novej triedy
Materskej školy v priestoroch ZŠ F. E. Scherera, na
jej rekonštrukciu bolo vyčlenených 18 600 eur.
MsZ schválilo zaradenie investičnej akcie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Piešťanoch
v sume cca 263 tis. eur do Programového rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2013 na základe schválenej
žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Do
výdavkovej časti rozpočtu mesta bola zaradená
splátka preklenovacieho úveru v sume 249 794
eur a splátky úveru na spolufinancovanie
z prostriedkov mesta v sume 13 147 eur (5 %).
Do príjmovej časti rozpočtu mesta bol zaradený
nenávratný finančný príspevok v sume 249 794 eur.
14. Ukončenie funkčného obdobia hlavného
kontrolóra mesta Piešťany a vyhlásenie konania
voľby hlavného kontrolóra (uznesenie MsZ č.
194/2012) – MsZ zobralo na vedomie skončenie
funkčného obdobia hlavného kontrolóra mesta
Piešťany Ing. Petra Konečného dňa 26. 3.
2013. Zároveň schválilo vyhlásenie konania
voľby hlavného kontrolóra na deň 31. 1. 2013
a vyhlásenie dňa konania voľby na úradnej tabuli,
webovej stránke mesta a v regionálnej tlači spolu
s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú
funkciu.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2012
Mestská rada mesta Piešťany bola poradným
orgánom primátora mesta Ing. Rema Cicutta
a zároveň bola výkonným orgánom Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany.
Členmi MsR boli – viceprimátor mesta Ing.
Timotej Miština, CSc.; MUDr. Jozef Beňačka,
PhD.; Mária Beňová; Ing. Juraj Brna; Mgr. Martin
Cifra; JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA;
Miloš Tamajka, MBA.
V roku 2012 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí
a 5 mimoriadnych zasadnutí mestskej rady.
3. Mestský úrad v Piešťanoch v roku 2012
Pod riadenie primátora mesta Ing. Rema Cicutta
patrila kancelária primátora. Priamo pod riadenie
prednostky MsÚ RNDr. Denisy Bartošovej
patrili 4 odbory – správy, služieb, ekonomický
a organizačno-právny a tiež referát stratégie.
3.1. Odbor správy (vedúca odboru Ing. Eva
Pobjecká) mal 3 referáty:
- referát územnej správy (vedúca referátu
Ing. arch. Jana Vitková) sa členil na úsek územného

plánovania a architektúry, úsek výkonu štátnej
stavebnej správy a úsek dopravy;
- referát životného prostredia (vedúci Ing.
Ján Baranovič) sa členil na úsek odpadového
hospodárstva, úsek prevádzky zberného strediska,
úsek zelene a ochrany prírody a krajiny, úsek
ochrany ovzdušia, úsek vodného hospodárstva
a ochrany vôd, úsek zabezpečenia čistoty mesta,
úsek pôdohospodárstva a ochrany vôd, úsek chovu
domácich zvierat;
- referát majetku mesta (vedúci Ing. Igor Kováč).
3.2. Odbor služieb (vedúca odboru PhDr. Silvia
Mezovská) mal 4 referáty:
- referát sociálnych vecí (vedúca PhDr. Ema
Žáčková) má referentov pre sociálnu oblasť
a referenta pre bytovú oblasť;
- referát školstva (vedúca PhDr. Jolana Podobová);
- referát podnikania, služieb a cestovného ruchu
(vedúca Ing. Petra Širillová);
- referát kultúry, športu a mládeže
(vedúca Ing. Marta Mráziková).
3.3. Odbor ekonomický (vedúca odboru Ing. Lucia
Duračková) mal 3 referáty:
- referát financií (vedúca Ing. Marta Kolláriková);
- referát daní a poplatkov (vedúca Daniela
Barabasová);
- referát personálny a mzdový (vedúca Ing. Viera
Mičurová).
3.4. Odbor organizačno-právny (vedúca odboru
JUDr. Lívia Damboráková) mal 3 referáty:
- referát právny (vedúci Mgr. Tomáš Borovský);
- referát klientske centrum (vedúca Mgr. Gabriela
Stanková) sa členil na úsek informácií, úsek
podateľne, úsek evidencie obyvateľstva, úsek
evidencie budov a ulíc, úsek matričného úradu;
- referát organizačný (vedúci Alex Klein) mal úsek
organizačného zabezpečenia, úsek informačných
technológií a úsek archívu.
3.5. Referát stratégie (vedúca Ing. Jana Hlaváčová)
mal oblasť stratégie, oblasť regionálneho
rozvoja, oblasť eurofondov, oblasť propagácie
a výstavníctva, oblasť medzinárodných vzťahov.
3.6. Kancelária primátora mesta (vedúca Mgr.
Drahomíra Moretová).
Kompetencie: 1. Styk s verejnosťou, zahraničné
vzťahy, protokol a propagácia; 2. Organizačná
podpora primátora; 3. Vedenie centrálnej evidencie
a archivácie zmlúv; 4. Redakcia; 5. Ďalšie aktivity.
Redaktorkou bola Mgr. Barbora Piovarčiová, ktorá
nastúpila v júni 2011 po Martinovi Palkovičovi.

4. Finančné hospodárenie Mesta Piešťany
v roku 2012 – záverečný účet (vyhodnotenie
Programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok
2012)
Výsledok hospodárenia Mesta Piešťany za rok
2012 (k 31.12.2012)
Schválený
rozpočet (€)

Čerpanie
rozpočtu (€)

Plnenie
(%)

6 724 966

1 786 526

26,57

5 691 749

1 071 810

18,83

Príjmy spolu

27 447 051

17 966 717

65,46

Kapitálové
výdavky

6 452 691

1 089 519

16,88

5 195 507

1 657 610

23,97

27 385 985

17 146 051

62,61

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Príjmové
finančné
operácie

Bežné výdavky

Výdavkové
finančné
operácie

Výdavky spolu
Prebytok (+)

15 030 336

15 017 787

+ 61 066

15 108 381

14 398 922

+ 820 666

100,52

95,88

Komentár:
a/ Kapitálové príjmy (plnenie iba 26,57 %) –
mestu Piešťany sa dlhodobo nedarí predávať svoj
majetok. Nízke boli príjmy z predaja kapitálových
aktív (56,12 %) a príjmy z tuzemských grantov
a transferov (17,93 %).
b/ Príjmové finančné operácie (plnenie iba 18,83
%) – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci boli naplnené iba v malej výške
(16,45 %).
5. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2012
a/ Prípravná a projektová dokumentácia: 1. PD
Chodníky na cintoríne, Žilinská cesta, 2. PD
Chodník, Nálepkova ul., 3. PD Kotolňa, MŠ
Ružová ul., 4. PD Parkovisko Juh - Bratislavská
cesta, 5. PD Parkovisko A. Trajan - M. Bela.
b/ Realizácia investičných akcií: 1. Rekonštrukcia
Teplickej ul. – dokončenie, 2. Parkovisko
A. Trajan – dokončí sa v roku 2013,
3. Rekonštrukcia mestskej knižnice – výťah,
4. Rekonštrukcia Kolonády, Winterova ul.,
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia–
Rastislavova ul., Chalupkova ul., Hodžova ul.,
Matúškova ul., 6. Rekonštrukcia chodníkov
Matúškova ul., Rastislavova ul., 7.Spomaľovač,
ZŠ Brezová, 8. Rekonštrukcia svetelnej

signalizácie, Ul. A. Hlinku, 9. Dopravné značenie –
merač rýchlosti vozidiel pri Pažitskom moste,
10. DDD, m. č. Kocurice – kanalizačná prípojka,
11. Bytovka, Čachtická ul. – zhotovenie drenáže,
12. Detské jasle, Javorová ul. – výmena okien
v časti budovy, 13. Vybudovanie 6 stanovíšť
pre odpadové nádoby, 14. ZŠ Mojmírova ul. –
umývačka riadu, chladnička a mraznička.
Poznámka: Dotácia Mesta Piešťany na mestskú
autobusovú dopravu bola v roku 2012 365 133 eur.

s Asociáciou PPP projektov so sídlom v Bratislave
ohľadne otázok financovania pripravovaného
projektu Plaveckého centra v Piešťanoch. Mesto
spolupracovalo aj so Štatistickým úradom SR
v Bratislave a v Trnave pri zbieraní štatistických
údajov za obdobie rokov 2007 – 2011 k príprave
novej SWOT analýzy stratégie mesta, ktorá bude
východiskovým podkladom pre programovaciu
časť nového Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany na roky 2014 – 2020.
Mesto sa tiež zúčastňovalo rokovaní Piešťanskej
6. Služby mesta Piešťany, p. o. – údržba
regionálnej rozvojovej agentúry (PPRA)
komunikácií
a spolupracovalo s RRA v Trenčíne a v Trnave
V roku 2012 vynaložilo Mesto Piešťany na
pri aktualizácii strednodobých a krátkodobých
údržbu komunikácií celkove 508 484 eur (plnenie
rozvojových priorít mesta v súlade s prípravou
117,38 %). Realizovala sa: 1. Údržba dopravného
projektov a čerpania prostriedkov z fondov EÚ.
značenia, 2. Údržba cestnej svetelnej signalizácie,
b/ Spolupráca mesta pri plánovaní projektov
3. Údržba autobusových zastávok,
a získavaní dotácií a grantov
4. Zimná údržba, 5. Čistenie a zametanie miestnych Za účelom získania dotácií a grantov zo štátnych
komunikácií a verejných priestranstiev, 6. Údržba
fondov a eurofondov spolupracovalo mesto
kanalizačných vpustí, 7. Opravy chodníkov,
s viacerými orgánmi a organizáciami.
8. Opravy komunikácií (výtlky a terénne
So Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
nerovnosti).
spolupracovalo mesto na projekte Rekonštrukcia
verejného osvetlenia mesta Piešťany.
7. Spolupráca mesta Piešťany s celoštátnymi
S Regionálnou poradenskou agentúrou MŽP SR
a regionálnymi orgánmi a organizáciami v oblasti
REPIS so sídlom v Nitre a v Trnave spolupracovalo
stratégie rozvoja mesta a získavanie dotácií na
mesto v oblasti nových výziev k projektom na
realizáciu rozvojových projektov
zhodnotenie odpadov a k projektom zameraným na
a/ Spolupráca v oblasti stratégie mesta
čistotu ovzdušia.
V roku 2012 rozvoj mesta Piešťany prebiehal
Mesto spolupracovalo s Envirofondom v Bratislave
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho v rámci výzvy pre získanie dotácie z rozpočtu
rozvoja mesta Piešťany na roky 2007 – 2013.
fondu na rok 2013, výzvy sa týkali odpadového
Zároveň sa začali prípravné práce na vypracovanie hospodárstva (separácia a zhodnocovanie
nového programu pre obdobie rokov 2014 – 2020.
odpadov), využívania alternatívnych zdrojov
Pri vypracovaní strategických zámerov mesta
energie (napr. budovanie slnečných kolektorov)
s výhľadom do roku 2020 spolupracovalo Mesto
a zníženia energetickej náročnosti budov v rámci
Piešťany s Ministerstvom pôdohospodárstva
programu Zelená investičná schéma.
a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom dopravy
Mesto spolupracovalo s agentúrou Európsky
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvom
kontaktný bod Slovensko v Bratislave ohľadne
hospodárstva SR, so Slovenskom inovačnou
výziev v rámci grantového programu Európa pre
a energetickou agentúrou a so Slovenskou
občanov 2007 – 2013.
agentúrou pre cestovný ruch.
Mesto spolupracovalo s Ministerstvom
Na regionálnej úrovni Mesto Piešťany
zahraničných vecí SR, Európskou komisiou
spolupracovalo s Trnavským samosprávnym
a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu
krajom a Trenčianskym samosprávnym krajom
pri príprave projektu EKO SLOVENSKO
v oblasti vypracovania cieľov cezhraničnej
zameranom na environmentálnu problematiku.
spolupráce s ČR, Poľskom, Maďarskom
V rámci programu cezhraničnej spolupráce na roky
a Rakúskom pre obdobie rokov 2014 – 2020.
2007 – 2013 mesto spolupracovalo s Rakúskom
Spolupráca s VÚC Trnava prebiehala aj pri
(Centrum pre rozvoj a výskum verejnej správy)
spracovaní rozvojového programu Verejné práce
v rámci projektu TWIN REGIÓN Slovensko
pre obdobie rokov 2014 – 2020.
- Rakúsko v oblasti znalostnej spolupráce
V roku 2012 Mesto Piešťany nadviazalo spoluprácu regiónov Viedeň - Bratislava - Trnava. Mesto tiež

spolupracovalo s Trenčianskym samosprávnym
krajom pri príprave projektu cezhraničnej
spolupráce pre získanie grantu v rámci projektu
revitalizácie potoka Dubová.
c/ Realizácia projektov v roku 2012
V rámci výziev riadiacich orgánov ministerstiev SR
realizovalo Mesto Piešťany v roku 2012 niekoľko
projektov.
V apríli 2012 mesto realizovalo environmentálny
projekt EKO SLOVENSKO pod názvom
„Európskej únii záleží na tom, ako žijeme“.
Projekt bol zameraný na ochranu a zlepšenie
kvality životného prostredia, na starostlivé
a rozumné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi.
Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie občanov
o environmentálnej problematike.
Na základe výziev Envirofondu Ministerstva
životného prostredia SR podalo Mesto Piešťany
v októbri 2012 žiadosť o dotácie pre 3 projekty.
Dva z nich neboli schválené – Podpora výroby
tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie
prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
- slnečnej energie a Nákup technologických
zariadení pre zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu. Tretí projekt Zlepšenie
energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Mojmírova
ul. Piešťany ešte ku koncu roka 2012 nebol
vyhodnotený.
V októbri 2012 mesto podalo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok k projektu Aktívne starnutie
seniorov v meste Piešťany, keďže zareagovalo
na výzvu Operačného programu Vzdelávanie,
vyhlásenou Agentúrou MŠVVaŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ. Cieľom projektu je
rozširovanie vedomostí zvyšujúcich kvalitu života
seniorov. Žiadosť o grant bola schválená vo výške
114 223 eur, projekt sa bude realizovať v rokoch
2013 a 2014.
V novembri 2012 mesto podalo žiadosť
o nenávratnú dotáciu k projektu Partnermi bez
hraníc, keďže zareagovalo na výzvu v oblasti
cezhraničnej spolupráce SR – ČR na podporu
infraštruktúry cestovného ruchu, ktorú v septembri
2012 vyhlásil región Biele Karpaty v spolupráci
s Trenčianskym a Trnavským samosprávnym
krajom. Obsahom projektu je vybudovanie lávky
pre peších a cyklistov v rámci projektu revitalizácie
potoka Dubová a zrealizovanie športovokultúrnych podujatí pri príležitosti jej kolaudácie
a uvedenia do prevádzky. Mesto Piešťany projekt
zrealizuje s partnerským mestom Luhačovice.
Žiadosť o dotáciu bola schválená vo výške 33 528

eur, projekt sa bude realizovať v roku 2013.
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku k projektu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia mesta Piešťany podalo mesto
prostredníctvom agentúry SIEA na Ministerstvo
hospodárstva SR. Žiadosť o dotáciu bola schválená
v decembri 2012 vo výške 249 788 eur.
V roku 2012 realizovalo mesto tiež projekt
Spomienky v nás, z programu Európa pre občanov
získalo dotáciu 21 799 eur. Cieľom projektu bolo
mladej generácii pripomenúť obete holokaustu.
d/ Kontrola projektu realizovaných
v predchádzajúcom období
V roku 2012 prebiehala tiež implementácia už
skôr schválených a realizovaných projektov,
z prevažnej časti financovaných EÚ. Každý projekt
bol monitorovaný prostredníctvom vypracovaných
monitorovacích správ, či už priebežných –počas
realizácie, alebo následných po ukončení realizácie
projektu.
V roku 2012 bola vypracovaná 2. následná
monitorovacia správa k projektu Rekonštrukcia
ZŠ Brezová ul.
V priebehu roka 2012 Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
uskutočnilo kontrolu realizácie projektov
Rekonštrukcia mestskej knižnice v Piešťanoch
a Rekonštrukcia ZŠ Holubyho ul. Mesto na obidva
projekty získalo nenávratné finančné prostriedky
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo
Štátneho rozpočtu SR.
VÚC Trnava, ako sprostredkovateľský orgán
MPaRV SR, zrealizoval kontrolu projektu
Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny, Teplická
ul. v Piešťanoch. Kontroly nezistili nedostatky.
8. Projekty financované z fondov Európskej únie
a/ Realizované projekty
V období rokov 2007 – 2012 získalo Mesto
Piešťany dotácie z EÚ na realizáciu štyroch
projektov. Boli to projekty: 1. Rekonštrukcia
ZŠ Holubyho ul.(950 153 eur), 2. Rekonštrukcia
ZŠ Brezová ul. (1 507 074 eur), 3. Rekonštrukcia
Teplickej ul. (1546 811 eur), 4. Rekonštrukcia
mestskej knižnice (409 158 eur).
Financovanie projektov sa robilo cestou refundácie.
Na každý projekt malo mesto úverové zdroje,
85 % dostalo z EÚ z Fondu regionálneho rozvoja,
10 % zo štátneho rozpočtu a 5 % financovalo mesto
z vlastného rozpočtu.
b/ Plánované projekty
Mesto Piešťany by potrebovalo získať finančné

prostriedky z EÚ na realizáciu ďalších 9 projektov:
1. Južný cestný obchvat mesta (79,8 mil. eur),
2. Krajinský most (5,6 mil. eur), 3. Kompostáreň
(2,3 mil. eur), 4. Domov sociálnych služieb
(2,9 mil. eur), 5. Rekonštrukcia chodníkov,
Štefánikova ul. (3,6 mil. eur), 6. Kolonádový most
(2,3 mil. eur), 7. Plavecké centrum (5,5 mil. eur),
8. Revitalizácia prírodného kina (1,6 mil. eur),
9. Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova ul. (1,05 mil. eur).
9. Sociálne zariadenia mesta Piešťany
1. Jedáleň, Staničná 22; 2. ZOS LUMEN, Staničná
22; 3. ZPS Vila Julianna, Štefánikova 125; 4. ZSS
DOMUM, Bodona 55; 5. Mestské jasle, Javorová
27; 6. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti,
Kalinčiakova 12; 7. Denné centrum Rozmarín,
Teplická 144; 8. Denné centrum Svornosť,
Vážska 4.
10. Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných
organizáciách v roku 2012
1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. –
7 380 028,83 eur (14,276 % podiel), 2. Slovenské
liečebné kúpele Piešťany, a. s. – 5 015 075,38 eur
(10,009 % podiel), 3. Združenie regiónu Piešťany
– 43 594,81 eur, 4. Dexia Banka Slovensko Žilina,
a. s. – 23 870,46 eur (0,037 %), 5. Združenie pre
separovaný zber odpadu, región Piešťany – 5 040
eur, 6. Letisko Piešťany, a. s. – 4 997 854,51 eur
(21,49 %).
Mesto Piešťany má tiež majetkový podiel
v Bytovom podniku Piešťany, s. r. o., ktorej je
zakladateľom – 2 730 000 eur (100 %).
11. Členstvo mesta Piešťany v združeniach
a asociáciách v roku 2012
1. Združenie miest a obcí Slovenska, 2. Regionálne
združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské
Bohunice, 3. Medzinárodný klub, 4. Asociácia
prednostov miestnej samosprávy SR, 5. Regionálna
rozvoja agentúra, 6. Záhradná a krajinná tvorba,
7. OO CR Rezort Piešťany.
12. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2012
Celkový počet priestupkov zistených mestskými
policajtmi v roku 2012 bol
5447, z toho 4457
v doprave, 601 za porušenie VZN mesta Piešťany
a 389 za iné priestupky. Blokových pokút bolo
uložených v doprave 1929 (9 825 eur), za iné
priestupky 429 (2 910 eur). Blokovacie zariadenie
bolo založené celkom 676-krát, zaplatených bolo
398 pokút (4 465 eur), pokutu odmietli zaplatiť

v 12 prípadoch, v 241 prípadoch sa upustilo od
sankcie.
Mestskí policajti vykonávali stálu službu
a hliadkovú službu.
Pracovníci priestupkového referátu riešili
priestupky zistené hliadkami mestskej polície
i priestupky priamo nahlásené občanmi mesta.
Príslušníci monitorovacieho a dohliadacieho
strediska zaznamenávali pomocou kamier
priestupky proti majetku, budenie verejného
pohoršenia, rušenie nočného pokoja, umiestňovanie
plagátov na verejných priestranstvách, nepovolený
predaj, verejné zbierky a lotérie.
Ďalej sa zaznamenávali priestupky nedodržiavania
VZN mesta Piešťany, týkali sa užívania verejného
priestranstva, státia v zóne dopravného obmedzenia
a plateného parkovania, odpadov, čistoty na
verejných priestranstvách, podmienok držania psov,
zelene.
Tiež sa monitorovali rozkopávky, nepovolené
umiestňovanie reklamných zariadení, drobné
krádeže, sledovali sa závadné osoby, stojany na
odkladanie bicyklov, pohyb túlavých zvierat, osoby
pri výbere z bankomatov, vozidlá na parkoviskách
a pod.
Monitorovacie stredisko oznamovalo hliadkam
mestskej polície páchateľov dopravných
priestupkov.
Príslušníci operačného strediska obsluhovali aj pult
PCO (stredisko registrovania poplachov), na ktorý
bolo napojených 16 mestských objektov.
K dispozícii bolo 13 kamier, ich umiestnenie:
1. Budova Istrobanky (monitoruje Winterovu ul.
– pešia zóna, kolonáda), 2. Budova hotela Eden
((Winterova ul. – pešia zóna a kolonádový most),
3. Budova hotela Leier (Beethovenova ul., kino
Fontána, mestský park, kolonáda),
4. Stĺp pri CVČ Ahoj (Teplická ul.), 5. Budova
Slovenskej sporiteľne (Rázusova ul., Nitrianska
ul., Teplická ul.), 6. Budova VÚB (Nám. slobody,
Ul. E. Suchoňa), 7. Budova bývalého riaditeľstva
kúpeľov (Sad A. Kmeťa, Beethovenova ul.),
8. Budova na rohu Poštová ul. – Kukučínova ul.
(Poštová ul., Royova ul.), 9. Budova A. Trajan č.3
(sídlisko A. Trajan, parkovisko OD Kaufland),
10. Pevná kamera (Pribinova ul.), 11. Pevná
kamera (vstup do Alexander centra na
Winterovej ul.),
12. Pevná kamera (Winterova ul., budova bývalého
riaditeľstva kúpeľov, klzisko), 13. Zberné stredisko
(Ul. Pod Párovcami, Žilinská cesta a okolie).
Referát prevencie kriminality MsP v roku 2012

vyvíjal aktívnu činnosť. Prvoradým záujmom
mestskej polície v tejto oblasti bolo zaujať
deti športovou činnosťou, aby plnohodnotne
využívali svoj voľný čas a tak boli chránené pred
negatívnymi spoločenskými javmi. Pod vedením
lektorov pracovali 4 krúžky – krúžok sebaobrany,
krúžok bikrosu, športový krúžok pre dievčatá –
zumba, strelecký krúžok.
Mestská polícia zorganizovala alebo bola
spoluorganizátorom viacerých podujatí v meste
i mimo neho. Uskutočnili sa besedy s dôchodcami
ohľadom ich bezpečnosti, v spolupráci
s kynologickým klubom Bodona sa konali branné
dni pre žiakov ZŠ, v spolupráci s autoškolou Baán
sa MsP podieľala na dopravnej výchove žiakov
Piešťan a okolia (bolo zakúpené prenosné dopravné
ihrisko).
V júli sa uskutočnil letný výchovno-vzdelávací
tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality
v horskom hoteli v Makove i s bohatým
programom.
V septembri bola MsP spoluorganizátorom akcie
Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov
s deťmi, ktorá sa konala v priestoroch Vojenského
historického múzea v Piešťanoch.
Mestská polícia spolupracovala aj s neziskovými
organizáciami. Jednou z nich bola Otvorená náruč,
n. o. Spoločne zorganizovali v hoteli Magnólia
seminár „Násilie ako aktuálna téma“, prednášky na
tému šikanovania na školách sa konali na SOŠOaS
na Mojmírovej ul., prednášky na tému násilia
páchaného na ženách sa konali na Gymnáziu P. de
Coubertina. Prednášajúcimi boli poprední odborní
lektori. MsP spolupracovala aj s OZ Pomoc
ohrozenému dieťaťu Piešťany, n. o.
Mestská polícia v priebehu roka 2012 uskutočnila
viacero prednášok a besied na materských
školách, základných školách a stredných školách
v Piešťanoch a v okolí. Na základných školách sa
uskutočnili prednášky na témy – mestská polícia
a jej kompetencie, tabakizmus, alkoholizmus,
nelegálne drogy, nelátkové závislosti, šikanovanie,
týranie a zneužívanie žien a detí, rasizmus
a extrémizmus, trestné a priestupkové právo,
obchodovanie s ľuďmi, zábavná pyrotechnika
a jej riziká. Na stredných školách sa uskutočnili
prednášky na témy – nelegálne drogy, nelátkové
závislosti, šikanovanie. V rámci prevencie
kriminality poskytla mestská polícia konzultácie
študentom Vysokej školy ZaSP sv. Alžbety.

13. Úrady štátnej správy v Piešťanoch v roku 2012
Po predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa
konali v marci 2012, došlo k zmenám vo vedení
niektorých orgánov štátnej správy v Piešťanoch.
13.1. Obvodný úrad Piešťany
Sídlo úradu je v budove na Krajinskej ceste
5053/13. Novým prednostom úradu sa od 10. júla
2012 stal RNDr. Igor Nicák.
13.2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Sídlo úradu je v budove na Krajinskej ceste
5053/13. Novým riaditeľom úradu sa 17. mája
2012 stal Miloš Tamajka, M.B.A.
13.3. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Piešťany
Sídlo úradu je v budove na Krajinskej ceste
5053/13. Novým riaditeľom úradu sa 7. júla 2012
stal Ing. Milan Máček.
13.4. Obvodný úrad životného prostredia Piešťany
Sídlo úradu je v budove na Krajinskej ceste
5053/13. Prednostom úradu sa 2. júna 2012 stal
Ing. Peter Sedlák.
13.5. Správa katastra Piešťany
Sídlo úradu je v budove na Krajinskej ceste
5053/13. V roku 2012 riaditeľom správy bol
Ing. Peter Stračár.
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru v Piešťanoch
OR HaZZ v Piešťanoch sídlilo do novembra
2012 v budove na Krajinskej ceste 5053/13.
Potom sa riaditeľstvo zboru presťahovalo do
zrekonštruovaných priestorov s prístavbou v dome
na Dopravnej ul. č.1, pri ktorom sa nachádzala
hasičská stanica. Riaditeľstvo a hasičská stanica
odvtedy sídlia v spoločnom areáli.
Riaditeľom OR HaZZ v roku 2012 bol Ing. Peter
Galbo. Počet príslušníkov hasičskej stanice bol 24
(3-krát 8).
15. Daňový úrad Trnava, pobočka Piešťany
Sídlo Daňového úradu Trnava, pobočka Piešťany je
na Ul. Jonáša Záborského 40.
K 1.1.2012 došlo na Slovensku k organizačnej
zmene, zaniklo 102 daňových úradov, medzi nimi
aj Daňový úrad v Piešťanoch. Namiesto nich
vzniklo 9 nových daňových úradov v Banskej
Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove,
Trenčíne, Trnave, Žiline a v Michalovciach.
Zároveň Daňové riaditeľstvo SR bolo nahradené
Finančnou správou SR. Z Daňového úradu
Piešťany vznikol Daňový úrad Trnava, pobočka
Piešťany.

Administratívnym vedením piešťanskej pobočky
bol poverený Ing. Peter Alejník, dovtedajší
riaditeľ Daňového úradu v Piešťanoch. Na základe
výberového konania sa potom od 14. novembra
2012 stal jej vedúcim, ktorá dostala názov
Oddelenie daňovej kontroly 7 Daňového úradu
Trnava, pobočka Piešťany.
16. Colný úrad Trnava, pobočka Piešťany
Sídlo pobočky úradu je v dome na
Partizánskej ul. 2.
Od 1. 1. 2012 aj colné úrady na Slovensku prešli
pod Finančnú správu SR.
Nadriadeným orgánom Colného úradu Trnava sa
stalo Finančné riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici,
predtým to bolo Colné riaditeľstvo SR v Bratislave.
Vedúcim Colného úradu Trnava, pobočka Piešťany
v roku 2012 bol Ing. Silvester Nestarec.
17. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2012
Najvyššia miera nezamestnanosti v okrese Piešťany
v roku 2012 bola v januári 8,60 %, najnižšia v máji
7,63 %.
ÚPSVaR v Piešťanoch evidoval k 31. januáru
2 980 a k 31. máju 2 642 disponibilných
uchádzačov o zamestnanie.

2. Počasie a príroda
v Piešťanoch v roku 2012
1. Meteorologická stanica Piešťany
Piešťanská meteorologická stanica sa nachádza
na severe Piešťan na ploche patriacej letisku
v nadmorskej výške 163 m nad morom.
Pravidelné meteorologické pozorovanie
v Piešťanoch sa začalo v roku 1928. Krátku dobu
sa počasie pozorovalo aj v kúpeľoch, odkiaľ
bola stanica premiestnená späť na letisko, kde sa
meteorologická búdka niekoľkokrát sťahovala.
Pôvodne bola meteorologická stanica umiestnená
v drevenom domčeku asi 150 m južnejšie od
dnešnej meteorologickej stanice. Po roku 1945 sa
meteorologická stanica presťahovala do vojenskej
budovy riadiacej veže, kde je dodnes.
Od roku 1945 do roku 1967 vykonávali
pozorovania príslušníci Československej
ľudovej armády (ČSĽA). 1. augusta 1967 bola
poveternostná stanica aj so zariadením odovzdaná
HMÚ Bratislava. Prevádzka stanice bola najskôr
16-hodinová a od 1. januára 1968 sa zmenila na

nepretržitú. V novembri 1994 bola nainštalovaná
automatická stanica MILOS-500 (Vaisala), ktorá
meria všetky základné meteorologické prvky.
Od 15. augusta 2001 bola nepretržitá prevádzka
zrušená a pozorovatelia slúžia na stanici od 6.00 h
do 21.00 h počas platnosti zimného času a do 22.00
h počas platnosti letného času. Mimo prevádzkovej
doby stanice sú meteorologické prvky merané
a zaznamenávané automatikou.
Stanica MO Piešťany (Met Office Piešťany) je
zriadená ako kombinovaná stanica zameraná
v prvom rade na letecké pozorovania. Nemenej
dôležité sú však aj synoptické a klimatologické
pozorovania a hlásenia. Na stanici sa pozorujú,
merajú a hlásia nasledovné meteorologické prvky:
smer a rýchlosť vetra, dohľadnosť, stav počasia,
množstvo a druh oblačnosti, základňa oblačnosti,
teplota vzduchu do výške 2 m nad zemou, tlak
vzduchu, vlhkosť vzduchu, množstvo a tvar zrážok,
výška a vodná hodnota snehu, námrazky, prízemná
teplota, minimálna a maximálna teplota počas dňa
a noci, stav pôdy, slnečný svit.
Vedúcim stanice sa v roku 1967 stal Ján Lazar
zo Sliača, v roku 1969 ho vystriedal František
Formela, v roku 1970 bol za vedúceho menovaný
Ján Bajúsz, ktorého v roku 1978 vymenil Ivan
Benedikovič. Ten zotrval na mieste vedúceho
stanice 32 rokov, až do roku 2010, kedy odišiel
do dôchodku. Na jeho miesto nastúpila Ing. Jana
Janechová, rod. Králiková.
V súčasnosti má meteorologická stanica okrem
vedúcej Ing. Jany Janechovej ešte štyroch
zamestnancov – Miloš Miklánek (samostatný
technik, pozorovateľ), Maroš Polakovič
(pozorovateľ), Norbert Čampa (pozorovateľ)
a Dalibor Miklánek (pozorovateľ).
2. Počasie v Piešťanoch v roku 2012
Bol to teplý a suchý rok. Veľmi sucho bolo najmä
na jar v období marec – máj. Celé leto, od júna do
polovice septembra, bolo veľmi teplo až horúco,
bolo mnoho letných a tropických dní. Teploty sa
merali na letisku v meteorologickej búdke vo výške
2 m nad zemou. Počas roka sa vyskytovali aj veľké
výkyvy počasia, spojené s prudkými zmenami
teplôt.
Január. Bol to obzvlášť teplý mesiac, priemerná
mesačná teplota vzduchu bola +0,9 °C. Najvyššia
teplota v januári bola +9,8 °C, najnižšia -10,6 °C.
Trvalý sneh počas mesiaca nebol. Väčšinou bolo
oblačno až zamračené, do 9. januára viacero dní
aj občasný dážď. Do 13. januára bolo veľmi teplo,

vôbec nebol mráz, dokonca ani v noci. Od 13.
do 18. januára bolo trochu chladnejšie, ale aj tak
teploty cez deň boli nad nulou, iba v noci bol slabý
mráz. Od 14. do 17. januára boli krátke snehové
prehánky alebo padal dážď so snehom, sneh sa
však hneď roztopil. Od 19. do 26. januára sa opäť
oteplilo. Teplota dosahovala cez deň 8 °C až 10 °C,
v noci okolo 0 °C.
Až 26. januára nastalo zimné počasie, vzduch
prúdil od severu, bolo jasno, ale bez snehu. Teplota
sa cez deň pohybovala okolo 0°C, v noci poklesla
na -8 °C až -10 °C.
Február. Bol chladnejší než január, priemerná
mesačná teplota vzduchu bola -2,8 °C. Najvyššia
teplota vo februári bola 12,5 °C, najnižšia -16,7
°C z 2. a 3. februára. Začiatkom februára nastali
silné celodenné mrazy. V Piešťanoch teplota klesla
na -15 °C až -16 °C, Váh a jazero Sĺňava zamrzli
po celej šírke. V zátoke na Lodenici v najužšom
mieste bol až 60 cm hrubý ľad, korčuľovalo sa
tam veľa ľudí. Na Orave a Liptove na niektorých
miestach teplota klesla až na -35 °C. Praskali
vodovodné potrubia, vznikali škody.
Od 8. do 13. februára pokračovali celodenné mrazy
i keď nie tak silní, väčšinou bolo slnečné a mrazivé
počasie, ale stále bez snehu, teploty cez deň
dosahovali -3 °C až -5 °C, v noci -9 °C až -10 °C.
14. februára až konečne začalo snežiť. Sneh padal
aj 15., 16. a 17. februára, celkove napadlo cca
40 cm, ktorý spôsobil problémy v doprave. Na
Orave a Kysuciach však napadlo za deň až 1 m
snehu, skolabovala tam cestná doprava, zaviazla
i železničná doprava. V Bratislave bola v tom čase
snehová búrka, sprevádzali ju blesky a hrmenie.
Od 17. februára sa oteplilo a sneh sa za niekoľko
dní roztopil. V dňoch 24. a 25. februára teploty
dosiahli 11 °C až 12 °C.
Marec. Mesiac bol extrémne suchý, zrážky za
mesiac dosiahli iba 4,4 mm. Najvyššia teplota bola
21,5° C, najnižšia -6,5 °C.
V priebehu mesiaca sa striedali chladnejšie
a teplejšie obdobia.
Od 1. do 3. marca nastalo krátke oteplenie. Do
8. marca bolo potom chladnejšie, cez deň
+2 °C až +4 °C, v noci slabý mráz. Od 9. do 15.
marca teploty trochu stúpli na 7 °C až 8 °C. 16.
marca začal prúdiť vzduch od juhu, bolo slnečno.
Došlo k prudkej zmene teploty, ktorá stúpla na
17 °C a v nasledujúcich dňoch až na 21 °C. Po
krátkodobom ochladení v dňoch 19. a 20. marca sa
opäť oteplilo, teplota opäť stúpla na 20 °C až
21 °C. Stále však bolo dlhotrvajúce sucho. Prírodné

prostredie bolo vyschnuté, hrozilo i nebezpečenstvo
požiarov.
Od 25. marca sa ochladilo na 10 °C až 11 °C.
29. marca konečne začalo pršať, občasný dážď
bol aj 30. marca. Večer 31. marca bol prudký
polhodinový dážď.
Apríl. Bol to suchý mesiac, mesačné zrážky
dosiahli iba 17,6 mm. Rekordné boli najvyššia
mesačná teplota 30,2 °C i najnižšia teplota -6,4 °C.
Opäť sa striedali chladnejšie obdobia s teplejšími
a občas aj s prudkými zmenami teplôt.
1. apríla bolo niekoľko prehánok, v nasledujúcich
dňoch sa postupne oteplilo na 21 °C až 22 °C.
Od 5. do 7. apríla bol vietor a oblačnosť od
severozápadu, občasný dážď, teplota klesla na
11 °C až 12 °C. 8. a 9. apríla prešiel studený
front od severu, bola aj krátka snehová metelica,
teplota klesla na 2 °C až 3 °C, v noci až pod -6 °C.
10. a 11. apríla fúkal silný juhovýchodný vietor,
oteplilo sa, teploty stúpli na 15 °C až 16 °C. 12.
až 17. apríla prúdil vzduch od severozápadu, bol
občasný dážď, teploty dosahovali 12 °C až 14 °C.
18. až 20. apríla prúdil vzduch od juhovýchodu,
teplota stúpla na 19 °C až 20 °C. 20. apríla bola
búrka mimo Piešťan, v meste iba trochu pršalo.
Pod dvojdňovom ochladení sa od 23. apríla začalo
otepľovať. 24. apríla fúkal silný juhovýchodný
vietor, popoludní pršalo. Teplý vzduch prúdil od
juhu aj v nasledujúcich dňoch. Stále bolo sucho.
Veľmi teplo bolo koncom apríla, 30. apríla teplota
prekročila 30 °C (tropický deň).
Máj. Aj tento mesiac bol ešte pomerne suchý,
mesačné zrážky boli 26 mm. Najvyššia teplota
vystúpila na 31,5 °C, najnižšia klesla na
-0,1 °C. Opäť sa striedali krátkodobé oteplenia
s ochladeniami. Oteplenia boli spôsobené vetrom
a prúdením vzduchu od juhu alebo juhovýchodu,
ochladenia prúdením vzduchu alebo studeným
frontom od severu alebo severozápadu. Vyskytli sa
aj prudké zmeny teploty.
Začiatkom mája bolo veľmi teplo až horúco, 1. a
2. mája boli tropické dni s teplotami 31 °C a 31,5
°C. 3. a 4. mája prešiel od severu studený front,
trochu pršalo. Spôsobil prudkú zmenu teploty, ktorá
klesla na 16 °C, pokles bol 15 °C.
5. a 6. mája sa oteplilo, 6. mája večer bola prvá
tohtoročná silná búrka s prudkým lejakom. 7. a
8. mája bolo chladnejšie, 9. až 11. mája zas
teplejšie, teplota stúpla na 28 °C. 12. mája došlo
k náhlej zmene počasia, vietor privial od severu
oblačnosť a dážď. Teplota klesla o 15 C, ochladilo
sa na 12 °C až 14 °C, v noci bolo iba 0 °C až 2 °C.

Od 18. mája sa začalo otepľovať, bol vietor
a prúdenie vzduchu od juhu. Veľmi teplo bolo
najmä 22. a 23. mája, teplota prekročila 30 °C,
naďalej však bolo sucho. Od 24. mája fúkal
severný vietor, ktorý teplo zmiernil, teploty poklesli
na 24 °C až 26 °C.
Jún. Mesiac bol bohatý na zrážky, ktoré dosiahli
143 mm. Najvyššia mesačná teplota bola 35 °C,
najnižšia 6,7 °C.
1. júna celé dopoludnie husto pršalo, prešiel od
západu krátky front.
2. júna, keď bolo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
v Piešťanoch, už nepršalo.
Po krátkom oteplení 2. a 3. júna sa 4. a 5. júna opäť
ochladilo, pršalo, teploty klesli o 10 °C na 15 °C
až 16 °C.
Od 6. júna sa opäť oteplilo. 8. júna boli večer 2
búrky so silným prívalovým dažďom. V dôsledku
preplnenej kanalizácie boli zaplavené pivnice
v niektorých domoch na Štefánikovej ul.,
Pod Párovcami, Sasinkovej ul., Stromovej ul.
i v ďalších, naplaveniny odčerpávali piešťanskí
hasiči.
9. júna bol občasný dážď, 10. júna večer búrka
a dážď. 12. a 13. júna sa ochladilo, opäť pršalo.
14. júna sa začalo oteplenie, bolo jasno alebo malá
oblačnosť. 17. júna teplota prekročila 30 °C, 19.,
20. a 21. júna bolo horúco, teploty dosahovali
33 °C. 20. a 21. júna boli v noci búrky a výdatne
pršalo.
Po malom ochladení v dňoch 22. až 24. júna sa
opäť začalo otepľovať. Občasný dážď bol 22., 25.
a 28. júna. Koncom mesiaca bolo horúco, 30. júna
teplota dosiahla 35 °C, bola i tropická noc.
Júl. Bol to teplý mesiac, i keď sa vyskytlo niekoľko
chladnejších dní. Najvyššia rekordná teplota
36,4 °C bola 5. júla, najnižšia bola 9,5 °C.
V prvej mesačnej dekáde bolo horúco, jasno alebo
malá oblačnosť. Teploty po celý týždeň dosahovali
35 °C až 36 °C, boli nielen tropické dni, ale
i tropické noci, napr. v noci 2. júla teplota neklesla
pod 26 °C. Bolo sucho, iba 5. júla v noci bola
búrka. 9. až 12. júla teploty trochu poklesli na
28 °C až 30 °C.
Od 13. do 17. júla sa ochladilo, od severozápadu
prechádzala oblačnosť. 14. júla pršalo celý deň,
občasný dážď bol aj v nasledujúcich dňoch, teploty
klesli na 18 °C až 20 °C.
19. júla to vyzeralo na zlepšenie počasia, bolo
polooblačno, začalo sa otepľovať. Okolo 17. h sa
však nečakane od juhozápadu prihnala nevídaná
veterná smršť, víchrica so silným nárazovým

vetrom strhávala strechy, lámala nielen konáre,
ale i celé stromy, niektoré vyvrátila aj s koreňmi.
Pri KSC Fontána víchrica zlomila ihličnatý strom
a veľký javor, pri LD Slovan vyvrátila i s koreňom
obzvlášť veľkú lipu, ktorá pri páde rozbila jednu zo
šiestich sôch pri starej fontánke, tiež boli zlomené
alebo poškodené niektoré topole v aleji na okraji
parku pri evanjelickom kostole i viaceré ďalšie
stromy na rôznych miestach v meste. Na niektorých
miestach bola prerušená dodávka elektrickej
energie. Celé to trvalo iba 15 min., ale spôsobilo
veľké materiálne škody.
O dve hodiny neskôr bola ešte búrka s prudkým
lejakom. Potom bolo opäť pekne a ticho. Piešťany
takýto extrémny prejav počasia ešte nezažili.
Od 22. júla sa opäť oteplilo, teploty dosahovali
28 °C až 30 °C. 25. júla pršalo, 28. júla bola v noci
búrka.
August. Bol to ďalší teplý a pomerne suchý mesiac.
Najvyššia teplota bola 34,8 °C, najnižšia 6,3 °C.
Tiež sa vyskytli väčšie zmeny teploty.
Od 1. do 6. augusta prúdil vzduch od juhu, bolo
jasno alebo malá oblačnosť. Bolo veľmi teplo,
teploty dosahovali 32 °C až 33 °C. 4. augusta bola
búrka.
Od 7. do 9. augusta prúdil vzduch od severozápadu,
stále bolo pomerne teplo s teplotami do 27 °C.
Od 10. do 16. augusta fúkal severný vietor, bolo
polooblačno, teplota postupne klesla na 21 °C
až 23 °C.
17. augusta začal vzduch prúdiť od juhu, začalo
sa rýchlo otepľovať, sucho, horúco a dusno bolo
najmä 19. do 22. augusta, keď teploty dosahovali
33 °C až 34 °C. 22. augusta bolo nameraných
rekordných 33,3 °C. Predtým bolo najviac v tento
deň nameraných 32,8 °C v roku 1954. 23. augusta
bola búrka mimo mesta, pršalo iba málo.
Od 24. do 27. augusta sa oteplilo, ale následne 30.
a 31. augusta teploty opäť poklesli na 21 °C až
22 °C, bol i dážď.
September. Tiež to bol pomerne teplý mesiac.
Maximálna teplota vzduchu bola 31 °C, najnižšia
3,3 °C. Od 1. do 5. septembra sa postupne oteplilo
z 22 °C až na vyše 30 °C. Dňa 1. septembra bol
dážď.
6. a 7. septembra fúkal severný vietor, teplota
poklesla na 25 °C až 26° C.
8. až 11. septembra bolo veľmi teplo, fúkal južný
vietor, teploty stúpli až na 29 °C až 30 °C.
12. až 14. septembra prešiel od severu chladný
front, pršalo, teploty klesli na 13 °C až 15 °C.
16. až 18. septembra sa oteplilo na 25 °C až 26 °C.

19. a 20. septembra opäť prešiel studený front od
severozápadu.
21. septembra začalo juhovýchodné prúdenie
vzduchu, postupne sa oteplilo na 25 °C až
26 °C, 22. a 24. septembra v noci pršalo, 27. a 29.
septembra boli prehánky, väčšinou bolo jasno alebo
malá oblačnosť.
Október. Teplo bolo začiatkom mesiaca a tiež
v druhej polovici mesiaca, keď bolo „babie leto“.
Najvyššia teplota bola 24,9 °C, najnižšia -0,9 °C.
Začiatkom októbra bolo stále teplo, teploty
dosahovali 23 °C až 24 °C. 1. a 2. októbra pršalo,
4. októbra bola ešte v noci búrka.
6. októbra popoludní sa od západu prihnala smršť
s prudkým lejakom, ochladilo sa, teplota klesla
o 10 °C na 12 °C až 13 °C.
Od 7. do 11. októbra bolo polooblačno, vzduch
prúdil od severu, teplota dosahovala cez deň 13 °C
až 14 °C, v noci už iba 3 °C až 4 °C.
Od 12. do 16. októbra bolo zamračené, pršalo
najmä 15. októbra, v ostatných dňoch bol občasný
dážď.
Od 17. do 22. októbra bolo „babie leto“, oteplilo sa,
fúkal juhovýchodný vietor, bolo slnečno, iba zrána
hmlisto, teplota dosahovala 20 °C až 21°C.
Od 23. októbra sa začalo ochladzovať, vzduch
prúdil od severu, teploty postupne klesli na 5 °C
až 6 °C, v noci na 0 °C až 1 °C.
27. a 28. októbra pršalo. 29. októbra napadol prvý
sneh, hneď sa však roztopil.
November. Bol to tiež pomerne teplý mesiac.
Najvyššia teplota bola 15,6 °C, najnižšia -2,1 °C,
zrážok napadlo 17 mm.
Začiatkom novembra fúkal silný nárazový
juhovýchodný vietor, teplota stúpla na 10 °C až
11 °C. 2. novembra bol dážď, 4. novembra vietor
privial oblačnosť od západu, 5. novembra bol dážď,
teplota dosahovala 6 °C – 7 °C.
10. novembra fúkal celý deň silný južný vietor,
bolo teplo, teplota vystúpila na 13 °C. Od 15. do
25. novembra pokračovalo južné prúdenie teplého
vzduchu, bolo zamračené alebo nízka oblačnosť,
občas mrholenie alebo slabý dážď, teploty sa
pohybovali od 8 °C do 10 °C, v noci okolo 1 °C,
pri vyjasnení bol slabý mráz.
26. až 28. novembra fúkal silný juhovýchodný
vietor, teploty stúpli až na 14 °C až 15 °C.
December. Bol to tiež zväčša pomerne teplý
mesiac, zrážok napadlo 31 mm. Najvyššia teplota
bola 6,2 °C, najnižšia -12,5 °C.
Od 1. do 6. decembra prúdil vzduch od
severozápadu, bolo zamračené, cez deň bolo +2 °C

až +3 °C, v noci -2 °C až -3 °C.
5. decembra padal sneh, ale sa roztopil. 6.decembra
padal dážď so snehom. V noci primrzlo
a v nasledujúcich dňoch boli klzké cesty.
7. decembra sa ochladilo, bol vietor a prúdenie
vzduchu od severu, nastali celodenné mrazy, ktoré
trvali do 13. decembra. Cez deň bolo -3 °C až -5
°C, v noci -10 °C až -12 °C. 10. decembra napadlo
asi 10 cm snehu.
14. decembra fúkal nárazový juhovýchodný vietor,
oteplilo sa. Do 19. decembra bolo zamračené
a vlhké počasie, bez mrazu, sneh sa roztopil, bol
občasný dážď alebo mrholenie. Cez deň bolo 4 °C
až 5 °C, v noci +1°C až +2 °C.
20. decembra sa ochladilo. 23. decembra
dopoludnia padal ešte sneh, popoludní však už
dážď, oteplilo sa. V noci primrzlo a na Štedrý
deň 24. decembra bola obzvlášť silná poľadovica.
Ulice a chodníky boli tak silno zamrznuté, že sa
po nich nedalo chodiť, ale bolo možné sa na nich
korčuľovať. Vianoce neboli teda ani na snehu, ani
na blate, ale na ľade.
Do 27. decembra bolo zamračené, bez mrazu,
poľadovica sa začala pomaly rozpúšťať,
27. decembra trochu pršalo.
28. decembra sa vyjasnilo, cez deň bolo +1 °C
až +3 °C, mráz bol iba v noci -4 °C až -6 °C.

3. Politický a verejný život
v roku 2012
1. Novoročný koncert v Piešťanoch
V nedeľu 1. januára 2012 sa v KSX Fontána
uskutočnil slávnostný novoročný koncert.
Zaplnenému hľadisku sa predstavila formácia
Close Harmony Friends. S novoročným
príhovorom k občanom mesta vystúpil primátor
Remo Cicutto.
2. Medzinárodný veľtrh CR ITF - Slovakiatour
Bratislava – 18. ročník
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
ITF Slovakiatour sa konal vo Výstavnom
a kongresovom centre INCHEBA EXPO
v Bratislave v dňoch 19. až 22. januára 2012.
Mesto Piešťany sa spolu s SLK Piešťany, a. s.
prezentovalo vo vlastnom výstavnom stánku. Na
otvorení veľtrhu boli prítomní primátor Piešťan
Ing. Remo Cicutto a prednostka MsÚ RNDr.
Denisa Bartošová.

V deň slávnostného otvorenia výstavy navštívili
náš stánok prezident SR Ivan Gašparovič, bývalý
prezident SR Rudolf Schuster, minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ,
riaditeľ SACR Peter Belinský i ďalší významní
hostia. Návštevníci nášho stánku sa najviac
zaujímali o kalendár kultúrnych podujatí na
rok 2012, o plánované športové aktivity, hrady
a zámky v našom regióne, mapy mesta, cyklotrasy,
piešťanské časopisy a kalendáre, bolo rozdaných
množstvo propagačných materiálov a pod.
V rámci programu sa konali prednášky o novinkách
v oblasti cestovného ruchu. Prezentovala sa aj
Asociácia slovenských kúpeľov, ktorá informovala
o tom, že naše kúpele získali najlepšie hodnotenie
v rámci európskej asociácie kúpeľov a získali
certifikát kvality Europespamed a tým dosiahli
najvyšší európsky štandard.
Možnosť spolufinancovania využili aj
podnikateľské subjekty Hotel Máj a Sandor
Pavillon, ktoré ponúkali zvýhodnené pobyty pre
účastníkov výstavy a prezentovala sa aj cukráreň
Monsalvy podávaním čokolády z čokoládovej
fontány.
3. Medzinárodný veľtrh CR Holiday World Praha –
21. ročník
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Holiday
World sa konal v areáli výstaviska Praha
Holešovice v dňoch 9. až 12. februára 2012.
Celkove sa veľtrhu zúčastnilo 870 vystavovateľov
z 50 štátov sveta.
Zo Slovenska sa veľtrhu zúčastnili Trnavský
samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraji,
Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Piešťany sa
ako jediné mesto prezentovalo vlastným stánkom
spolu s SLK Piešťany, a. s. i s hotelom Máj.
Otvorenia veľtrhu sa zúčastnili aj primátor
mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto a prednostka
mestského úradu RNDr. Denisa Bartošová. Náš
stánok navštívili veľvyslanec SR v ČR Peter Brňo,
bývalý prezident SR Rudolf Schuster, manažér
výstavy, riaditeľ bratislavskej Incheby i ďalší
významní hostia.
Návštevníci nášho stánku sa zaujímali najmä
o ucelenú ponuku ubytovacích zariadení,
o cyklotrasy, hrady a zámky i o zaujímavosti
v okolí Piešťan.
4. Stretnutie predstaviteľov ZMOS s
prezidentom SR
V prezidentskom paláci v Bratislave sa 11. januára

2012 uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie
prezidenta SR s predstaviteľmi Združenia miest
a obcí Slovenska. Zúčastnil sa ho aj primátor
Piešťan Remo Cicutto, ktorý zároveň pozval
prezidenta SR na OLKS v Piešťanoch 2. júna 2012.
5. Plesová sezóna v Piešťanoch
V januári a vo februári 2012 sa v Piešťanoch
uskutočnilo viacero plesov. Plesy mali kúpele,
farské a rodičovské spoločenstvo, športovci, hasiči,
poľovníci, záhradníci, lekári, študenti, spoločenské
organizácie i zamestnanci rôznych firiem.
V Kursalone sa konali Poľovnícky ples, Ples
spoločnosti Ekom, 4. reprezentačný ples lekárov,
2. ples Kursalonu – tanečný bál, v hoteli Balnea
Palace 19. ples Rotary clubu, Hasičský ples,
v hoteli Thermia Palace pri príležitosti 100.
výročia vzniku hotela Fašiangový bál, v hoteli
Piešťany Ples zelených na tému Nebo, peklo, raj,
v hoteli Sĺňava Študentský ples, v hoteli Magnólia
Valentínsky ples, v penzióne Zachej v Banke
6. ples FS Slnečnica a pod.
6. Spomienkové stretnutie na obete holokaustu
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky
obetí holokaustu (27. január) sa v Piešťanoch,
pri Pamätníku obetiam holokaustu na židovskom
cintoríne na Bratislavskej ceste, uskutočnilo
spomienkové stretnutie.
Zúčastnil sa ho veľvyslanec štátu Izrael na
Slovensku Alexander Ben-Zvi. Rabín Zev Stiefel
zaspieval niekoľko piesní a prišli aj žiaci, ktorí
predtým boli na exkurzii v Osvienčime, kde
navštívili koncentračný tábor.
Spomienkové stretnutie i návšteva Osvienčimu
sa uskutočnili v rámci projektu Spomienky v nás,
ktorý pripravilo Mesto Piešťany a financovaný
bol v rámci grantu Európa pre občanov. Projekt
obsahoval návštevu Osvienčimu, pietnu spomienku
pri Pamätníku na obete holokaustu a konferenciu
pre žiakov ZŠ z Piešťan, Ustrone a Luhačovíc
v septembri 2012.
7. Podujatie Spravodlivosť medzi národmi
Slávnostný ceremoniál podujatia Spravodlivosť
medzi národmi sa uskutočnil 1. februára 2012
v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave
za účasti prezidenta SR.
Na pozvanie veľvyslanca Izraela na Slovensku
Alexandra Ben-Zvi sa ho zúčastnil primátor
Piešťan Remo Cicutto. Ocenenie získavala aj Anna
Igumnová, ktorá počas 2. svetovej vojny zachránila

pred deportáciou Alicu Winterovú s dcérou Erikou.
8. Návšteva Jána Figeľa v Piešťanoch
Prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ zavítal
2. februára 2012 do Piešťan.
Zúčastnil sa slávnostného poklopania základného
kameňa projektu Eliminácia bezpečnostných rizík
na cestách 1. triedy. Následne ho na radnici prijal
primátor mesta a spoločne si prezreli centrum
mesta a Kúpeľný ostrov.
9. Návšteva veľvyslankyne Srbska v Piešťanoch
Počas svojho krátkeho pobytu v Piešťanoch
veľvyslankyňa Srbska Radmila Hrustanovič
spolu s riaditeľkou piešťanského Domu umenia
Editou Bjeloševičovou navštívili primátora
mesta. Hlavnou témou rozhovoru bola kultúrna
spolupráca.
10. Pochovávanie basy
Tradičná národopisná slávnosť Pochovávanie basy
sa v Piešťanoch uskutočnila 19. februára 2012,
ceremoniál sa uskutočnil na Námestí slobody.
Účinkovala dychová hudba Nadličanka.
11. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2011
Slávnostné odovzdávanie ceny primátora mesta
Piešťany za rok 2011 sa uskutočnilo 9. marca 2012
v priestoroch Galérie KSC Fontána.
Cena primátora mesta v oblasti sociálnej bola
udelená Materskému centru Úsmev, n. o. (pozri
Kapitola 10. Zdravotníctvo).
V kategórii „Kultúrna osobnosť roka“ cenu
primátora mesta získal hudobník Tomáš Gajlík.
V kategórii „Kultúrny počin roka“ cena primátora
mesta bola udelená tanečnému predstaveniu
Luskáčik v prevedení žiakmi ZUŠ v Piešťanoch
(pozri Kapitola 8. Kultúra).
V oblasti životného prostredia cenu primátora
mesta získala učiteľka SOŠZá Ing. Marta Rybová
(pozri Kapitolu 9. Obyvateľstvo, životná úroveň).
Ďakovný list primátora mesta prevzala Anna
Oravcová za dlhodobé pôsobenie v piešťanskom
skautingu.
12. Voľby poslancov do Národnej rady SR
1. marca 2012 sa na Slovensku konali predčasné
voľby poslancov do Národnej rady SR. Víťazný
SMER-SD získal rekordných 44,41 % , za ním
skončili KDH (8,82 %), Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (8,55 %), MOST-HÍD (6,89 %) a SDKÚ-

DS (6,09 %), ostatné strany sa do parlamentu
nedostali, lebo nedosiahli hranicu 5 %.
V obvode okresu Piešťany najviac hlasov získal
SMER-DS (47,04 %), KDH (10,80 %), OĽaNO
(10,98 %), SDKÚ-DS (6,77 %), SaS (6,7 %), SNS
(5,14 %), atď.
V samotných Piešťanoch volilo 14 853
oprávnených voličov (60 %). O možnosť voliť
požiadalo aj 79 Piešťancov žijúcich v zahraničí.
Najviac hlasov SMER-SD (39,85 %), potom
OĽaNO (14,11 %), KDH (10,68 %), SDKÚ-DS
(9,14 %), SaS (8,94 %), atď.
O post poslanca v 150-člennej NR SR sa uchádzali
aj Piešťanci – JUDr. Maroš Žilinka (KDH) 3648
hlasov, JUDr. Katarína Cibulková (SDKÚ-DS)
2663 hlasov, Mgr. Gabriela Kubičková (Most-Híd)
841 hlasov, Mária Beňová (Smer-SD) 792 hlasov,
Dr.med. Daniel Švorc (SaS) 446 hlasov, Mário
Kirka (OĽaNO) 426 hlasov, Jarmila Honzová
(SDKÚ-DS) 386 hlasov, Bibiana Pfeiffer (SaS) 276
hlasov, Ing. Marián Gula (KDH) 270 hlasov, atď.
Do parlamentu sa z nich žiaden nedostal.
Na kandidátskych listinách boli zaregistrovaní aj
ďalší Piešťanci – Jozef Pavlík, Bc. (SDĽ),
JUDr. Ing. Peter Ošváth (Právo a spravodlivosť),
JUDr. Karol Vytykač (SDĽ), Mária Sáková,
Bc. (SDĽ), Martin Valo (SDĽ), Peter Staráček
(Ľudová strana naše Slovensko), Ing. Karol Robert
Thoma ((Ľudová strana naše Slovensko), Ing.
Anton Juriš (Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska),
Adriana Žáková (Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska), Ing. Eva Kováčová (Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska), Vojtech Horňák
(Národ a spravodlivosť – naša strana), Ing. Juraj
Žlnaj (Národ a spravodlivosť – naša strana), Ing.
Oľga Onderová (99 % - občiansky hlas), Anna
Čulenová (Robíme to pre deti – SF), Mgr. Jozef
Cifra (Strana občanov Slovenska), Ing. Milan
Čambor (Strana občanov Slovenska), Ľuboš Kabát
(Strana občanov Slovenska), Igor Frimmel (Strana
slobodné slovo - Nory Mojsejovej).
Volieb do NR SR sa zúčastnilo 26 politických
strán a hnutí. Číslo kandidátskej listiny: 1. Zelení,
2. Kresťanskodemokratické hnutie, 3. Strana
demokratickej ľavice, 4. Slovenská národná
strana, 5. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
6. Sloboda a solidarita, 7. Právo a spravodlivosť,
8. Náš kraj, 9. Strana zelených, 10. Ľudová
strana naše Slovensko, 11. Smer – sociálna
demokracia, 12. Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, 13. Národ a spravodlivosť – naša

strana, 14. Komunistická strana Slovenska, 15.
Strana rómskej únie na Slovensku, 16. Most-Híd,
17. 99 % - občiansky hlas, 18. Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko, 19. Strana
+ 1 hlas, 20. Robíme to pre deti, 21. Obyčajní
ľudia, 22. Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, 23. Strana občanov
Slovenska, 24. Strana maďarskej koalície – Magyar
koalíció pártja, 25. Strana slobodné slovo – Nory
Mojsejovej, 26. Strana živnostníkov Slovenska.
13. Návšteva japonského veľvyslanca
Veľvyslanec Japonska na Slovensku Akira
Takamatsu zavítal 5. marca 2012 do Piešťan.
V priestoroch Balneologického múzea sa zúčastnil
slávnostného odkrytia zreštaurovaného japonského
závesu, ktorý gen. M. R. Štefánik získal počas
diplomatickej cesty koncom roka 1918 v Japonsku.
14. Návštevy indického veľvyslanca
Veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku
Rajiva Misra zavítal 15. marca 2012 do Piešťan.
Privítal ho viceprimátor mesta Timotej Miština.
Občianske združenie Slovensko-indického
priateľstva v spolupráci s Gymnáziom P.
de Coubertina v Piešťanoch zorganizovalo
medailón venovaný vodcovi indického
národnooslobodzovacieho hnutia Mahátma
Gándhímu. Indický veľvyslanec vystúpil v KSC
Fontána pred študentmi gymnázia, hovoril
im o živote tohto veľkého indického politika
a mysliteľa.
Indický veľvyslanec Rajiva Misra zavítal do
Piešťan aj 13. apríla 2012. Zúčastnil sa prezentácie
knihy Andreja Bolerázskeho Maharadžovia
v Piešťanoch.
15. Vynášanie Moreny
Ľudová slávnosť vynášania Moreny, symbolickej
rozlúčky so zimou a vítania jari, sa prvýkrát
uskutočnila v Piešťanoch 27. marca 2012.
Program sa začal na Námestí slobody, odkiaľ
Morenu preniesli na Kolonádový most, kde
ju zapálili a hodili do Váhu. Účinkoval FS
Krakovienka.
16. Podujatia EKO - projektu
Európska komisia, Informačná kancelária
Európskeho parlamentu a Ministerstvo
zahraničných vecí SR pripravili EKO - projekt pod
názvom Záleží na tom, ako sa na Slovensku žije.
EKO akcia sa začala 15. marca 2012 a realizovali

ju ekologickí aktivisti postupne v 30-tich
slovenských mestách.
Do realizácie projektu sa zapojilo aj mesto
Piešťany. 28. marca sa v kinosále KSC Fontána
ekologickí aktivisti stretli so žiakmi základných
škôl, ktorým rozprávali o ochrane životného
prostredia, viedli s nimi vedomostný kvíz
a predviedli im niekoľko ekologických pokusov.
Podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta,
zástupcovia Európskej komisie na Slovensku
a Únie miest a obcí Slovenska. Na Nám. slobody
sa konal program, určený predovšetkým deťom.
Študenti SOŠZá spolu s primátorom mesta zasadili
pri KSC Fontána tri borovice himalájske.
17. Oslavy 67. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Predstavitelia mesta Piešťany na čele
s primátorom mesta a členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov sa pri príležitosti
67. výročia oslobodenia mesta (4. apríl 1945)
poklonili a položili kytice vďaky pri Pamätníku
osloboditeľov na Nám. SNP, pri Pamätníku padlých
rumunských vojakov na Žilinskej ceste i Pamätníku
piešťanských letcov v mestskom parku.
18. Oslavy 67. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
v Európe
Slávnostný akt položenia kvetov k pomníkom
osloboditeľov a padlých v 2. svetovej vojne sa
v Piešťanoch uskutočnil 7. mája 2012.
19. Návšteva zástupcov SPPRO z Děčína
(„Společnost pro převážení ročních období“)
V piatok 1. júna 2012, deň pred Otvorením LKS
v Piešťanoch, zavítala do Piešťan delegácia
Spoločnosti pre prevážanie ročných období
z Děčína.
Členovia delegácie sa zúčastnili slávnostného
zasadnutia MsZ mesta Piešťany v Dome umenia,
na ktorom prezident spoločnosti J. Drahoš odovzdal
primátorovi Piešťan symbol leta – umelecké
dielo z keramiky v tvare slnka. Potom sa členovia
SPPRO zúčastnili vernisáže výstavy Mosty. Na
druhý deň boli účastníkmi slávnostného sprievodu
OLKS spolu s tunajším OZ Čango a Českým
spolkom v trnavskom regióne.
20. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
v roku 2012
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny patrí počas roka
medzi najvýznamnejšie udalosti v Piešťanoch.
Letná sezóna trvá od začiatku júna do konca

septembra. V tom období prichádza do Piešťan
najviac návštevníkov a to nielen na kúpeľný pobyt,
ale aj za účelom rekreácie a zábavy. Uskutoční sa
množstvo verejno-spoločenských podujatí, najmä
kultúrnych a športových.
OLKS v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu
2. júna 2012. Počasie podujatiu prialo, silný
dážď bol deň predtým. Do Piešťan opäť zavítal
prezident SR Ivan Gašparovič. Pozvaní hostia
sa stretli v kaviarni hotela Thermia Palace. Prišli
tiež podpredsedníčka Národnej rady SR Renáta
Zmajkovičová, veľvyslankyňa Srbskej republiky,
zástupcovia veľvyslanectiev USA a Indonézie,
zástupcovia Britskej obchodnej komory, vnučka
Imricha Wintera Blanka Ballo z Paríža a ďalší
hostia. Nechýbali ani delegácie partnerských
miest z poľskej Ustrone, maďarského Hajdúnánás
a českých Poděbrad a Luhačovíc.
V hudobnom pavilóne Harmony sa uskutočnilo
požehnanie liečivých prameňov. Slávnostný
sprievod prešiel z Kúpeľného ostrova k Domu
umenia v mestskom parku. V čele sprievodu išli
historické vozidlá, v jednom z nich Ján Horňák
viezol prezidenta SR a primátora Piešťan. Za nimi
išli mažoretky a dychová hudba z Novej Dubnice,
krojovaný pár niesol znak mesta, 5 skautov
nieslo vlajky mesta, nasledovali predstavitelia
mesta a hostia, vláčik a ostatní účastníci
sprievodu. Postupne to boli – ZŠ Holubyho ul.,
FS Krakovienka, Hotelová akadémia Ľ. Wintera,
ĽH Borovienka a FS Lusk, hasiči z Luhačovíc
(na hasičskom aute z roku 1931), Tanečné štúdio
Nerife Piešťany (dievčatá a ženy), ZŠ Brezová
ul., skupina z Děčína (spolupracuje s OZ Čango
Piešťany), DH Drahovčanka, SOŠ Záhradnícka,
FS Kapustár - JD Trebatice, ZŠ F. E. Scherera,
tanečná skupina Jasmínka, Cirkevné gymnázium
sv. Michala Archanjela, tanečný súbor Entita, DH
Chtelničanka, SOŠ technická, Sussie Haas Jazz
Band.
Slávnostný ceremoniál OLKS sa konal na
priestranstve pred Domom umenia. Najprv sa
konalo defilé účastníkov sprievodu. Z terasy Domu
umenia ho sledovali predstavitelia mesta a hostia,
ostatní občania boli zhromaždení v okolí Domu
umenia. Po defilé účastníkov sprievodu vystúpili
žiačky tanečného odboru ZUŠ v Piešťanoch.
K zhromaždeným občanom sa prihovorili prezident
SR, primátor Piešťan a generálny riaditeľ SLK
Piešťany, a. s. Podujatie moderovala Alena
Heribanová. Účastníkov sprievodu predstavil
Martin Valo.

Na záver slávnostného ceremoniálu primátor
Piešťan oficiálne otvoril letnú kúpeľnú sezónu. Pri
tejto príležitosti boli vypustené biele holuby, ktoré
odleteli do oblasti Trenčína.
Nasledovala záhradná slávnosť v hoteli Balnea
Palace.
Popoludní až do nočných hodín prebiehal kultúrny
program v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
Vystúpili popredné hudobné skupiny.
V rámci OLKS sa uskutočnili viaceré sprievodné
podujatia. V Dome umenia sa 1. júna konala
vernisáž 10. ročníka medzinárodnej výstavy
mosty 2012, svojimi dielami sa prezentovali českí
a slovenskí výtvarníci. V Kursalone sa 1. júna
uskutočnil úvodný koncert džezového Festivalu
Doda Šošoku.
Na Váhu medzi Kolonádovým a Krajinským
mostom sa 2. júna uskutočnili preteky dračích lodí.
Novinkou boli vyhliadkové lety nad Piešťanmi,
vrtuľníky mali stanovište za kúpaliskom Eva.
21. Návšteva prednostov z USA
Začiatkom júna 2012 sa na Slovensku uskutočnilo
zasadnutie celosvetovej rady prednostov.
Zástupcov amerických miest zaujali piešťanské
projekty Kolookruhu Sĺňava a Revitalizácie potoka
Dubová. Aby získali o ich realizácii informácie,
prišli osobne do Piešťan. Boli to Chris Anderson,
prednosta Central City; John Bohenko, prednosta
Portsmouth, New Hampshire; Lee Feldman,
prednosta Ft. Lauderdale, Florida a Bob Kiely,
prednosta Lake Forrest, Illinois.
22. Podujatia pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí
Pri príležitosti MDD sa 1. júna 2012 uskutočnil
program pre deti na Námestí slobody. Vystúpila
skupina Slniečko, finalistka speváckej súťaže
Česko Slovenská Superstar Celeste Buckingham
a tanečníci ZUŠ v Piešťanoch.
Na futbalovom štadióne otvoril primátor mesta
47. ročník Piešťanských hier. Podujatie pre žiakov
ZŠ zorganizovalo CVČ Ahoj.
Vydarené podujatie pre matky s deťmi pripravilo
9. júna Materské centrum ÚSMEV. V strede
mestského parku bolo pre deti pripravených
viacero atrakcií, súťaží na ich pobavenie. Podujatie
malo kladný ohlas medzi rodičmi. Takéto „detské
mestečko“ by uvítali nielen ako jednorazovú akciu,
ale aj na dlhšie obdobie počas celej letnej sezóny.

23. Československý zraz karavanistov v Piešťanoch
– 26. Rallye Buď fit
Počas OLKS sa v Piešťanoch v dňoch 1. a ž 3.
júna stretli karavanisti. V kempe na Lodenici si
našlo miesto približne 80, na ľavej strane Sĺňavy
v Campingu Pullmann 30 karavanov.
Počas víkendu pripravili program Slováci Čechom,
na druhý deň si úlohy vymenili. Karavanisti mali
svojho kuchára, ku ktorému prizvali známeho
televízneho kuchára, zabávali sa pri country hudbe,
deti sa mohli povoziť na koníkoch, raz ukončili
cyklotúrou.
24. Noc kostolov v Piešťanoch
Podujatie Noc kostolov sa konalo v piešťanských
kostoloch 1. júna 2012 v dobe od 18.00 do 24.00 h.
Okolo rímskokatolíckeho Kostola sv. Štefana kráľa
veriaci dokonca vytvorili z rúk živú reťaz.
Pre návštevníkov evanjelického kostola bol tiež
pripravený program – vystúpenie detí, prednáška
o vzkriesení človeka, prezentácia a prehliadka
priestorov kostola i zborového centra.
25. Concours d’Élégance – Piešťanské zlaté stuhy
2012 – 21. ročník
Podujatie sa konalo v dňoch 7. – 9. júna 2012.
Slávnostné otvorenie a uvítanie účastníkov sa
uskutočnilo 7. júna v Kursalone.
Večer 9. júna sa pred hotelom Thermia Palace
prezentovalo viac ako 80 automobilov – veteránov.
Podujatie pripravil Automotoklub VVC Piešťany
na čele s Jánom Horňákom v spolupráci s kúpeľmi
a mestom.
26. Truck aréna 2012 – 12. ročník
Podujatie Truck aréna sa uskutočnilo v dňoch
15. – 16. júna 2012 v kempingu Lodenica,
v predchádzajúcich rokoch na letisku.
Hlavný program bol v sobotu 16. júna. Konali
sa rôzne športové súťaže. Po nich až do noci
prebiehal kultúrny program, vystúpil Ivan Mládek
so skupinou Banjo Band, Iveta Bartošová, skupina
Senzus i ďalší známi hudobníci a speváci.
27. Piešťanský oriešok – 11. ročník
Súťaž krásy a šikovnosti psích krížencov
Piešťanský oriešok zorganizovalo Regionálne
centrum Sloboda zvierat v Piešťanoch 30. júna
2012. Súťažilo 33 psíkov v kategóriách puppy,
junior, open, senior a celkový víťaz.
Celkovým víťazom sa stala fenka Kisska. Jej
majiteľkou je 10-ročná Anita Murínová, vnučka

mestského kronikára, získala ju z mestského
útulku.
28. Koncert k sviatku sv. Cyrila a Metoda
Mesto Piešťany pri príležitosti štátneho sviatku
sv. Cyrila a Metoda usporiadalo 5. júla 2012
slávnostný koncert v Kostole sv. Cyrila a Metoda.
Úvodné slová predniesol vdp. Mgr. Peter Sabol,
správca farnosti. Vystúpilo Sláčikové trio Varga,
zazneli diela J. Haydna, W.A. Mozarta,
A. Borodina, Paul de Wailly a Richarda Kurscha.
29. Tradičný piešťanský krojovaný Anna bál
Tradičný Anna bál sa uskutočnil 22. júla 2012.
Zúčastnili sa ho folkloristi piešťanského regiónu.
Krojovaný sprievod prešiel mestom do Kursalonu,
o zábavu sa postarala dychovka Drahovčanka
a skupina Lekarovica. Vystúpili aj Modrovanky
krojovanky, Povoja, folkloristi z Pobedima,
Holeška z Prašníka a OZ Naše rodné Slovensko
z Drahoviec.
30. Charitatívny Anna bál
SLK Piešťany, a. s. usporiadali 28. júla 2012
dobročinný Anna bál v historickej záhrade
secesného hotela Thermia Palace. Zároveň sa
uskutočnila výstava a dražba výtvarných diel
hendikepovaných detí.
Výťažok z bálu venovalo vedenie hotela
charitatívnej nadácii Harmony Petra Dvorského.
31. Celoslovenský zraz Trabantov s medzinárodnou
účasťou – 11. ročník
4. a 5. augusta 2012 sa v Piešťanoch uskutočnilo
stretnutie majiteľov osobných áut Trabant.
11. ročníka zrazu sa zúčastnilo cca 70 vozidiel
nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších piatich štátov.
Podujatie zorganizoval predseda Trabant
klubu Inovec Vladimír Kozoň, ubytovaní boli
v Campingu Pullmann v RO Sĺňava 2. Uskutočnili
sa spanilé jazdy na dvoch trasách v okolí Piešťan
a výstava vozidiel pred Domom umenia.
Automobily Trabant s dvojtaktným motorom boli
v období socializmu vyrábané v NDR.
32. Prezentácia mesta Piešťany na OH v Londýne
V dňoch 5. až 7. augusta 2012 sa Mesto Piešťany
prostredníctvom oblastnej organizácie CR Rezort
Piešťany spolu s kúpeľmi a ďalšími členmi Rezortu
Piešťany prezentovalo v Slovenskom dome na 30.
Letných olympijských hrách 2012 v Londýne.
V Slovenskom olympijskom dome bol vytvorený

priestor pre slovenských olympionikov, pre aktivity
športovej diplomacie, na prezentáciu kultúrnych
a turistických miest na Slovensku, pre politickú
a tiež ekonomickú prezentáciu zameranú na
prezentáciu investičných možností.
Z iniciatívy riaditeľky OO CR Rezort Piešťany
Kataríny Hallovej bola predstavená značka Rezortu
Piešťany, spolu so všetkými subjektmi, ktoré do
neho patrili.
Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia viacerých
britských médií.
Členom slovenskej olympijskej výpravy bol aj
piešťanský masér Dušan Vičan.

Mestské oslavy SNP - predstavitelia, členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
spoločenských organizácií a občania mesta si
28. augusta 2012 pietnym aktom kladenia vencov
uctili pamiatku padlých vojakov, partizánov
a odbojárov k Pamätníku Vďaka osloboditeľom,
k Pamätníku padlých rumunských vojakov
pri letisku a k Pamätníku piešťanských letcov
v mestskom parku.
Krajské oslavy SNP – sa uskutočnili 29. augusta
v Prašníku (Dúbrava - Pustá Ves). Piešťanských
účastníkov osláv odviezol autobus z parkoviska
pred OD Prior.

33. Hody v Piešťanoch
Podujatie Piešťanské hody sa uskutočnilo v nedeľu
19. augusta 2012 v Kostole sv. Štefana kráľa a na
priľahlom Mariánskom námestí.
Sv. omšu odslúžil vdp. František Bačík,
spoluúčinkoval zbor Coro Laudamus. Veriaci si
vypočuli rozprávanie o patrónovi kostola, prvom
uhorskom kráľovi sv. Štefanovi. Za mesto sa
hodovej slávnosti zúčastnil viceprimátor Timotej
Miština.
Popoludní bola hodová zábava. Vystúpila
Nadličanka, kapela Impuls, do tanca hral Senzus.
Večer sa na fasáde kostola premietali historické
pohľadnice. Pre deti bol k dispozícii nafukovací
hrad a trampolína. V stánkoch bolo možné si
zakúpiť rôzne suveníry a občerstvenie i prvý
burčiak.

37. Primátor Piešťan na návšteve Paralympiády
v Londýne
Primátor Piešťan Remo Cicutto zavítal na 14. Letné
paralympijské hry, ktoré boli otvorené koncom
augusta 2012 v Londýne.
Počas 4-dňového pobytu sa ako čestný člen
Predsedníctva Slovenského paralympijského
výboru zúčastnil otváracieho ceremoniálu
a sledoval niektoré súťaže. Členmi slovenského
paralympijského družstva boli aj piešťanskí
paralympionici, ktorí získali niekoľko
olympijských medailí (pozri Kapitolu č 11. Šport).

34. Podujatie AUPARK PN – inline v Piešťanoch
Podvečer 25. augusta 2012 sa na Námestí slobody
zhromaždilo veľa korčuliarov a cyklistov.
Absolvovali 10 kilometrovú jazdu mestom.
Sprevádzala ich mestská polícia a vozidlo
záchrannej služby, počas prejazdu ulicami bola
kvôli bezpečnosti uzavretá doprava.
35. Jazda historickým vlakom na trati Piešťany –
Vrbové
Podujatie sa uskutočnilo 26. augusta 2012
a pripravilo ho OZ Čango, Mesto Vrbové
a Spoločnosť Považskej dráhy Žilina.
Historický motorový vláčik Vrbovské čango
viackrát prešiel trasu Piešťany -Trebatice Krakovany - Vrbové a späť, jazdu absolvovalo
približne tisíc účastníkov.
36. Oslavy 68. výročia Slovenského národného
povstania

38. Stretnutie karavanistov Dahlie Rallye
v Piešťanoch – 16. ročník
Stretnutie karavanistov štátov V4 sa uskutočnilo
v dňoch 6. až 9. septembra 2012 v Piešťanoch.
V kempingu Lodenica si našlo miesto 138
karavanistov zo Slovenska, Čiech, Maďarska
a Poľska.
Podujatia sa zúčastnila prezidentka Caravan Clubu
SR Michaela Pazderová a prezident Slovenskej
asociácie campingu a caravaningu Peter Turányi.
39. Konferencia o holokauste pre žiakov
základných škôl
V rámci projektu Spomienky v nás, ktorý v roku
2012 realizovalo Mesto Piešťany a finančne ho
podporila Európska komisia v rámci programu
Európa pre občanov, sa 7. septembra v KSC
Fontána uskutočnila konferencia na tému
Holokaust ako historický a morálny problém
minulosti a súčasnosti.
Zúčastnili sa jej žiaci z Piešťan, českých Luhačovíc
a poľskej Ustrone. Prítomný bol aj veľvyslanec
Izraela na Slovensku Alexander Be-Zvi.
40. Deň ozbrojených zložiek a záchranných

systémov s deťmi v Piešťanoch – 6. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 8. septembra 2012 v areáli
Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
Pripravili ho Vojenský historický ústav Bratislava
a Mestská polícia v Piešťanoch.
V predchádzajúcich rokoch sa stretnutie detí
s ozbrojenými zložkami konalo cez týždeň v piatok
a zúčastnili sa ho žiaci so svojimi učiteľmi.
V tomto roku sa podujatie uskutočnilo v sobotu
a zúčastnili sa ho deti so svojimi rodičmi.
Pri tejto príležitosti veliteľ Zmiešaného krídla Sliač
Vladimír Lisý odovzdal riaditeľovi Vojenského
historického ústavu pplk. Miloslavovi Čaplovičovi
lietadlo MIG 29-A, ktoré bolo umiestnené do
Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
41. Piešťanský pivný festival – 2. ročník
Piešťanský pivný festival (September fest) bol
kvôli úspešnosti predĺžený primátorom mesta o 2
dni do 18. septembra 2012.
Na Nám. slobody bol umiestnený veľký stan,
v ktorom týždeň podávali viac ako 25 druhov
piva a tiež i niektoré jedlá. Organizátori podujatia
pripravili pre návštevníkov každý deň aj vystúpenia
hudobných skupín.
42. Chodník slávy paralympijských víťazov
14. septembra 2012 bol na Kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch slávnostne otvorený Chodník
slávy paralympijských víťazov. S nápadom na
jeho vytvorenie prišiel predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš.
Do chodníka bolo umiestnených desať kovových
platní, znázorňujúcich desať paralympiád.
Každá platňa obsahuje menoslov medailistov
z príslušnej paralympiády. Doteraz je na
platniach umiestnených 85 mien slovenských
paralympionikov, ktorí získali olympijskú medailu.
Slávnostného otvorenia chodníka slávy sa zúčastnil
predseda vlády SR Róbert Fico, minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ktorí
spolu s primátorom Piešťan Remom Cicuttom,
generálnym riaditeľom SLK Klausom Pilzom
a Jánom Riapošom slávnostne prestrihli pásku.
Na platniach sú znázornené mená slovenských
paralympionikov, ktorí získali zlatú, striebornú
alebo bronzovú medailu na paralympijských hrách
po vzniku samostatného Slovenska. Odvtedy sa
uskutočnilo 5 zimných paralympijských hier –
Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City
2002, Turín 2006 a Vancouver 2010 a 5 letných PH
– Atlanta 1996, Sydney 2000, Atény 2004, Peking

2008 a Londýn 2012.
43. Národná súťaž Victoria Regia – 19. ročník.
Kvetinové korzo
Národná súťaž s medzinárodnou účasťou vo
viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia sa
uskutočnila na záver letnej sezóny v Piešťanoch
v dňoch 19. – 23. septembra 2012. V tomto roku sa
táto najväčšia floristická súťaž na Slovensku niesla
v znamení storočnice secesného hotela Thermia
Palace.
Víťazom súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov
sa v kategórii profesionálov stal popredný český
florista Přemysl Hytych, ktorý dominoval vo
všetkých štyroch súťažných úlohách. Vytvoril
najkrajšiu kyticu pre interiér jubilujúceho hotela,
kvetinový náhrdelník pre Sisi Bavorskú, najlepšie
zvládol tajnú úlohu a najlepší bol aj pri vytváraní
zosadzovacej nádoby do kúpeľného parku.
Medzi juniormi zo záhradníckych škôl patrilo
prvenstvo Jane Barčovej zo SOŠ v Rakoviciach.
Veľkú pozornosť vyvolalo 22. septembra
Kvetinové korzo. Kvetinový alegorický sprievod
sledovalo z chodníkov veľa divákov.
V kategórii alegorických vozov vyhral voz Kung
Fu Panda s gejšami, vyhotovili ho študenti SOŠZá
v Piešťanoch. Na 2. mieste sa umiestnil Maják
študentov SOŠZá v Piešťanoch a na
3. mieste figúrky z hry Človeče, nehnevaj sa zo
SOŠ Rakovice.
V kategórie pešie a skupinové alegórie vyhrala
skupinová alegória motýľa a vážky zo SOŠZá
v Piešťanoch pod názvom Zbohom, leto. Na
2. mieste sa umiestnil model lietadla s letuškami
v modrých kostýmoch z tej istej školy a na 3.
mieste alegória malé Bonduelle – zeleninky
z Veselého.
V kategórii podnikateľské subjekty získala
1. miesto Kráľovná Sisi Bavorská zo SLK
Piešťany, a. s., na 2. mieste sa umiestnil Dinosaurus
z dielne floristu Patrika Komára z Plantexu Veselé,
3. miesto patrilo autorom z dielne piešťanskej
spoločnosti Charvát.
44. Sieň slávy floristov v Piešťanoch
Na slávnostnom galavečere 20. septembra 2012
boli odovzdané ceny víťazom floristickej súťaže
Victoria Regia. Pri tejto príležitosti bola založená
Sieň slávy, do ktorej každý rok pribudne meno
jedného z významných floristov.
Prvým členom Siene slávy sa stala dlhoročná
záhradná architekta Ing. Soňa Švecová, ktorá sa

významne zaslúžila o stav zelene v Piešťanoch,
najmä v mestskom a kúpeľnom parku.
45. Oslavy 75. výročia vzniku Gymnázia de
Coubertina v Piešťanoch
Oslavy výročia vzniku gymnázia sa uskutočnili
21. septembra 2012. Podujatia sa zúčastnil minister
školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič
a predseda TTSK Tibor Mikuš (pozri Kap. 7
Školstvo).
Minister školstva spolu s primátorom Piešťan
navštívil aj Strednú odbornú školu záhradnícku
v Piešťanoch.
46. Prezident SR na športovom podujatí
v Piešťanoch
Večer 21. septembra 2012 prezident SR Ivan
Gašparovič a primátor Piešťan Remo Cicutto prišli
na zimný štadión. Pred vypredaným hľadiskom
hokejisti ŠHK 37 Piešťany tu odohrali svoj druhý
extraligový zápas (prvý na domácom ľade), nad
mužstvom Skalice vyhrali 8:2.
Piešťanským hokejistom sa po niekoľkých rokoch
úsilia konečne podarilo prebojovať do hokejovej
extraligy.
47. Deň Trnavského samosprávneho kraja
Každoročne je prvý októbrový štvrtok určený ako
deň Trnavského samosprávneho kraja.
V rámci sprievodných akcií sa v Piešťanoch
uskutočnili v októbri dni otvorených dverí na
stredných školách, v školských zariadeniach
a kultúrnych inštitúciách.
SOŠOaS v Piešťanoch okrem dňa otvorených dverí
na škole, pripravila na Námestí slobody verejné
vystúpenie, ktorým sa študenti školy prezentovali
svojimi zručnosťami v remeslách a službách.
48. Deň zdravia v Piešťanoch
Tradičné podujatie Deň zdravia sa uskutočnilo
5. a 6. októbra 2012.
Slávnostné otvorenie sa konalo v KSC Fontána.
Prezentovali sa viaceré spolky a združenia,
zaoberajúce sa zdravým životným štýlom. Pre
občanov boli k dispozícii stánky so zdravotnými
službami (Pozri Kapitolu 10. Zdravotníctvo).
49. Valné zhromaždenie Spoločnosti
M. R. Štefánika
13. októbra 2012 sa v KSC Fontána v Piešťanoch
konalo 22. valné zhromaždenie Spoločnosti
M. R. Štefánika. Na Slovensku pôsobilo 13 klubov

spoločnosti, jej predsedom bol Ján Tatara z Piešťan.
50. Stretnutie primátora mesta s jubilujúcimi
občanmi Piešťan
V rámci Mesiaca úcty k starším sa v dome umenia
15. októbra 2012 uskutočnilo tradičné stretnutie
primátora mesta so staršími občanmi, ktorí v tomto
roku oslávili svoje životné jubileum. Pozvanie
prijalo viac než 350 seniorov. Jubilantov pozdravil
primátor Piešťan, pripravený bol aj kultúrny
program.
51. Krajské ocenenie pre riaditeľku Domu umenia
v Piešťanoch
Na základe návrhu primátora Piešťan a poslanca
TTSK Rema Cicutta ocenili v Divadle J. Palárika
v Trnave riaditeľku Domu umenia v Piešťanoch
Editu Bjeloševičovú. Pamätnú medailu predsedu
TTSK Tibora Mikuša získala za prínos k rozvoju
kultúry a umenia v Trnavskom samosprávnom
kraji.
52. Ocenenie aktívnych seniorov mesta Piešťany
V KSC Fontána sa 16. októbra 2012 v rámci
Mesiaca úcty k starším uskutočnilo podujatie pod
názvom Úcta k starším.
Pri tejto príležitosti primátor mesta Remo Cicutto
ocenil najaktívnejších seniorov z piešťanských
záujmových združení a líg. Diplomy boli udelené
piatim občanom – Margite Bernátovej z Hospicu
Matky Božej, tajomníkovi Ligy proti reumatizmu
Andrejovi Svitanovi, predsedníčke revíznej komisie
Ligy proti rakovine Alžbete Gajdošechovej,
aktivistke Charity sociálnej starostlivosti a služieb
pre zrakovo postihnutých občanov Helene
Hlavnovej a predsedníčke Slovenského zväzu
telesne postihnutých občanov Alžbete Petrášovej.
53. Poľovnícke slávnosti v Piešťanoch
Poľovnícke slávnosti sa konali na Kúpeľnom
ostrove v Piešťanoch v dňoch 26. až 28. októbra
2012. Zorganizovali ich SLK Piešťany, a. s.
pod záštitou generálneho riaditeľa Klausa
Pilza v spolupráci s Okresnou organizáciou
Slovenského poľovníckeho zväzu v Piešťanoch
na čele s tajomníkom Petrom Tekulom. Podujatia
sa zúčastnili hostia zo Slovenska, Čiech, Poľska,
Maďarska, Švajčiarska a Rakúska.
V piatok bola v priestoroch reštaurácie Kantína
otvorená výstava najzaujímavejších poľovníckych
trofejí ulovených v regióne Piešťan za uplynulých
5 rokov, medzi ktorými dominovali parohy

jeleňa uloveného v Chtelnici a srnca uloveného
pri Moravanoch nad Váhom, vystavené boli aj
zbrane, knihy s poľovníckou tematikou a množstvo
poľovníckych doplnkov – nože, palice, klobúky
a pod.
V sobotu sa po poľovačke varil pri Kantíne pravý
poľovnícky guláš spojený s ochutnávkou vína,
burčiaku a medoviny. Ostatné sobotné programy,
ako napr. prezentácia výcviku poľovníckych psov,
sa pre nepriazeň počasia nekonali.
V nedeľu Svätohubertský sprievod prešiel
k Spoločenskému centru SLK. Poľovníci položili
pred oltár dary sv. Hubertovi – dvanástoráka
uloveného v poľovnom revíre Striebornica
Moravany nad Váhom i ďalšiu divinu a chlieb, tieto
dary prírody posvätil vdp. Jozef Bohunický. Potom
sa slúžila svätá omša.
54. Stretnutie honorárnych konzulov SR
v Piešťanoch
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR usporiadalo 6. ročník celosvetového
stretnutia honorárnych konzulov SR. Podujatie
sa prvýkrát okrem Bratislavy konalo aj v Trnave
a v Piešťanoch.
Stretnutie sa uskutočnilo na pôde kúpeľov 30.
októbra 2012. Do Piešťan zavítalo 111 konzulov
zo 63 krajín. Zaujímali sa najmä o kúpeľníctvo
a aktivity v cestovnom ruchu, ktoré podniká mesto
Piešťany.
5. Návšteva indickej štátnej tajomníčky
Koncom októbra 2012 zavítala na Slovensko
štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí
Indie Preneet Kaur, aby prerokovala možnosti
ekonomickej spolupráce, tiež o rozvoji vzájomných
vzťahov v oblasti cestovného ruchu.
31. októbra 2012 v sprievode indického
veľvyslanca na Slovensku Rajiva Misru prišla do
Piešťan, kde po prijatí primátorom mesta navštívila
a prezrela si tunajšie kúpele. Spomenula aj
možnosť výmenných programov medzi Piešťanmi
a niektorými kúpeľmi v Indii.
Indická štátna tajomníčka je totiž manželkou
vnuka maharadžu Bhupindera Singh z Patijali,
ktorý v minulosti ako prvý maharadža navštívil
piešťanské kúpele.
56. Krajské ocenenia škôl
Pri príležitosti Dňa študentstva odovzdal predseda
Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš
14. novembra 2012 krajské ocenenia

najúspešnejším školám v kraji za mimoškolské
aktivity v rámci súťaže Škola roka.
Ocenenie za 1. miesto v kategórii stredných
odborných škôl prevzala riaditeľka Strednej
odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch Eva
Stručková, za 2. miesto v kategórii gymnázií
riaditeľ Gymnázia Jána Baltazára Magina vo
Vrbovom František Glos.
57. Módna prehliadka Piešťany Fešn 2012
17. novembra 2012 sa v Kursalone uskutočnila
módna prehliadka Piešťany Fešn 2012. Modelky
prezentovali prácu piešťanských kaderníčok,
vizážistiek, krajčírok a majiteliek tunajších butikov.
Modelkami boli aj piešťanské športovkyne, úlohu
modela prijal i slovenský reprezentant vo veslovaní
Lukáš Babač.
Benefičný príspevok, vyzbieraný vo výške 120 eur,
bol venovaný 13-ročnej nevidiacej Piešťanke.
58. Návšteva delegácie z Macedónskej republiky
11. decembra 2012 navštívila 10-členná delegácia
zástupcov ministerstiev Macedónskej republiky
v rámci projektu Posilnenie kapacít ministerstiev
v oblasti manažmentu operačných programov
v Macedónsku. Mesto Piešťany im predstavilo svoj
projekt Rekonštrukcia mestskej knižnice Piešťany.
Mesto pre nich pripravilo pracovný seminár,
na ktorom boli odprezentované možnosti mesta
Piešťany v čerpaní grantov v zmysle jednotlivých
výziev ministerstiev SR. Zástupcovia ministerstiev
Macedónskej republiky boli prostredníctvom
power-pointovej prezentácie oboznámení
s implementáciou projektu rekonštrukcie mestskej
knižnice, ktorý bol financovaný z eurofondov.
59. Ukončenie plaveckej kariéry Martiny
Moravcovej
Slávnostné ukončenie dlhoročnej úspešnej
kariéry najlepšej plavkyne v dejinách samostatnej
Slovenskej republiky Martiny Moravcovej sa
uskutočnilo 20. decembra 2012. Rozlúčka sa
konala v jednom z bratislavských hotelov.
60. Adventné a vianočné obdobie v Piešťanoch
V popoludňajších hodinách 30. novembra 2012
primátor mesta slávnostne rozsvietil na Winterovej
ul. vianočný stromček. Na Námestí slobody boli na
občerstvenie návštevníkov už pripravené vianočné
trhy.
1. adventná nedeľa bola 2. decembra.

K obyvateľom a návštevníkom sa prihovorili
primátor mesta a predstavitelia rímskokatolíckej
a evanjelickej cirkvi, bola zapálená 1. adventná
svieca a potom pokračoval kultúrny program (pozri
Kapitola 8 - Kultúra).
6. decembra sa na Námestí slobody uskutočnil
program pre deti pod názvom Prichádza Mikuláš.
2. adventnú sviecu zažal 9. decembra viceprimátor
mesta Timotej Miština.
3. adventná svieca bola zažatá 16. decembra.
Návštevníkom ponúkali aj Čaj primátora.
4. adventná nedeľa bola 23. decembra. Vianočné
príhovory mali predstavitelia mesta a cirkví. Skauti
odovzdali primátorovi mesta betlehemské svetlo.
61. Záver roka 2012
Verejná rozlúčka s rokom 2012 sa uskutočnila na
Námestí slobody 31. decembra. Vystúpili domáca
kapela Slniečko a Janko Kuric so skupinou Vidiek.
Oslavy príchodu nového roka zavŕšil ohňostroj,
ktorý organizátori odpaľovali zo strechy nákupného
centra AUPARK.

4. Poľnohospodárstvo
v roku 2012
1. Poľnohospodárske družstvo (PD) Piešťany
v roku 2012
Predsedom PD v Piešťanoch v roku 2012 bol
Ing. Miroslav Haring, počet zamestnancov bol 35.
Nezvyklé počasie narobilo poľnohospodárom
problémy. Sucho v období marec – máj malo
nepriaznivé účinky na výnosy niektorých plodín.
Najviac to postihlo repku olejnú, ktorá bola
zasiata na 150 ha, z toho 100 ha sa muselo zaorať.
Namiesto nej bol potom zasiaty jačmeň. Okrem
sucha narobili škodu aj jarné mrazy, ktoré poškodili
cukrovú repu, zo 110 ha obsiatej plochy jej zostalo
iba na 26 ha. Namiesto nej bola zasiata kukurica
a slnečnica. Niektorým plodinám pomohli júnové
dažde, najmä slnečnici, kukurici a cukrovej repy.
Problémy boli i so zavlažovaním. Závlahové
systémy boli staré už 25 až 35 rokov, naviac
nadzemné kovové časti rozkradli zlodeji.
Pracovníkom družstva sa časť závlahového
systému podarilo svojpomocne sprevádzkovať,
ktorou potom zavlažovali jačmeň, slnečnicu,
kukuricu a zemiaky.
a/ Rastlinná výroba – výnosy: pšenica 5,64 t/ha,
jačmeň 5 t/ha, kukurica na zrno 8,6 t/ha, kukurica

na siláž 37 t/ha, cukrová repa 63,2 t/ha, repka
olejná 2,4 t/ha.
b/ Živočíšna výroba – hovädzieho dobytka bolo
255 ks, z toho dojníc približne 125 ks.
c/ Výroba mlieka – v roku 2012 družstvo
vyprodukovalo 745 tisíc l mlieka, dodávalo sa do
AGRO TAMI Nitra.
2. CVRV Piešťany – realizácia projektu Úcta
k chlebu
Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch
(v minulosti Výskumný ústav rastlinnej výroby
- VÚRV) realizoval v roku 2012 projekt Úcta
k chlebu, určený pre žiakov škôl. Jeho cieľom
bolo viesť deti k tomu, aby si chlieb vážili a to
i v prípade, keď je ho nadbytok. Tiež, aby si
uvedomili, že na svete veľa ľudí trpí hladom kvôli
nedostatku chleba.
Vyhodnotenie projektu sa uskutočnilo 6. novembra
2012 v KSC Fontána. K prítomným sa prihovoril
viceprimátor Timotej Miština, v minulosti riaditeľ
VÚRV-u v Piešťanoch.
3. Spolupráca Centra výskumu rastlinnej výroby
(CVRV) Piešťany s PSA Peugeot Citroen
Koncom roka 2012 Centrum výskumu rastlinnej
výroby v Piešťanoch podpísalo zmluvu
s automobilkou PSA Peugeot Citroen v Trnave.
Automobilka poskytla CVRV 40 ha plochy vo
svojom areáli na produkciu biomasy, ktorá by sa
dala použiť na energetické účely.
Projekt sa začal realizovať už na jeseň 2012, keď
sa na uvedenej ploche zasialo trikitale (hybrid
jačmeňa a raže), ktoré sa v budúcom roku ešte
v nezrelom stave pokosí. Potom sa plocha obsadí
trávnymi a ďatelino-trávnymi zmiešankami, ktoré
sa potom dodajú bioplynkám.

5. Priemysel, obchod, služby
v roku 2012
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.
v roku 2012
a/ Riadiace orgány, akcionári a zamestnanci
spoločnosti
Generálnym riaditeľom spoločnosti bol Klaus Pilz.
Predstavenstvo – predseda Ing. Lev Novobilský,
podpredseda Klaus Pilz, John Ernest Smith, Ing.
Emanuel Paulech, Ing. Jurina Halmayová, Balázs
Zoltán Kovács, Ing. Viliam Mikuláš (od 20. 6.
2012).

Dozorná rada – Sándor Betégh, Dr. Imre Deák,
František Nortík, MUDr. Pavol Zatkalík (do 20. 6.
2012), Michaela Uhrínová (od 20. 6. 2012),
Ing. Pavel Říha, János Tobiás.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku
2012 bol 1051 (v roku 2011 1126).
Akcionári spoločnosti
1. DANUBIUS HOTEL OPERATION AND
SERVICES PRIVATE COMPANY LIMITED BY
SHARES, Maďarská republika – 567 441 akcií
(37,59 %)
2. Léčebné lázně Mariánské Lázně,a. s., Česká
republika – 362 284 akcií (24 %).
3. Danubius Hotels and Spa Nyrt., Maďarská
republika – 428 690 akcií (28,40 %)
4. Mesto Piešťany – 151 102 akcií (10,01 %)
5. Obec Smrdáky – 1 akcia (0 %)
6. júna 2008 bola zapísaná do obchodného registra
spoločnosť Prírodné liečebné kúpele (PLK)
Smrdáky, a. s., ktorá je 100 %-nou dcérskou
spoločnosťou SLK Piešťany. PLK Smrdáky doteraz
neposkytli žiadne služby (nečinná spoločnosť).
Účelom tejto spoločnosti bolo prebratie služieb
kúpeľnej starostlivosti v Smrdákoch.
b/ Hospodárenie spoločnosti
Celkové výnosy v roku 2012 boli 33 431 tis. eur.
Tržby za predaj služieb dosiahli 32 065 tis. eur
(z toho za zdravotnú starostlivosť 30 670 tis. eur
a za hotelové a reštauračné služby 1 395 tis. eur)
a tržby za predaj tovaru 1 133 tis. eur.
Účtovný hospodársky výsledok bol 690 tis. eur.
Za rok 2012 boli schválené dividendy akcionárov
vo výške 555 tis. eur, z toho na Mesto Piešťany
pripadlo 55,5 tis. eur.
c/ Investičná činnosť
Najväčšie investície v roku 2012 boli: Centrálne
chladenie izieb (rekonštrukcia a modernizácia,
nové klimatizácie izieb) v Balnea Palace (577 374
eur), modernizácia kotolne v Kúpeľoch Smrdáky
(394 004 eur), modernizácia bahennej kuchyne
v liečebnom dome Irma (258 037 eur), vozidlá
na prevádzku spoločnosti (118 000 eur), optická
infraštruktúra v Kúpeľoch Smrdáky (53 396 eur),
parkovací systém v LD Thermia Palace
(28 000 eur), atď.
d/ Klienti kúpeľov
V roku 2012 mali kúpele celkove 44 364
klientov, z toho bolo 19 248 domácich a 25 116
zahraničných. Celkový počet izieb v kúpeľoch bol
1 111, priemerná dĺžka pobytu v SLK bola 10,5
nocí.
Na domácom trhu prevládali samoplatci (13 628

osôb), potom nasledovali zdravotné poisťovne
(5 620 osôb). Odbyt služieb v zahraničí
zabezpečovali kúpele so svojimi obchodnými
partnermi na základe zmluvných vzťahov.
Počet klientov zo Slovenska bol 19 248 (41 %).
Klienti zo zahraničia pochádzali z 85 krajín
sveta, pričom TOP 20 predstavovalo 94,10 %
zahraničných klientov. Najviac klientov bolo
z Nemecka – 6 232 (24,39 % zo zahraničných),
Čiech – 5 945 (23,56 %), Izraela – 4 471
(17,75 %), Ruska – 1 856 (6,01 %), Rakúska –
1 171 (4,03 %), Poľska (2,83 %), Kuwaitu
(2,70 %), Saudskej Arábie (2,11 %), USA
(1,57 %), Cypru (1,17 %), Maďarska (1,15
%), Libanonu (1,01 %), Veľkej Británie (1,00),
Austrálie (0,96 %), SAE (0,71 %), Egypta
(0,69 %), Francúzska (0,67 %), Kanady (0,63 %),
Jordánska (0,59 %), Belgicka (0,56 %). Ostatných
65 štátov malo podiel 5,90 %.
Na liečebný pobyt do piešťanských kúpeľov
zavítal v máji 2012 významný svetový ichtyológ
Eugen Kornel Balon s manželkou. V roku 1967
ako pracovník SAV v Bratislave vydal knihu Ryby
Slovenska. Potom sa odsťahoval do Kanady.
e/ Prezentácia kúpeľov
Ako prvé kúpele na Slovensku sa SLK Piešťany
stali držiteľom certifikátu kvality Europespa.
V roku 2012 získali kúpele 3. miesto v cene
Klenoty pohraničia v rámci výstavy Region Tour
Expo.
Počas roka sa kúpele prezentovali na vyše 50
výstavách cestovného ruchu po celom svete.
Spolupracovali s 250 obchodnými partnermi.
SLK sa každoročne zúčastňujú najväčšej výstavy
ATM Dubaj, kde sa prezentujú ako jediné spomedzi
slovenských subjektov. Zúčastňujú sa aj ďalších
významných svetových výstav v oblasti cestovného
ruchu, akými sú MITT Moskva a World Travel
Market v Londýne.
Spoločne s Mestom Piešťany sa SLK zúčastňujú
výstav CR ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday
World Praha.
V roku 212 začali kúpele spolupracovať s Mestom
Piešťany aj prostredníctvom oblastnej organizácie
CR Rezort Piešťany.
f/ Významné podujatia v kúpeľoch v roku 2012
SLK Piešťany patria medzi popredné európske
zariadenia v liečbe reumatizmu, rehabilitácii
pohybového aparátu a nervového systému. Na
Kúpeľnom ostrove je pokojné a tiché prostredie,
platí zákaz vjazdu áut a v obmedzenej miere
i cyklistom. Je tam sídlo riaditeľstva kúpeľov

i odboru ochrany kúpeľov. Na Kúpeľnom ostrove
sa nachádzajú všetky liečebné zariadenia a väčšina
kúpeľných hotelov.
Na Kúpeľnom ostrove sa počas roka konali
viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, a to najmä
v letnom období. Viacero podujatí sa konalo pri
príležitosti 100. výročia vzniku kúpeľného hotela
Thermia Palace. Tiež sa konali promenádne konali
promenádne koncerty, Piešťanské zlaté stuhy,
koncerty Piešťanského festivalu, Medzinárodné
spevácke kurzy Petra Dvorského, festival Toccata
art, Poľovnícke dni i ďalšie podujatia v zimnom
období. Podobne ako Mesto Piešťany aj kúpele
zorganizovali v adventnom a vianočnom období
niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí. Na
Kúpeľnom ostrove bol tiež rozsvietený vianočný
stromček a otvorené vianočné trhy. Uskutočnili sa
vianočné programy, podujatie židovskej kultúry
Chanuka – slávnosť svetiel, slávnostný koncert
v Thermia Palace a hudobnom pavilóne Harmony.
Viaceré kultúrno-spoločenské podujatia sa konali
aj v kúpeľnom objekte Kursalon, napr. džezové
koncerty.
Na Kúpeľnom ostrove malo tiež začiatok Otvorenia
letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch i jej ukončenie
koncom septembra Kvetinovým korzom.
Počas letnej sezóny bolo možné na Kúpeľnom
ostrove venovať sa rekreačným a športovým
aktivitám. Slúžilo k tomu termálne kúpalisko Eva
s tromi vonkajšími bazénmi (50 m bazén, kruhový
relaxačný bazén a nový detský bazén), tenisovými
kurtami a ihriskami na plážový volejbal.
K dispozícii bolo aj 9-jamkové golfové ihrisko.
g/ Nové kúpeľné procedúry a balíčky kúpeľných
služieb
Okrem liečebných procedúr poskytovali kúpele
aj preventívne a relaxačné procedúry, hoci aj
jednodňové, s názvom Bahno a voda, Sladký
a slaný a Happy Hour v kúpeľnom dome Irma.
Záujemci si ich mohli zakúpiť na recepcii
kúpeľného domu Irma, v Napoleonských kúpeľoch
alebo v Balneocentre. Pred procedúrami sa
doporučovalo absolvovať lekárske vyšetrenie.
Na zimnú sezónu pripravili kúpele niekoľko
kúpeľných balíčkov, akým bola napr. Horúca
zima, ktorý obsahoval ubytovanie s polpenziou,
individuálny kúpeľný program, lekársku
konzultáciu, liečebné alebo relaxačné procedúry
a pod.
h/ Hotel Thermia Palace – 100. výročie vzniku
S výstavbou kúpeľného hotela Thermia Palace sa
začalo v septembri 1910 podľa návrhov architektov

Ármina Hegedüsa a Henrika Böhma. Po jeho
otvorení v roku 1912 ho ako prvý prominentný
hosť navštívil bulharský cár Ferdinand I. Coburský.
Odvtedy boli v hoteli ubytované viaceré významné
osobnosti verejno-politického a kultúrneho života.
Pri príležitosti 100-ročného jubilea
5-hviezdičkového hotela Thermia Palace sa počas
roka 2012 uskutočnilo viacero podujatí.
V januári bola v priestoroch Thermia Palace
a kúpeľného domu Irma otvorená výstava.
Prezentované boli historické fotografie, dobové
propagačné materiály, plagáty i ďalšie dokumenty
zobrazujúce históriu hotela a Irmy. Otvorenie
výstavy bolo spojené s prehliadkou prezidentského
apartmánu, tiež i zrkadliska a bahniska v kúpeľnom
objekte Irma. Výstava prebiehala počas celého
roka. Výstavné priestory sa menili každý štvrtok.
Prezentovali sa témy z oblasti umenia, kúpeľnej
liečby a gastronómie.
Počas celého roka prebiehala súťaž o histórii
a súčasnosti hotela, ktorú pripravili kúpele
v spolupráci s týždenníkom Piešťanský týždeň.
i/ Zreštaurovanie antických sôch
V roku 2012 realizovali kúpele zreštaurovanie
sôch umiestnených pred Thermiou Palace. Sochy
antických bohov – Merkúra, Ceres, Flóry a Palas
Atény vytvoril pred vyše dvesto rokmi riaditeľ
viedenskej akadémie Josef Klieber. Obnovu sôch
finančne podporila Nadácia VÚB v rámci programu
Poklady môjho srdca. V lete boli zreštaurované
sochy opäť umiestnené na svojich miestach.
2. Technický skúšobný ústav Piešťany – testovanie
hračiek
V Technickom skúšobnom ústave v Piešťanoch
sa okrem iného testovali aj hračky. Hračky okrem
toho, že musia byť zdravotne nezávadné, musia
byť aj bezpečné. Dovozcovia hračiek, ešte predtým
než ich dovezú k predaju, ich dodajú na skúšku do
TSÚ. Tam sa zistí, či sú bezpečné a či pri hre s nimi
nehrozí deťom nebezpečenstvo.
Skúšobní technici majú veľa práce najmä
s hračkami určenými pre vianočný trh.
TSÚ koná skúšky v spolupráci so Slovenskou
obchodnou komorou. Aj keď sa kvalita hračiek
vcelku zlepšila, viacero hračiek skúškami neprešlo,
aj keď boli označené ako bezpečné.
3. Firma EKOM Piešťany
Firma EKOM vznikla v Piešťanoch v roku 1992.
Náplňou jej činnosti bola výroba ekologických
kompresorov (z toho názov EKOM). Tieto

kompresory nezaťažujú životné prostredie
vedľajšími odpadovými produktmi. Používajú
sa najmä v stomatológii, intenzívnej medicíne
a priemysle.
V súčasnosti firma zamestnáva 190 pracovníkov,
ktorí produkujú 14-tisíc kompresorov ročne.
Doteraz ich bolo vyrobených 170-tisíc, ktoré sa
používajú na celom svete.
4. Chirana Piešťany – 50. výročie vzniku
Závod Chirana Piešťany bol otvorený v auguste
1962. Jeho program bol zameraný na výrobu
stomatologickej techniky, operačných stolov,
narkóznej techniky i ďalších zdravotníckych
výrobkov. V 70-tych rokoch minulého storočia sa
Chirana stala monopolným exportérom dentálnych
kresiel, dentálnych kompresorov a dentálneho
nábytku do viacerých krajín sveta. Z Chirany sa stal
druhý najväčší priemyselný závod v Piešťanoch
(po Tesle), počet zamestnancov stúpol až na 1 400.
Po roku 1989 z Chirany vznikla samostatná
spoločnosť Chirana-Dental, s. r. o. Piešťany, ktorá
pokračovala vo výrobe zdravotníckej techniky so
zameraním na stomatologickú techniku.
V súčasnosti konateľom spoločnosti je
Ing. Miroslav Nerád.
5. Rezort Piešťany – založenie
Oblastná organizácia CR Rezort Piešťany vznikla
v roku 2012, členmi združenia sa stali Mesto
Piešťany, obce Banka a Moravany nad Váhom
a podnikateľské subjekty SLK Piešťany, a. s.
a hotely Sandor Pavillon, Máj a Park.
Združenie Rezort Piešťany zaregistrovali na
Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja 17. februára 2012.
Nová organizácia cestovného ruchu začala
podporovať činnosť svojich členov pri tvorbe
a realizácii rozvoja cestovného ruchu na území
svojej pôsobnosti. Jej cieľom je najmä získať
do nášho regiónu viacej turistov a rekreantov
a z okolia Piešťan urobiť príjemné miesto na
trávenie voľného času. Rezort Piešťany napomáha
svojim členom pri propagácii v oblasti cestovného
ruchu na rôznych výstavách, veľtrhoch a ďalších
kultúrnych i športových podujatiach.
Riaditeľkou Rezortu Piešťany sa 16. júla 2012 stala
Katarína Hallová, M.B.A. Predtým sa podieľala na
organizovaní rôznych projektov a spoločenských
podujatí, bola riaditeľkou neziskovej organizácie
International Jazz Piešťany. Predsedom
predstavenstva združenia sa stal primátor mesta

Remo Cicutto, podpredsedom generálny riaditeľ
SLK Piešťany, a. s. Klaus Pilz, predsedom dozornej
rady zástupca SLK Piešťany, a. s. Emanuel Paulech
a podpredsedom poslanec MsZ Miloš Tamajka.
6. Letné terasy v Piešťanoch
Počas letnej sezóny sa v Piešťanoch každoročne
pred kaviarňami, reštauráciami a pohostinstvami
objavia vonkajšie terasy pre návštevníkov.
Po splnení určitých podmienok by terasy mohli byť
umiestnené celoročne, žiadatelia však majú záujem
iba o povolenie terasy na obdobie máj – september.
Za povolenie zaplatia správny poplatok a daň za
užívanie a záber verejného priestranstva terasou.
V poslednom období mesto povolilo približne až
35 letných terás ročne, v roku 2011 ich bolo 32.
Najväčší záber verejného priestranstva mal Caffe
Art Gallery (89 m2), Reštaurácia Centrál (88,9
m2), bar Style Cafe (84 m2), zastrešená terasa Le
Griffon (84 m2), U páva (66 m2) a pod.

6. Úprava mesta, doprava,
spoje v roku 2012
1. Rekonštrukcia Mestskej knižnice v Piešťanoch
Rozsiahla rekonštrukcia 24-ročného objektu
mestskej knižnice sa začala v októbri 2011,
zatvorená bola od novembra. Bola vymenená
fasáda, zateplená strecha, vymenili sa presklené
panely a kotolňa.
Pre verejnosť bola knižnica opäť otvorená
v marci 2012. Do konca apríla bol dobudovaný aj
výťah, ktorý umožňuje imobilným návštevníkom
prístup ku knihám. Knižnica sa tak stala ďalším
bezbariérovým objektom v meste.
Náklady na rekonštrukciu knižnice boli vyše
700-tisíc eur, z toho vyše 400-tisíc eur bolo
hradených z grantu EÚ. Náklady na nový
hydraulický výťah boli vo výške 95-tisíc eur, mesto
ho financovalo z úverových zdrojov.
2. Rekonštrukcia kolonády na Winterovej ul.
Oprava kolonády na Winterovej ul. sa začala už
v roku 2011.
Dodávateľa stavebných prác vybralo Mesto
Piešťany v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní. Po elektronickej aukcii sa ním stala
firma Euro-building, a. s., ktorá síce ponúkla
najnižšiu cenu, najlacnejšia ponuka sa však ukázala
byť súčasne najhoršou.

Oprava kolonády mala byť ukončená na Vianoce
2011, práce však neboli ukončené ani v polovici
roka 2012.
Na ukončenie opravy kolonády (nedokončené
ostali obklady a dlažba) uzavrelo mesto zmluvu so
spoločnosťou Zempres, rekonštrukčné práce boli
ukončené v jeseni 2012.
3. Kúpalisko Eva – ponuka prenájmu
SLK Piešťany a. s., ako vlastník ponúkli Mestu
Piešťany na jar 2012 prenájom celého areálu
kúpaliska Eva za 1 euro ročne. Mesto okrem
prevádzky by mohlo vykonávať akékoľvek
stavebné úpravy a rekonštrukčné práce (napr.
opravu vnútorného bazéna, alebo postaviť
tobogany a kĺzačky pre deti a pod.). Uskutočnilo sa
rokovanie medzi predstaviteľmi mesta a kúpeľov.
Mesto však ponuku zatiaľ neakceptovalo.
Mesto v súčasnosti nemá finančné prostriedky
na to, aby súčasne investovalo do výstavby
nového plaveckého centra a zároveň do opráv
a rekonštrukčných prác i prevádzky kúpaliska Eva.
Prednosť dostala výstavba plaveckého centra.
Počas letnej sezóny 2012 bolo kúpalisko Eva
otvorené pre verejnosť.
4. Plavecké centrum Piešťany – prípravné konania
Na zasadnutí MsZ mesta Piešťany dňa 29. marca
2012 zobrali poslanci na vedomie informáciu
o príprave projektu Plavecké centrum Piešťany
a o možnostiach sprístupnenia termálnej vody. Ešte
predtým, 27. marca 2012, sa uskutočnilo pracovné
rokovanie medzi predstaviteľmi mesta a kúpeľov.
Mesto Piešťany získalo povolenie na čerpanie
podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume
v areáli budúceho plaveckého centra. Získalo
k tomu aj súhlas Inšpektorátu kúpeľov a žriedel
(IKŽ), keďže ide o miesto v ochrannom pásme
prírodných liečivých prameňov v Piešťanoch.
V projekte plaveckého centra sa uvažuje s využitím
podzemných vôd z vlastného vrtu na plnenie
bazénov a jej ohrev tepelným čerpadlom. Vŕtať
sa bude do hĺbky 12 m a čerpacia skúška bude
trvať 22 dní, celkové náklady budú cca 15 tis. eur.
Trnavská vodárenská spoločnosť si pred odobrením
projektu vyžiadala preveriť dopady čerpania vody
na studne v parku. Po vydaní rozhodnutia IKŽ
a zhromaždení ostatných stanovísk sa požiada
o stavebné povolenie. Po vydaní stavebného
povolenia sa dopracuje realizačná dokumentácia.
Mesto uvažovalo aj o využití prírodnej liečivej
vody. Najbližšie existujúce vrty sa nachádzajú pri

bývalom hoteli Slovan a pri Kolonádovom moste
a sú vo vlastníctve kúpeľov. Pri realizácii vlastného
vrtu by však Mesto Piešťany muselo postupovať
v súlade so zákonom 538/2005 o využití liečivej
prírodnej vody. V zmysle tohto zákona sa požaduje
vykonanie skúšok, minimálne 3-mesačné čerpanie,
sledovanie a rozbory vody po dobu troch rokov,
náklady na výstavbu kúpeľného centra by výrazne
vzrástli a tiež realizácia projektu by sa posunula
o niekoľko rokov.
V priebehu roka 2012 sa Mestu Piešťany podarilo
nadviazať kontakt so zahraničným investorom,
ktorý prejavil záujem zabezpečiť financovanie
výstavby plaveckého centra. Uskutočnilo sa
niekoľko stretnutí primátora mesta s týmto
potenciálnym partnerom.
Ku konca roka 2012 stavebné povolenie na areál
plaveckého centra a na parkovisko už bolo vydané.
Mesto ešte čakalo na rozhodnutie o schválení
čerpania podzemných vôd, potom mu bude vydané
rozhodnutie na vodné stavby. Areál plaveckého
centra sa má nachádzať pri futbalovom štadióne.
Systém financovania realizácie plaveckého centra
predpokladá, že mesto dodá majetok (pozemky,
projektovú dokumentáciu a územné rozhodnutie)
a investor následne zabezpečí financovanie
samotnej výstavby centra. Odhadované nálady na
realizáciu plaveckého centra sú stanovené na
7 miliónov eur.
5. Oprava a modernizácia štátnych ciest 1. triedy
V roku 2011 sa na Slovensku začalo s opravou
a modernizáciou ciest 1. triedy, opravených bola
cca 100 km ciest.
V roku 2012 sa realizoval projekt pod názvom
Eliminácia rizík na cestách 1. triedy. Upravených
bolo postupne 570 km ciest, obnova sa začala
v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Projekt bol
financovaný zo zdrojov EÚ a spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu.
Zvýšenie bezpečnosti na hlavných cestách sa
okrem výmeny povrchu ciest zabezpečovalo aj
osadením nového vodorovného značenia z plastu,
nasadením meračov rýchlosti a teploty, ako
i meteostaníc.
Otvorenie realizácie projektu sa uskutočnilo vo
februári 2012 v Piešťanoch poklopaním základného
kameňa. V Piešťanoch sa obnova mala začať
v marci, avšak kvôli podujatiam, festivalom a pod.
bola odložená na september.
Opravu ciest zabezpečovala Slovenská správa ciest.
V 1. polovici septembra 2012 sa uskutočnila

obnova štátnej cesty I/61 prechádzajúcej Piešťanmi
v smere juh - sever - Bratislavskou a Žilinskou
cestou. Úsek mal dĺžku 3 km od sídliska Adam
Trajan po cintorín na Žilinskej ceste. Počas
rekonštrukčných prác, ktoré sa realizovali po
úsekoch, nedošlo k vážnejším problémom, aj keď
vznikali dlhé kolóny áut.
6. Rekonštrukcia historickej Piešťanskej elektrárne
V roku 2012 sa pristúpilo k premene národnej
kultúrnej pamiatky Piešťanská elektrárňa na
multifunkčné, predovšetkým vzdelávacie a kultúrne
centrum.
Projekt budúceho Eureka centra bol slávnostne
prezentovaný priamo v priestoroch elektrárne 27.
apríla 2012. Budova bývalej mestskej elektrárne sa
nachádza na Staničnej ul., postavená bola v roku
1906, elektrickú energiu vyrábala do roku 1949.
Rekonštrukčné práce boli naplánované na dve
etapy, ukončiť by sa mali v roku 2013. Náklady
na obnovu objektu majú byť približne 3,8 mil. eur,
interiéry a technická záhrada si vyžiadajú ďalších
800 tis. eur.
Vlastníkom pamiatkového objektu je
Západoslovenská energetika, a. s. Spoločnosť a jej
nadácia EON poskytli na tento účel 1 mil. eur,
zbytok by mali získať od sponzorov.
7. Bývalý hotel Lipa v roku 2012
Rovnako ako kúpeľný hotel Thermia Palace, aj
hotel Lipa, jeden z najvýznamnejších piešťanských
hotelov, bol postavený v roku 1912. Kým
5-hviezdičkový reprezentačný hotel Thermia
Palace oslávil svoje 100-ročné jubileum, na hotel
Lipa je v súčasnosti smutný pohľad.
Autorom projektu Lipy bol Richard Scheibner,
piešťanský rodák, žijúci v Berlíne. Dlhé
obdobie poskytoval hotel ubytovanie, bola tam
tiež reštaurácia, kde sa konali tanečné zábavy,
obľúbené nielen medzi domácimi obyvateľmi, ale
i návštevníkmi mesta.
V posledných rokoch, aj keď je hotel evidovaný
v zozname národných kultúrnych pamiatok,
už veľmi chátra. Doplatil na vlastnícke zmeny,
ktoré sa na Slovensku udiali v posledných dvoch
desaťročiach. Vyzerá to tak, že ani jednému zo
striedajúcich sa majiteľov nešlo o záchranu alebo
rekonštrukciu cenného historického objektu, ale
skôr o získanie dobrej stavebnej parcely v centre
mesta.
Rekonštrukciu hotela Lipa mala v rokoch 2011
a 2012, ako investor i zároveň stavebník, vykonať

spoločnosť Relax club, s. r. o., Bratislava.
Jediné, čo sa zatiaľ vykonalo, boli búracie práce,
ktoré prebiehali napriek zákazu pamiatkárov. Ku
koncu roku 2012 bola z hotela už iba ruina.
8. Bývalý hotel Slovan v roku 2012
Hotel bol otvorený v roku 1907 pod názvom Grand
hotel Rónai. Keď ho odkúpila rodina Winterovcov,
premenovali ho na Grand hotel Royal. Po roku
1948 dostal názov Slovan. Patril spolu s Thermiou
Palace medzi reprezentačné piešťanské hotely.
V 2. polovici 80. rokov minulého storočia bola
v hoteli pozastavená prevádzka. Konali sa aj
rekonštrukčné práce, ale neboli dokončené.
Odvtedy hotel už dvadsaťpäť rokov chátra
a pomaly sa rozpadáva.
9. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Piešťanoch
V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia
verejného osvetlenia na uliciach Rastislavova,
Chalupkova, Matúškova, Hodžova, A. Dubčeka
a Krížna. Na rekonštrukciu Mesto Piešťany
vynaložilo 28,5 tisíc eur.
V roku 2013 bude obnova sústavy verejného
osvetlenia pokračovať. Mesto za tým účelom
získalo grant. Výška nákladov bola stanovená na
263 tis. eur, z toho je grant vo výške 95 %. Má
sa vykonať výmena svetelných bodov na uliciach
A. Hlinku, Staničná, Kalinčiakova, Royova,
Kukučínova, Poštová a Winterova.
10. Jarné upratovanie brehov Sĺňavy a Váhu
3. ročník akcie Gesto pre čisté mesto sa uskutočnilo
v marci 2012.
Podľa vzoru aktivistu Michala Fialu zorganizoval
referát životného prostredia mestského úradu
v spolupráci s vodohospodármi jarné upratovanie
vodných tokov v Piešťanoch a okolí. V priebehu
dvoch týždňov žiaci škôl, členovia rôznych
organizácií i ďalší dobrovoľníci vyčistili a upratali
brehy Váhu a Sĺňavy.
11. Ekologická súťaž miest Zeleň pre mesto
Od apríla do júna 2012 realizovala spoločnosť
Orange environmentálny projekt, v rámci ktorého
sa medzi slovenskými mestami uskutočnila
ekologická súťaž Zeleň pre mesto.
Popri šiestich víťazných mestách, ktoré vykonali
najviac ekologických aktivít, získalo špeciálnu
cenu aj mesto Piešťany. Zo všetkých miest bolo
najviac nepoužívaných alebo nefunkčných mobilov
vyzbieraných práve v našom meste. Spoločnosť

Orange udelila Piešťanom 1000 eur na nákup novej
zelene. Bolo zakúpených 9 stromčekov, ktoré boli
zasadené na sídlisku Nikola Teslu.
12. Fitnes prvky pri potoku Dubová
Oblastná organizácia CR Rezort Piešťany
v spolupráci s Mestom Piešťany vypracovala
projekt fitnes prvkov, ktorý sa začal realizovať
koncom roka 2012. Okolie revitalizovaného potoka
Dubová, tak po osadení fitnes prvkov, okrem
prechádzok a oddychu, poskytne aj možnosť si
zacvičiť. Okrem fitnes prvkov pribudne na úseku
medzi mostíkom k hotelu Máj po križovatku
Rekreačnej a Hlbokej ul. aj chodník pre telesne
postihnutých.

bolo odsúhlasené založenie pracovnej skupiny,
ktorá sa bude zaoberať problematikou odpadu,
tvorili ju poslanci MsZ J. Malík a J. Brna a vedúci
referátu životného prostredia MsÚ J. Baranovič.
V roku 2012 okrem zberných nádob na zber
netriedeného komunálneho odpadu boli na uliciach
rozmiestnené nádoby na zber separovaného odpadu
- papiera, plastov, skla, tetrapakov, kovov a textilu.
Problémom boli nelegálne skládky odpadu.
Vyskytovali sa v priemyselnej zóne okolo bývalého
Aventu, pri poliklinike, na konci mesta smerom na
Hornú Stredu, na Rekreačnej ul. za hotelom Linea,
popri kanálu a jazerách pri Hornej Strede. Mesto na
ich odstránenie vynaložilo v roku 2012 5 600 eur.

15. Súťaž na obnovu mestského parku
13. Aktivity zamerané na revitalizáciu Lida na
Mesto Piešťany vyhlásilo krajinárskoVážskom ostrove
architektonickú súťaž Mestský park Piešťany.
V marci 2012 rokoval primátor mesta Remo
Riešitelia mali za úlohu vypracovať návrh na
Cicutto s predsedom OZ Pro Civitate Jozefom
obnovu centra mestského parku na ploche 19,7 ha
Malíkom o možnostiach obnovy a budúcom využití a to od Kursalonu po futbalový štadión. Súťažné
lokality Lido na Vážskom ostrove. Vlastníkmi
podmienky si na mestskom úrade prevzalo
predmetných pozemkov sú vodohospodári
41 záujemcov, do stanoveného termínu bolo
a kúpele.
predložených 8 návrhov.
V rámci marcovej akcie Gesto pre čisté mesto
V októbri 2012 členovia poroty vyhodnotili
boli na Lide vyzbierané odpadky a následne sa
návrhy so zameraním na 3 oblasti – 1. kvalita
vykonalo vyčistenie od náletových drevín.
architektonického riešenia a navrhnutého
Práce v lokalite pokračovali aj v apríli.
funkčného využitia, 2. kvalita krajinárskeho
Zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho
riešenia a formovanie priestorového usporiadania
podniku pomocou ťažkých mechanizmov
sadovníckej kompozície, 3. reálnosť, efektívnosť
upravovali brehy Lida, koryto Váhu a začali aj
a hospodárnosť riešenia.
s kosením trávy. Následne členovia OZ Pro Civitate Víťazný návrh predložil autorský kolektív v zložení
spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pohrabali lístie
Ivana Kučírková, Dominika Letková, Klára
a pokosenú trávu.
Nepustilová a Eva Teplická, celkové náklady na
Iniciátorkou myšlienky na revitalizáciu Lida bola
obnovu parku boli v návrhu vyčíslené na
krajinná architektka Eva Wernerová. Zorganizovala 3,3 mil. eur.
tiež výstavu návrhov študentov krajinotvorby na
Súťažné návrhy na obnovu parku boli vystavené vo
obnovu a budúce využitie Lida. Podľa rozhodnutia foyeri KSC Fontána.
poroty z workshopu Ostrov ľuďom bol za najlepší
vybraný návrh študentiek Fakulty architektúry STU 16. Hovoriaca mapa
v Bratislave.
V lete 2012 pribudla v Piešťanoch okrem bežných
verejných máp aj mapa s hovoriacim systémom.
14. Zber odpadu v Piešťanoch
Hovoriaca City Voice Map bola umiestnená
V roku 2012 sa sortiment separovaného odpadu
v centre Winterovej ul. Oslovila každého, koho
rozšíril o zber textilu. Zbierali sa obnosené šaty,
zaregistrovala svojím senzorom. Napájaná bola zo
odevy, textílie, tiež obuv a hračky. Veľké plechové
solárnych panelov. Návštevníci si po zvolení jazyka
nádoby bielej farby boli rozmiestnené na rôznych
mohli vybrať informáciu, o akú mali záujem.
miestach – na sídlisku Adam Trajan, na sídlisku
Hovoriaca mapa obsahuje komplexný register
JUH, na sídlisku SEVER, na Lipovej, Staničnej
ulíc, fotografie pamätihodností a informácie
a Vážskej ul., neskôr aj na sídlisku Nikola Teslu,
o konkrétnych miestach a pamiatkach, ktoré boli do
Vodárenskej a Royovej ulici.
systému nahovorené v troch jazykoch.
Na zasadnutí MsZ mesta Piešťany 29. marca 2012

17. Nový detský bazén na kúpalisku Eva
Počas letnej sezóny 2012 pribudol na kúpalisku
Eva nový malý bazén určený pre deti do 5 rokov.
Pre bábätká boli k dispozícii plastové vaničky.
Nový detský bazén pribudol z toho dôvodu, že
starý detský kruhový bazén používajú okrem detí aj
dospelí ako relaxačný bazén.
Kúpalisko Eva prevádzkujú piešťanskí
vodnopólisti, otvorené je počas letnej sezóny.
Pre návštevníkov sú k dispozícii tri bazény – na
plávanie veľký vonkajší 50 m bazén, na relaxáciu
malý kruhový bazén a pre deti nový malý bazén.
Vnútorný 25 m bazén je nefunkčný. Na kúpalisku
si tiež možno zahrať tenis a plážový volejbal.
18. Prenosné dopravné ihrisko
V období socializmu sa pri futbalovom štadióne
nachádzalo veľké dopravné ihrisko pre deti. Po
jeho zániku vznikla citeľná medzera v dopravnej
výchove žiakov.
V roku 2012 Mestská polícia v Piešťanoch,
v rámci prevencie kriminality, zakúpila z grantu
Ministerstva vnútra SR prenosné dopravné ihrisko.
Mestským policajtom to pomohlo skvalitniť
dopravnú výchovu žiakov škôl, keďže ihrisko
umožňuje predvádzať názorné ukážky z dopravnej
praxe.
Prenosné dopravné ihrisko pozostáva z dopravných
značiek, semaforov a špeciálnej rozkladacej
podlahovej plachty, ktorá zobrazuje cesty,
križovatky a rôzne dopravné situácie.
19. Zveľaďovacie aktivity OZ Pro Civitate v roku
2012
V roku 2012 zorganizovalo OZ Pro Civitate
niekoľko akcií zameraných na skrášlenie mesta,
do ktorých sa zapojila aj mládež a niektoré
organizácie. Predsedom združenia bol Jozef Malík,
zároveň poslanec MsZ mesta Piešťany.
Počas jarného upratovania vodných tokov sa
členovia OZ Pro Civitate aktívne zapojili do
upratovania a čistenia lokality Lido na Vážskom
ostrove.
V lete členovia združenia spolu so študentmi
cirkevného Gymnázia sv. Michala archanjela
upravili detské ihrisko Inčučuna. Materiál
a odbornú pomoc poskytli zamestnanci Služieb
mesta Piešťany.
Ďalšou aktivitou bola rekonštrukcia fasády na
náraďovni a úprava ihriska piešťanskej Spojenej
ZŠ, do akcie sa zapojili aj žiaci školy.
OZ Pro Civitate v spolupráci s OZ Sieť Dobra

a agentúrou Ruka Hore zorganizovala akciu
Grafitti jam 2012. Poprední slovenskí a českí
výtvarníci z oblasti streetartu svojimi výtvormi
oživili betónové steny podchodu pod nájazdom na
Krajinský most.
Ďalšou akciou bolo vytvorenie Historickej uličky.
Popri múru chátrajúceho hotela Slovan boli
umiestnené fotografie mesta prevažne zo začiatku
20. storočia.
20. Názov ulice na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
Uznesením MsZ mesta Piešťany č. 139/2012
bol schválený názov ulice na Kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch.
Ulica pod názvom Kúpeľný ostrov sa začína pri
Kolonádovom moste, pokračuje cez Topoľovú
alej a končí za golfovým ihriskom pri Hornej hati
Obtokového ramena Váhu.
Okrem toho sú na Kúpeľnom ostrove aj dve
nábrežia.
Nábrežie Juraja Wernhera sa začína pri Krajinskom
moste, prechádza okolo Kolonádového mosta
a kúpaliska Eva a vedie popri prirodzenom toku
Váhu až po Hornú hať Obtokového ramena Váhu.
Nábrežie Justusa Jána Torkosa sa začína na konci
Krajinského mosta od Dolnej hate Obtokového
ramena Váhu, vedie popri Obtokovom ramene až
po Hornú hať Obtokového ramena Váhu.
21. Fontány v Piešťanoch
Piešťanské fontány boli v prevádzke počas letnej
sezóny. V meste je celkove 9 funkčných fontán
a jedno brodisko.
V roku 2012 boli už v máji spustené fontány
v centre mesta – Páv, Príbeh Váhu, čierna fontána
na Námestí slobody, fontána pred hotelom
Eden a fontána pri soche barlolámača. Neskôr
s ostatnými fontánami boli spustené aj tri pitné
fontánky, napojené na verejný vodovod.
Údržbu a prevádzku fontán zabezpečovali Služby
mesta Piešťany, spotreba vody bola približne 285
kubíkov a približne 12-tisíc kWh ročne.
22. Parkovanie na sídlisku Adam Trajan
Koncom roka 2012 uzavrelo Mesto Piešťany
zmluvu o dielo so spoločnosťou Stavokomplet zo
Starej Turej za účelom výstavby nového parkoviska
na sídlisku A. Trajan. Parkovisko sa vybuduje na
jar 2013 na Ul. Mateja Bela pri materskej škole.

7. Školstvo v roku 2012
1. Medzinárodný projekt hotelových škôl
Comenius
Realizácia medzinárodného projektu Comenius
trvala 2 roky, stretli sa v ňom hotelové školy
z Čiech, Slovenska, Francúzska, Poľska, Turecka
a Bulharska.
Koordinátorom celého projektu bola Stredná
hotelová škola v Zlíne.
Celkove sa uskutočnilo 6 stretnutí, prvé v Zlíne,
záverečné v januári 2012 na Hotelovej akadémii
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Do Piešťan prišlo
okolo 50 študentov s 30 pedagógov. Cieľom
projektu bolo ukázať študentom hotelových
škôl kultúrne rozdiely v hotelierstve, odlišnosti
v službách, národných jedlách a nápojoch.
2. Úspechy študentov SOŠOaS v Piešťanoch
V sprievodných akciách, ktoré sa uskutočnili
v januári 2012 na výstave Danubius Gastro
v bratislavskej Inchebe, boli úspešní piati študenti
odborov kuchár a cukrár Strednej odbornej školy
obchodu a služieb v Piešťanoch.
Štátny inštitút odborného vzdelávania zorganizoval
súťaž Gastro Junior Skils Slovakia, kde študent
školy, kuchár Michal Hanšut získal zlatú medailu
a postúpil do európskeho kola v Belgicku.
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov zorganizoval
dve súťaže – Poézia v gastronómii a Gastro
Cup. V druhej súťaži získal zlatú medailu
a zároveň aj absolútnym víťazom sa stal kuchár
Adrián Rybanský, ktorý zároveň postúpil do
medzinárodnej súťaže Salima Brno.
3. Ocenenia piešťanských pedagogických
pracovníkov
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v roku 2012
ocenení viacerí piešťanskí pedagogickí pracovníci.
a/ Mestské ocenenie „Pedagógovia, na ktorých sa
nezabúda“
Primátor mesta Remo Cicutto spolu
s predsedníčkou Komisie školstva, športu
a mládeže pri MsZ Mesta Piešťany Ivetou
Babičovou, odovzdal 30. marca 2012 ocenenie
„Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda“ dvadsiatim
pedagogickým pracovníkom, pôsobiacim na
školách alebo školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Piešťany.
Ocenenie si prevzali: Eva Ratulovská, Eva
Šenkýřová, Vlasta Pisarčíková, Miroslava
Bašnáková, Emília Ondrejková, Kvetoslava

Gardonová, Ľudmila Sulíková, Judita Kučkovská,
Emília Mosná, Helena Králová, Mária Smižanská,
Kornélia Kimiánová, Eva Hrebenárová, Jarmila
Dolinská, Darina Juricová, Eva Škoricová, Mária
Danková, Daniela Betáková, Jana Remiášová
a Milena Blažeková.
b/ Krajské ocenenie pedagogických pracovníkov
V Zrkadlovej sieni divadla Jána Palárika v Trnave
si vybraní pedagogickí pracovníci Trnavského
samosprávneho kraja prevzali Pamätnú medailu
alebo Pamätný list predsedu TTSK. Ocenení boli
učitelia, majstri OV a vychovávatelia stredných
škôl, zriaďovateľom ktorých je TTSK.
Z piešťanských škôl to boli z Hotelovej akadémie
Ľudovíta Wintera Anna Gromanová, Milan Jelenek,
Lucia Mašková, Dagmar Padošová a Dagmar
Snopeková, z Gymnázia P. de Coubertina Jaroslav
Kozák, z SOŠOaS Mária Farkašová a Oľga
Lehutová, zo SOŠ technickej Juraj Adamec, Jana
Siváková a Stanislav Chromjak, zo SPŠE Milan
Tupý a Marián Lukáč a zo SOŠZá Mária Šebová.
c/ Ocenenie medailou sv. Gorazda
26. marca 2012 v historickej budove NR SR ocenil
minister školstva Eugen Jurzyca pedagógov,
ktorí sa výrazne podieľali na rozvoji školstva.
Malú medailu sv. Gorazda si za celoživotnú
prácu a tvorivú pedagogickú činnosť prevzal aj
Piešťanec, riaditeľ vrbovského gymnázia František
Glos.
4. Nová moderná učebňa ZŠ F. E. Scherera
V rámci projektu Profesijný a kariérový rast
pedagogických pracovníkov bola na ZŠ F. E.
Scherera zriadená nová moderná učebňa s vyše
dvadsiatimi laptopmi. Škola na jeho realizáciu
dostala 16,5 tis. eur. Učebňa bola zriadená na
vzdelávanie pedagógov, ale budú ju používať aj
žiaci.
5. Súťaž Mladý somelier – 13. ročník
Tradičná súťaž mladých znalcov vína z radov
študentov Mladý somelier sa uskutočnila začiatkom
apríla 2012 na Hotelovej akadémii Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch.
Porota preverila znalosti a zručnosti 22 súťažiacich
somelierov. Najlepšou bola Renáta Buranská
z Nových Zámkov pred Luciou Leskovskou
z Piešťan a Viktorom Kiripolským z Nových
Zámkov.
6. Súťaž základných škôl „Škola roka“ – 12. ročník
Slávnostné vyhlásenie výsledkov tradičnej súťaže

piešťanských základných škôl „Škola roka“
sa uskutočnilo 25. júna 2012 v Dome umenia.
Primátor mesta Remo Cicutto odovzdal najlepším
školám a žiakom medaily, poháre, diplomy
i finančné dary.
Najlepšou školou v školskom roku 2011/2012 sa
celkove stala opäť Základná škola Brezová ul.
Najaktívnejšou školou v mimoškolskej činnosti
a zároveň aj najlepšou v prepočte získaných bodov
na žiaka sa stala Základná škola F. E. Scherera.
Ocenenie Humánny čin roka získali žiaci 8. ročníka
Základnej školy Mojmírova ul. za zorganizovanie
zbierky pre opustené deti v Afrike.
Najlepší časopis s názvom Kométa mali žiaci
Základnej školy F. E. Scherera, v športovej oblasti
boli najúspešnejšie cirkevná Základná škola sv.
Márie Goretti a Základná škola Brezová.
Medzi jednotlivcami bola Michaela Smolinská
ocenená za vytvorenie originálneho loga. V oblasti
športu bola ocenená Miriam Hesková a Martin
Fišer, ktorý získal zlatú medailu na majstrovstvách
sveta juniorov v hokejbale.
Odovzdávanie cien sprevádzal tanečný a hudobný
program žiakov ZUŠ v Piešťanoch, ktorej primátor
mesta udelil Plaketu husľového kľúča.
7. Podujatie Na kolesách proti rakovine
Celosvetová kampaň Na kolesách proti rakovine
je športovo-kultúrno-vzdelávací projekt, ktorý na
Slovensku prebieha od roku 2003. Vyhlasovateľom
projektu bol Slovenský paralympijský výbor.
V Piešťanoch podujatie zorganizovalo Mesto
Piešťany spolu s CVČ Ahoj, ZUŠ, Domom umenia,
ZŠ a MŠ. Otvorenie sa uskutočnilo na začiatku
šk. roka 5. septembra 2012 pred Domom umenia,
zúčastnil sa ho primátor mesta. Následne sa konali
súťaže na kolesách žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ.
Súťažilo 545 žiakov na ľubovoľnom nemotorovom
kolieskovom dopravnom prostriedku.
V dňoch 4. až 7. septembra sa konali súťaže na
kolieskových prostriedkoch na školských ihriskách
jednotlivých škôl.
26. septembra súťažilo pred Domom umenia
245 detí predškolského veku z piešťanských
materských škôl. Absolvovali jazdu na detských
bicykloch, prekážkovú dráhu na kolobežkách a beh
s fúrikom.
8. Návšteva žiakov 1. ročníka základných škôl
primátorom mesta Piešťany
25. septembra 2012 primátor mesta Remo
Cicutto navštívil žiakov 1. ročníka piešťanských

základných škôl. Povzbudil ich a poprial úspešné
štúdium. Okrem žiackej knižky dostal každý prvák
aj rozprávkovú knižku a sladkosť.
Celkove nastúpilo 237 prvákov.
9. Štrajky učiteľov
V roku 2012 sa na Slovensku konali doteraz
najväčšie štrajky pedagogických pracovníkov
v dejinách Slovenskej republiky. Žiadali viacej
finančných prostriedkov pre školstvo, aj platy
učiteľov sú nízke.
13. septembra sa uskutočnil prvý, jednodňový,
celoštátny výstražný štrajk pracovníkov základných
a stredných škôl.
26. novembra sa začal ďalší štrajk, ktorý trval
zväčša tri dni. V Piešťanoch sa do štrajku zapojilo
všetkých 5 základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany a tiež aj stredné školy,
okrem SOŠ záhradníckej, v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK.
10. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany –
75. výročie vzniku
21. septembra 2012 sa uskutočnili oslavy
75. výročia založenia Gymnázia Pierra de
Coubertina v Piešťanoch. Pri tejto príležitosti sa
konala konferencia, sprievod mestom, odhalenie
busty zakladateľa olympizmu P. de Coubertina,
do užívania bola daná nová lezecká stena, sadili
sa pamätné stromčeky a program vyvrcholil
slávnostnou akadémiou.
Osláv sa zúčastnili pedagógovia a žiaci gymnázia
a viacerí hostia – minister školstva SR Dušan
Čaplovič, predseda TTSK Tibor Mikuš, primátor
Piešťan Remo Cicutto, zo zahraničia prezident
medzinárodného výboru P. de Coubertina Norbert
Müller a pravnuk zakladateľa olympizmu Yvan
Navacelle de Coubertin. Do Piešťan prišli aj
predstavitelia partnerských škôl – z Tenisovej
akadémie Sopot v Poľsku, z nemeckého Gymnázia
P. de Coubertina v Erfurte a českého Gymnázia
P. de Coubertina v Tábore.
Riaditeľom Gymnázia P. de Coubertina
v Piešťanoch bol v roku 2012 Ivan Luknár.
11. Základná škola Holubyho ul. v Piešťanoch –
50. výročie vzniku
1. januára 1962 sa Jedenásťročná stredná
škola (JSŠ) v Piešťanoch rozdelila na 4.
Základnú deväťročnú školu (ZDŠ) a na Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu. 4. ZDŠ zostala
naďalej v budove JSŠ (dnešného gymnázia).

V školskom roku 1962/63 začala svoje pôsobenie
v novopostavených školských budovách na
Holubyho ul. nová 5. ZDŠ.
K začiatku šk. roka 1965/66 sa 4. ZDŠ presunula
do objektov na Holubyho ul., kde už bola 5. ZDŠ,
obe školy potom pôsobili v spoločných priestoroch.
K školskom roku 1967/68 sa 5. ZDŠ natrvalo
presťahovala do novovybudovaného školského
objektu na Mojmírovej ul. 4. ZDŠ potom ostala
samotná na Holubyho ul. V roku 2010 prešla ZŠ
Holubyho ul. rozsiahlou rekonštrukciou.
30. októbra 2012 ZŠ Holubyho ul. oslávila 50.
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa na
škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Škole
k výročiu zablahoželal aj primátor mesta. V roku
2012 riaditeľ školy bol Vilém Vrba.
12. Úspechy Gymnázia Pierra de Coubertina
v Piešťanoch
a/ Súťaž Škola roka
V decembri 2011 prevzal riaditeľ gymnázia Ivan
Luknár z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša
ocenenie Škola roka v kategórii gymnázií.
Piešťanské gymnázium sa umiestnilo v tejto súťaži
na 1. mieste, každoročne ju vyhlasuje TTSK pre
školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
b/ Celoslovenská súťaž v olympizme
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave prevzal riaditeľ gymnázia Ivan
Luknár cenu pre víťaza súťaže Olympijských
festivalov detí a mládeže Slovenska pre roky 2011
a 2012. Cenu mu odovzdal predseda Slovenského
olympijského výboru František Chmelár.
Družstvo gymnázia v zložení Eva Orlovská,
Kristína Lekárová a Juraj Bílený vedené učiteľkou
Miroslavou Dubovskou, v konkurencii 16-tich
škôl z celého Slovenska, obsadilo vo vedomostnej
súťaži o olympizme 1. miesto.
13. Literárna súťaž 2012 žiakov ZŠ v Piešťanoch
Vyhlasovateľom súťaže bol primátor mesta
Piešťany. V novembri 2012 ju zorganizovalo
Mesto Piešťany spolu s Mestskou knižnicou mesta
Piešťany. Zúčastnili sa jej žiaci ZŠ na území mesta
Piešťany.
Cieľom literárnej súťaže bolo rozvíjať záujem detí
o slovenský jazyk tvorbou krátkych umeleckých
prác, literárne práce žiakov mali byť zamerané na
zimnú tematiku.
Súťažilo sa v poézii a v próze v dvoch vekových
kategóriách (4. - 6. ročník, 7. -9. ročník). Uzávierka
súťaže bola 30. novembra, vyhlásenie víťazov

20. decembra v mestskej knižnici.
Víťazom v poézii v kategórii 4. - 6. ročník sa
stala Stanka Sedmáková zo ZŠ F. E. Scherera
s príspevkom Zima a Vianoce, v kategórii 7. 9. ročník Barbora Kováčová zo ZŠ F. E. Scherera
s príspevkom Vianočný úsmev.
Víťazom v próze v kategórii 4. - 6. ročník sa stala
Natália Švecová zo ZŠ Brezová s príspevkom
Vianočná hviezdička a v kategórii 7. - 9. roč. Mária
Ondrášiková zo ZŠ Mojmírova s príspevkom
Vianočný darček.
14. Materské školy v Piešťanoch
V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
pôsobili 4 materské školy (MŠ).
K začiatku školského roka 2012/2013 boli počty
detí nasledovné: MŠ 8. mája 2 – 209 detí (z toho
66 predškolákov), MŠ Ružová 2 – 100 (46), MŠ
Staničná 2 – 192 (63), MŠ Valová 40 – 201 (69).
Spolu bolo v materských školách 702 detí, z toho
244 predškolákov.
15. Základné školy v Piešťanoch
Počty žiakov k začiatku školského roka 2012/2013
boli nasledovné: ZŠ M. R. Štefánika Vajanského
35 – 177 (z toho v ŠKD 80), ZŠ Holubyho 15
– 348 (115), ZŠ Mojmírova 35 – 459 (166), ZŠ
Brezová 19 – 694 (282), ZŠ F. E. Scherera 40 – 173
(37), cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti Štefánikova
119 – 267 (105), Spojená škola Valová 40 – 87.
16. Školské zariadenia v Piešťanoch
Počty žiakov k začiatku školského roka 2012/2013
boli nasledovné: Základná umelecká škola Piešťany
– 1008, Centrum voľného času Ahoj Piešťany –
271, Školské stredisko záujmovej činnosti pri
ZŠ F. E. Scherera (CVČ) – 123, Školské stredisko
záujmovej činnosti pri cirkevnej ZŠ sv. Márie
Goretti Piešťany – 248.
Komentár:
a/ K 1. 1. 2013 bolo CVČ pri ZŠ F. E. Scherera
transformované na ŠSZČ pri ZŠ F. E. Scherera.
b/ Riaditeľkou CVČ Ahoj bola do 28. novembra
2012 PaedDr. Katarína Babičová, ktorá počas
svojej PN od 27. februára 2012 do 28. novembra
2012 poverila vedením centra Mgr. Petra Kusého.
Od 29. novembra 2012 ho vedením CVČ Ahoj
poverilo Mesto Piešťany.
17. Súkromná vysoká škola Goethe Uni Bratislava
– expozitúra Piešťany
Na Slovensku začala od októbra 2012 pôsobiť

nová súkromná VŠ Goethe Uni Bratislava, a. s.
Univerzita poskytuje študentom vzdelanie na
troch fakultách – medzinárodného podnikania,
mediálnych a kultúrnych štúdií a cestovného ruchu.
Do Piešťan bola umiestnená fakulta cestovného
ruchu. Jej absolventi budú odborníci, zameraní
na oblasť kúpeľníctva a hotelierstva a osobitne
na manažment kúpeľníctva a hotelierstva.
Dominantným jazykom je nemčina, výučbu
zabezpečujú zahraniční a slovenskí vysokoškolskí
pedagógovia.
Dočasné sídlo piešťanskej expozitúry bolo
umiestnené do priestorov budovy bývalého
riaditeľstva kúpeľov na Winterovej ul.

8. Kultúra v roku 2012
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 2011
Ceny odovzdal primátor mesta Remo Cicutto
v priestoroch Galérie KSC Fontána 9. marca 2012.
V kategórii „Kultúrna osobnosť roka“ cenu
primátora mesta Piešťany získal hudobný dramatik,
jazzový klavirista, skladateľ a producent Tomáš
Gajlík. Pochádza z piešťanskej muzikantskej
skupiny. Ako hudobný dramaturg 3. ročníka
medzinárodného Festivalu Doda Šošoku sa v roku
2011 významnou mierou zaslúžil o jeho úspech na
svetovej jazzovej scéne. Účinkovaním s viacerými
svetovými jazzovými hudobníkmi šíril dobré meno
Piešťan vo svete.
V kategórii „Kultúrny počin roka“ bola cena
primátora mesta Piešťany udelená tanečnému
predstaveniu na motívy baletu Luskáčik
v predvedení žiakmi Základnej umeleckej školy
v Piešťanoch. Vystúpenie pripravili učiteľky ZUŠ
Mgr. Dagmar Kuběnová, Monika Ondrášiková
a Miriam Šupenová. V baletnej rozprávke
účinkovalo 220 detí, z toho 14 sólistov a aj
učiteľky, ktoré toto predstavenie pripravili.
2. Výstava diel členov Výtvarného klubu
v Piešťanoch
V januári 2012 bola v priestoroch Domu umenia
v Piešťanoch otvorená výstava diel maliarov
a sochárov výtvarného klubu, pôsobiaceho pri
Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany.
Vystavených bolo 60 obrazov a 120 plastík.
Svoje diela predstavili Mária Baranovičová,
Jozef Jánošík, Oskár Jakubis, Vojtech Haring,
Erika Hluchová, Ján Lukačovič, Alojz Majerník,

Marta Mitošinková, Rudolf Pavelský, Elena
Rebrová, Anton Riha, Zuzana Szökeová, Dušan
Švorc a Viliam Ziman. Hosťami výstavy boli
Ján Boledovič, Ján Ferianec, Eva Feriancová
a Ľubomír Straka.
V roku 2012 oslávili svoje životné jubileá Alojz
Majerník 75 rokov a Vojtech Haring 70 rokov.
3. Zimný festival Punkáči deťom
V roku 2012 sa po prvýkrát v Piešťanoch
uskutočnil zimný festival Punkáči deťom, ktorý
sa konal v multikultúrnom klube Lodenica Music
Pub 14. januára, s obmedzenou kapacitou 600
ľudí. Na festivale vystúpilo 9 punkových kapiel zo
Slovenska a Čiech.
V predchádzajúcom roku 2011 neprialo letnému
festivalu Punkáči deťom počasie, čo spôsobilo
nižšiu návštevnosť podujatia.
4. Výstava Impresie 1912 - 2012 k 100. výročiu
vzniku hotela Thermia Palace v Piešťanoch
Pri príležitosti 100-ročného jubilea kúpeľného
hotela Thermia Palace bola 20. januára 2012
v priestoroch Thermia Palace a kúpeľného domu
Irma otvorená celoročná výstava pod názvom
Impresie 1912-2012. Postupne po štvrťrokoch boli
prezentované výstavy s názvami Výstavba hotela
Thermia Palace a KD Irma, Umelci a umelecké
diela, Liečba a medicína, Gastronómia, kulinária,
kultúra a móda.
5. Stretnutie hráčov spoločenských hier
v Medulienke
29. januára 2012 zavítali do čajovne Medulienka
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
mesta Piešťany záujemci, aby si tam zahrali
niektorú spoločenskú stolovú hru. Podujatie pod
názvom Ťahaj pripravili členovia OZ Kvas.
Dospelí i deti si mohli zahrať rôzne stolové hry –
karty, pexeso, Osadníkov, Carcassonne, Hádaj
kto, Človeče, nezlob se a pod., zároveň mohli
popíjať čaj.
6. Benefičné vystúpenie tanečných skupín Entita
a Heroes
Dievčatá tanečnej skupiny Entita a chlapci tanečnej
skupiny Heroes vystúpili 28. februára 2012 v kine
Fontána. Podujatie pripravilo Mestské kultúrne
stredisko mesta Piešťany, výťažok bol venovaný
piešťanskému útulku Sloboda zvierat, kde sa
nachádzalo vyše sto psíkov.
7. Džezový festival International jazz Piešťany –
8. ročník

Hlavnými organizátormi festivalu boli International
jazz Piešťany, n. o. a Kursalon. Festival prebiehal
od 16. marca do 20. decembra 2012 v priestoroch
Art Jazz Gallery v Kursalone. Predstavili sa
popredné svetové džezové formácie.
Vystúpili: Bernahrd Wiesinger Quartet, Michal
Bugala New Trio, domáca Art Jazz Gallery Band,
EU4 - Peter Lipa, Erik Rothenstein Duduk Esemble
Quintet, Milo Suchomel Quartet, Rus Nerwich
Quartet (JAR/CZ), Nikolaj Nikitin Personal
Suite, Rosťa Fraš & Skip Wilkins (CZ/USA),
Klaudius Kováč Trio, Lukáš Oravec Quartet, Ján
Fečo Quartet, Pete McGuinness/John Di Martino
Quintet (USA/AT), Zuzka Suchánková and Band,
Seredský Dixieland Band, Tomáš Gajlík Trio &
Zuzka Vlčeková, Blue Note Jazz Band, Vlado
Vizár Quintet & Jana Gavačová, Boris Čellár Trio,
Nothing But Swing, Hanka Gregušová Band,
Ingrid Bezáková Band, Gabo Jonáš Dear&Samuel
Hošek, Fats Jazz Band, Erik Rothenstein Band,
Aubrey Johnson Quintet, Special Star Jazz
(Benito Gonzales, Rado Tariška, David Hodek,
Tomáš Baroš, Boris Čellár Trio, Lucia Lužinská
& Quintessece Feat & Ludmila Stefanik (USA/
Sk), Raphael Wressnig Organ Trio, Jiří Stivín,
Ondrej Botek Band, Nikolaj Nikitin Personal Suite,
Spomienka na Doda Šošoku - Jam Session Special,
Štefan „Pišta“ Bartuš & Jazz Brothers, Petra
Vlková Trio + Beatles In Jazz + Last Jam Session
Special In 2012.
8. Týždeň slovenských knižníc – 13. ročník
Do celoslovenského projektu Týždeň slovenských
knižníc, ktorý sa v roku 2012 niesol v znamení
motta „Knižnica pre všetkých“, sa v dňoch 26.
marca až
1. apríla 2012 zapojila aj Mestská
knižnica mesta Piešťany. V rámci podujatia sa
konali besedy s autormi kníh – spisovateľmi
a ilustrátormi, výstavy a divadelné predstavenia.
Projekt pripravila Slovenská asociácia knižníc.
9. Spomienky na Piešťany a Maharadžovia
v Piešťanoch – publikácie
Medzi aktivity Balneologického múzea
v Piešťanoch patrila aj vydavateľská činnosť.
Významnou vydanou publikáciou bola kniha
nájomcu a generálneho riaditeľa kúpeľov Ľudovíta
Wintera s názvom Spomienky na Piešťany. Ľudovít
Winter žil v rokoch 1870 - 1968 a knihu napísal
vo veku 97 rokov. Vyšla aj v nemecko-anglickej
mutácii.
V roku 2011 vydalo Balneologické múzeu

v Piešťanoch publikáciu odborného pracovníka
múzea Andreja Bolerázskeho s názvom
Maharadžovia v Piešťanoch. Prezentácia
2. rozšíreného vydania dvojjazyčnej slovenskoanglickej publikácie sa uskutočnila 13. apríla 2012
v kúpeľnom komplexe Thermia Palace - Irma.
10. Tradičné ľudové umelecká remeslá – 4. ročník
Kultúrno-spoločenské podujatie sa konalo na
Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v dňoch 18. –
20. mája 2012. Zorganizovali ho OZ Tradičné
ľudové umelecké remeslá Leopoldov a SLK
Piešťany, a. s.
Prehliadky sa zúčastnili remeselníci zo siedmich
krajín, ktorí svoje výrobky nielen predávali, ale
aj vysvetľovali prípadne predvádzali ich výrobu.
Prezentované boli výrobky z dreva, látok, skla,
keramiky, umelecké kováčstvo a mnohé ďalšie
remeslá.
Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program –
ľudové tance, spev i divadlo pre deti.
11. Spevácka súťaž žiakov Slávik Slovenska –
22. ročník
V piešťanskom CVČ Ahoj sa 11. mája 2012
uskutočnila súťaž Slávik Slovenska žiakov
základných škôl nášho regiónu. Mladí speváci
súťažili v troch kategóriách, v prvej prvenstvo
získala Viktória Bračíková zo ZŠ Brezová, v druhej
Spanakis zo ZŠ Brezová a v tretej kategórii Jana
Goreková zo ZUŠ v Piešťanoch.
12. Benefičný koncert žiakov súkromnej ZUŠ
v Piešťanoch
Súkromná Základná umelecká škola Piešťany
v spolupráci s OZ Medley Art a OZ MuzArt
zorganizovali charitatívny koncert žiakov
umeleckých škôl, ktorý sa uskutočnil 16. mája
v Dome umenia.
Vystúpili žiaci CZUŠ Vrbové, SZUŠ Trenčianska
Teplá, SZUŠ Piešťany, ZUŠ Brezová pod Bradlom
a detský folklórny súbor Čajka z Hornej Súče.
Predstavili sa aj malé tanečníčky z detského
orientálneho súboru, ktorý vedie členka tanečnej
skupiny Shams Kamila Bzdúšková.
Výťažok koncertu bol venovaný ľuďom v hmotnej
núdzi.
13. Skupina orientálnych tancov Shams
V Piešťanoch pôsobí už päť rokov skupina
orientálnych tancov Shams.
Päť mladých žien – Kamila Bzdúšková, Katarína
Chňapková, Andrea Vachová, Soňa Králová

a Dušana Košnárová tancuje brušné tance
orientálnych krajín, ako sú Egypt, Turecko a India.
Orientálnym tancom sa učili v Káhire i v ďalších
mestách.
Tanečná skupina Shams vystupovala vo viacerých
slovenských mestách i v zahraničí. Tiež učia
orientálnym tancom malé dievčatká a žiačky.
14. Spomienkový koncert Speváckeho zboru
slovenských učiteľov
13. mája 2012 sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda
v Piešťanoch slúžila sv. omša. Počas nej vystúpil
Spevácky zbor slovenských učiteľov so sakrálnym
spomienkovým koncertom na učiteľa Pavla
Zimančoka, ktorý dlhé obdobie v zbore spieval
a zároveň bol členom piešťanského zboru Coro
Laudamus.
Za usporiadanie koncertu odovzdali zástupcovia
zboru pamätné listy piešťanskému kňazovi Petrovi
Sabolovi a členom zboru Coro Laudamus, medzi
nimi aj Ivanovi Kleinovi za dlhoročné účinkovanie
v zbore, ktorý zároveň 23 rokov viedol zbor Coro
Laudamus.
15. Rozhlasový festival Zázračný oriešok, kniha
v rozhlase - rozhlas v knihe – 7. ročník
Rozhlasový festival celoslovenského významu
Zázračný oriešok sa konal v Piešťanoch v dňoch
22. – 25. mája 2012. Organizátormi podujatia boli
Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany,
Rozhlas a televízia Slovenska a Literárny fond.
Hlavným cieľom festivalu bolo podporiť záujem
detí o čítanie a počúvanie umeleckého slova.
Festival Zázračný oriešok je súťažnou prehliadkou
rozhlasovej dramatickej tvorby. 12 súťažných
diel vybrala dramaturgia Literárno-dramatického
centra Slovenského rozhlasu. V dvoch súťažných
kategóriách sa prezentovali monologické rozprávky
a rozprávkové hry, ktoré po vypočutí odposluchov
hodnotila odborná porota a detská porota.
V Kategórii monologických rozprávok
udelila odborná porota titul Zázračný oriešok
monologickej rozprávke Ako som sa stal mudrcom
podľa knižnej predlohy Rudolfa Slobodu
vydavateľstva Slovart.
Detská porota vybrala za najlepšiu monologickú
rozprávku Príhody malého Mikuláša od René
Goscinnyho, podľa knižnej predlohy vydavateľstva
Slovart.
V kategórii rozprávkových hier najvyššie ocenenie
udelila odborná porota rozprávkovej hre Dany
Gargulákovej Pinocchio podľa knižnej predlohy

vydavateľstva Mladé letá.
Detská porota udelila najvyššie ocenenie
rozprávkovej hre Evy Krížkovej Zakliata hora
podľa knižnej predlohy Najkrajšie rozprávky Pavla
Dobšinského vydavateľstva Matice slovenskej.
Špeciálnu hlavnú cenu festivalu Zázračný oriešok
získala v tomto roku herečka Emília Vašáryová.
Okrem hlavnej súťaže sa v rámci festivalu
uskutočnilo aj viacero sprievodných podujatí.
16. Ocenenie časopisu Revue Piešťany
Vyhodnotenie súťaže Podnikové médium 2011
sa uskutočnilo v Brusne 22. mája 2012. Súťaže
sa zúčastnilo 39 subjektov, ktoré prihlásili viac
než 150 médií. V kategórii Printové médiá
rozpočtových a štátnych organizácií získal
1. miesto kultúrno-spoločenský štvrťročník Revue
Piešťany.
V roku 2012 vyšli 4 čísla 48. ročníka Revue
Piešťany, vydavateľom bolo Mesto Piešťany.
Šéfredaktorom bol Kornel Duffek, tajomníčkou
redakcie Mgr. Barbora Piovarčiová, predsedníčkou
redakčnej rady Ing. Margita Galová, členmi
redakčnej rady Kornel Duffek, PhDr. Vladimír
Krupa, Mgr. Drahomíra Moretová a Mgr. Jana
Obertová.
17. Pamätná kniha Rozvojákov
25. mája 2012 sa v Galérii SC Fontána uskutočnila
prezentácia Pamätnej knihy Rozvojákov:
Kovotechna - ÚRSST - VÚSST 1950 - 1992.
Knižku napísal kolektív autorov, redigoval ju Juraj
Staško.
V histórii Piešťan bola Kovotechna prvou
projekčno-konštruktérskou kanceláriou. Za dvadsať
rokov sa z nej stal výskumno-vývojový ústav
s vlastnou prototypovou výrobou pod názvom
ÚRSST, stručne nazývaný Rozvoj. Neskôr ústav
pôsobil pod názvom VÚSST.
18. Vystúpenie českých hudobných skupín
v Piešťanoch
26. mája 2012 vystúpila v Muzik Pub Lodenica
česká skupina Lunetic. Do Piešťan zavítal aj Dívčí
saxofonový orchestr z Luhačovíc, ktorý vystúpil
27. mája v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
19. Vystúpenie Lúčnice k životnému jubileu
Štefana Nosáľa
29. mája 2012 vystúpil v piešťanskom Dome
umenia umelecký súbor Lúčnica s programom
Lúčnica - môj život, venovaný dlhoročnému

choreografovi, profesorovi a umeleckému
vedúcemu súboru Štefanovi Nosáľovi pri
príležitosti jeho životného jubilea 85 rokov.
Primátor mesta Remo Cicutto mu odovzdal Cenu
primátora mesta Piešťany, ktorá mu bola udelená za
podporu kultúry a umenia v Piešťanoch.
20. Džezový festival Doda Šošoku – 4. ročník
Džezový festival Doda Šošoku sa konal
v Piešťanoch v dňoch 1. až 10. júna 2012. Koncerty
sa konali v Art Jazz Gallery v Kursalone a v Dome
umenia.
Vystúpili džezové formácie – Saxygirls & Petr
Svoboda Big Band (ČR), Jam Session Special,
Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence,
Soulmates, Ondrej Krajňák Trio, Andreas Varady
Trio ft. Tomáš Gajlík, Gregórie Maret Quartet
(USA), Jane Monheit Band (USA) a Seredský
Dixieland Band.
Súčasťou festivalu bola aj výstava Karikatúra a jazz
v Dome umenia.
21. Výstava Mosty X. Slovensko - Česko a výstava
Mosty 2003 - 2012
1. júna 2012 sa v piešťanskom Dome umenia
uskutočnila vernisáž výstavy Mosty X. Slovensko
- Česko. Výstavu pripravili Agentúra 3Com Art –
Zora Petrášová, Mesto Piešťany, Národné osvetové
centrum – Dom umenia Piešťany, Akadémia
výtvarných umení v Prahe – Ateliér grafiky I.,
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave –
Ateliér voľnej grafiky, Veľvyslanectvo Českej
republiky na Slovensku. Oproti minulým ročníkom
došlo k zmene v koncepcii výstavy, keď do
projektu boli zapojení poslucháči českej akadémie
a slovenskej vysokej školy pod vedením svojich
pedagógov. Výstavu otvoril veľvyslanec ČR na
Slovensku Jakub Karfík.
Z ČR svoje diela pod vedením Prof. Jiřího
Lindovského prezentovali Martin Mulač a Vojtěch
Pálka, zo Slovenska pod vedením Prof. Roberta
Jančoviča Pavol Truben a Lívia Mezovská.
V druhej časti vernisáže bol otvorený výber diel
účastníkov doterajších desiatich ročníkov projektu
Mosty 2003 - 2012 umelcov z Cypru, Belgicka,
Fínska, Nórska, Grécka, Francúzska, Talianska,
Poľska, Škótska a Česka. Prišli aj niektorí
výtvarníci, ktorí sa zúčastnili projektu Mosty,
z Belgicka, Nórska, Francúzska, Grécka a Škótska,
tiež aj zástupcovia zastupiteľských orgánov na
Slovensku z Nórska, Belgicka a Škótska. Súčasťou
výstavy bola aj videoprojekcia, ktorá prezentovala

všetkých 10 ročníkov výstav Mosty 2003 - 2012.
V kultúrnom programe vystúpila džezová skupina
Saxygirl & Petr Svoboda Big Band.
22. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
(OLKS) – kultúrne podujatia
V piatok 1. júna večer v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku a v sobotu 2. júna pri
Kolonádovom moste predpoludním vystúpila
skupina Blue Note Jazz Band.
V sobotu 2. júna popoludní prebiehal v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku hlavný program OLKS,
moderovala ho Alena Heribanová. Vystúpila
formácia Pressburger Klezmer Band, Zuzana
Haasová so skupinou The Susie Haas Band,
tanečná skupina Sfinx, Martin Harich s kapelou
Musitany Hope, V-8 Band, Janko Kuric so
skupinou Vidiek a kapela IMT Smile.
Členovia slovenského skautingu 80. zbor Piešťany
v mestskom parku pri Dome umenia pripravili
skautský tábor s rôznymi aktivitami pre deti
i dospelých. Pre deti tiež prebiehal kultúrnozábavný program, pripravené boli nafukovacie
atrakcie a súťaže.
V nedeľu 3. júna popoludní vystúpila ľudová hudba
Fidlikanti.
V rámci OLKS sa konalo viacero sprievodných
podujatí.
V Bowling centre Victoria sa uskutočnil
bowlingový turnaj o Pohár primátora mesta
Piešťany, medzi mostami na Váhu preteky dračích
lodí o Pohár primátora mesta Piešťany i ďalšie
podujatia.
23. Vystúpenie ruského armádneho súboru
Alexandrovci
Svetoznámy ruský armádny súbor Alexandrovcov
zavítal do Piešťan. Vystúpil 3. júna 2012
v Spoločenskom centre SLK Piešťany, a. s..
24. Vystúpenie speváčky Heleny Vondráčkovej
Populárna česká speváčka Helena Vondráčková
vystúpila 6. júna 2012 v Dome umenia
v Piešťanoch s programom Helena 65. Sprevádzala
ju skupina Charlie band, spoluúčinkoval spevák
David Deyl.
25. Piešťanský festival
57. ročník Piešťanského festivalu sa konal
od 14. júna do 19. júla 2012 v Dome umenia
a v Spoločenskom centre SLKP, a. s..
14. júna na terase Domu umenia zazneli slávnostné

fanfáry. Následne sa konal otvárací koncert
festivalu, so Slovenskou filharmóniou vystúpil
Slovenský filharmonický zbor.
V Dome umenia vystúpili: skupina troch spevákov
La Gioia, Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala, Violin orchester Bratislava Eugena
Botoša, Balet SND, Slovenský ľudový umelecký
kolektív (SĽUK), umelecký súbor LÚČNICA
a v malej sále DU džezový koncert Dáši Libiakovej
a Swing Tria.
Spevácky zbor a orchester umeleckého súboru
Lúčnica pod vedením Martina Sleziaka vystúpil
10. júla. Predtým ešte pred OLKS 2012
v Piešťanoch vystúpil 29. mája v Dome umenia
umelecký súbor Lúčnica pod vedením Štefana
Nosáľa.
V Kongresovej hale Spoločenského centra SLKP,
a. s. vystúpili: Thajský symfonický orchester Siam
Sinfonietto Bangkok, konali sa medzinárodné
Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského,
večerné koncerty a záverečný koncert kurzov Petra
Dvorského.
V rámci festivalu bola 3. júla v Dome umenia
otvorená výstava Život a dielo Jána Cikkera.
Organizátormi Piešťanského festivalu boli Národné
osvetové centrum – Dom umenia Piešťany, Mesto
Piešťany, SLK Piešťany, a. s., Duchonka, s. r. o. –
OKŠA Production.
26. Záverečné vystúpenie žiakov ZUŠ v Piešťanoch
Ku koncu šk. roka 2011/2012 sa v Dome umenia
koncom júna prezentovali žiaci ZUŠ v Piešťanoch.
Učiteľky tanca Dagmar Kuběnová, Miriam
Šupenová, Monika Ondrášiková a Monika
Bruncková pripravili tanečné vystúpenie, v ktorom
účinkovalo takmer tristo žiakov, mladší žiaci
i absolventi tanečného odboru.
Tanečníci ZUŠ pôsobili v súboroch Austedis, Bella,
Plejády a Striebornička a úspešne reprezentovali
Piešťany v rôznych súťažiach.
27. Záverečné vystúpenie žiakov Súkromnej ZUŠ
v Piešťanoch
Ku koncu šk. roka 2011/2012 vystúpili v Dome
umenia aj žiaci Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch.
V záverečnom koncerte sa hudobný a tanečný
odbor predstavili zmesou hudby, tancov a spevu
a to od najmenších prípravkárov až po absolventov.
Vystúpila aj tanečná skupina Entita pod vedením
umeleckej vedúcej Stanislavy Žákovej.
28. Socha piešťanských parkov 2012 – 30. ročník
Otvorenie 30. ročníka výstavy Socha piešťanských

parkov sa uskutočnilo 29. júna 2012 v Galérii
Fontána. Výstavu zorganizovalo Mesto Piešťany
a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
s finančnou podporu Západoslovenskej energetiky,
a. s. Výstava trvala do 3. septembra, diela 16-tich
slovenských a dvoch zahraničných autorov boli
vystavené v Galérii KSC Fontána i v exteriéri na
trávniku.
V exteriéri sa svojimi dielami prezentovali Jozef
Krivánek (pestrofarebný páv), Martin Dzurek,
Martin Navrátil a Ladislav Gajdoš.
V galérii boli vystavené diela Dušana Blažeka,
Kateřiny Václavkovej, Renáty Sládkovej (busta
zosnulého Doda Šošoku), Andreja Csillága,
Martina Ševčovica, Alexandra Ilečka, Ludvíka
Korkoša, Vojtecha Farkaša, Františka Bohunického,
Pavla Mária Schultza, Andreja Chotváča, Ladislava
Černého, A. Gerauoda z Francúzska a Vladimíra
Kudlíka z Čiech.
Piešťanský dizajnér a sochár Andrej Chotváč
v roku 2012 oslávil životné jubileum 70 rokov.
Na tohtoročnej Soche piešťanských parkov sa
prezentoval plastikou Piešťanské bahno a tiež
vytvoril plagát pre tohtoročnú Sochu piešťanských
parkov.
29. Hudobný festival TOPFEST 2012 – 9. ročník
Festival rockovej hudby TOPFEST sa konal na
letisku v Piešťanoch v dňoch 29. a 30. júna 2012.
Pripravila ho piešťanská agentúra DUNA, s. r. o.
s ďalšími organizátormi.
V piatok 29. júna festival otvorila kapela
Christmas, vystúpili Divokej Bill, Iné Kafe, Škvor,
Ill Nino, Lordi z Fínska i ďalší.
Sobotňajší program otvoril Braňo Mojsej, ďalej
vystúpila skupina Kabát, IMT Smile, Aneta
Langerová, Slobodná Európa, skupina Nightwish
i ďalší.
30. Festival TOPFEST PLUS – koncert rockovej
skupiny Guns N’Roses
V roku 2012 zavítala na Slovensko po prvýkrát
svetoznáma americká hardrocková skupina Guns
N’Roses. 13. júla 2012 vystúpila na piešťanskom
letisku v rámci festivalu TOPFEST PLUS.
Členmi kapely Guns N’Roses okrem speváka Axla
Rosea boli Dizzy Read (klávesy, piano, perkusie,
vokály), Tommy Stinson (basgitara, spev), Richard
Fortus (rytmická gitara), Ron „Bumblefoot“ Thal
(sólová gitara) a DJ Ashba (sólová gitara). Kapela
predviedla svoje umenie (hudba, spev, svetelné
efekty, pyrotechnika).

Na festivale vystúpili tiež superstarista Lukáš
Adamec s kapelou Siempre, skupina Dorian Gray
a skupina Arakain s populárnou českou speváčkou
Luciou Bílou.
31. Dar výtvarníka Alojza Majerníka mestu
Piešťany
Pri príležitosti svojho životného jubilea 75 rokov
venoval piešťanský výtvarník Alojz Majerník
Mestu Piešťany tri obrazy. Oficiálne ich prijal
viceprimátor mesta Timotej Miština a boli
umiestnené v priestoroch mestského úradu.
Zobrazujú známe miesta Piešťan – Lido, Sĺňavu
a mestský park.
32. Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského –
6. ročník
Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského
prebiehali na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
v Spoločenskom centre SLKP, a. s. a v hudobnom
pavilóne Harmony. Kurzy zorganizovali Okša
Production - Jaromír Okša a SLK Piešťany, a. s.
v dňoch 10. až 19. júla 2012.
Na záverečnom galavečere 19. júla predviedlo
svoje umenie 19 operných spevákov, absolventov
majstrovských kurzov, symfonický orchester
dirigoval Dušan Štefánek.

v Piešťanoch 28. júla 2012.
Do Piešťan prišlo asi 140 DJ-ov.
Bol to však ďalší festival, ktorý mal nepriaznivý
ohlas medzi obyvateľmi Piešťan z dôvodu hluku,
ale aj neprístojného správania sa účastníkov
festivalu.
Organizátori festivalu pripravili pre účinkujúcich
dve veľké a tri malé pódiá. Jedno väčšie však bolo
čiastočne nasmerované na Piešťany a okolité obce
a hlukom rušilo veľa ľudí.
Ďalším problémom bolo správanie sa niektorých
účastníkov festivalu. Potúžení alkoholom
prechádzali hlučne mestom, obyvateľom na
Žilinskej a Bratislavskej ceste dokonca vyzváňali
a búchali na dvere. Na ceste k letisku konzumovali
alkohol a prázdne fľaše hádzali o zem, kde ostalo
veľa rozbitého skla. Jedna skupinka opitých
mladých mužov napadla, zbila a dokopala
okoloidúceho občana. Na záchranárskom aute
v areáli letiska prepichli pneumatiky.
Z toho dôvodu sa vedenie Mestskej polície
v Piešťanoch rozhodlo po ukončení letnej sezóny
pripraviť vyhodnotenie letných akcií, najmä
veľkých hudobných festivalov.

36. Organové dni v Piešťanoch – 13. ročník
Prvé dva organové koncerty sa uskutočnili
v Kostole sv. Cyrila a Metoda.
33. Festival Punkáči deťom – 5. ročník
V prvom 7. augusta 2012 sa predstavil organizátor
Najväčší punkový festival na Slovensku Punkáči
festivalu a hudobník Stanislav Šurin, v druhom
deťom sa konala v kempingu Lodenica v dňoch
14. augusta bratislavský katedrálny organista
19. – 21. júla 2012.
Martin Bako.
V rámci podujatia vykonali trnavskí colníci
V Dome umenia sa uskutočnili štyri organové
kontrolu osobných a dodávkových áut,
koncerty. V prvom koncerte 21. augusta vystúpila
predovšetkým účastníkom festivalu. Pri kontrole im mladá česká organistka Linda Čechová-Sitková,
pomáhali dva služobné psy, vycvičené na detekciu
v ďalšom Američan David di Fiore, v treťom
tabakových výrobkov a na detekciu omamných
Przemyslaw Kapitula z Poľska a ako záverečný 30.
a psychotropných látok. Kontrolovali sa osoby,
augusta sa predstavil Roman Perucki tiež z Poľska.
tovar a batožinové priestory vozidiel. Cieľom
Zazneli diela viacerých skladateľov – J.S. Bacha,
akcie colníkov bolo predchádzanie a odhaľovanie
F. Mendelssohna-Bartholdyho, J. Brahmsa,
porušovaní v oblasti colných a daňových predpisov. J. Händla, M. Duprého i ďalších.
34. Výtvarný salón na Kolonádovom moste
Výtvarný klub pri Mestskom kultúrnom stredisku
mesta Piešťany pripravil na 21. júla 2012 výstavu
obrazov na kolonádovom moste. Na prenosných
stojanoch vystavili svoje obrazy Alojz Majerník,
Vojto Haring, Marta Mitošinková a Oskar Jakubis
ml. Vystavené boli krajinky, zátišia i portréty.
S country hudbou vyhrávala piešťanská kapela
Rovers.
35. Hudobný festival Bee-Free
Hudobný festival Bee Free sa konal na letisku

37. Grape festival – 3. ročník
Hudobný Grape festival sa konal na letisku
v Piešťanoch v dňoch 10. – 11. augusta 2012.
Vystúpilo viacero slovenských a zahraničných
kapiel. Vyvrcholením festivalu bolo vystúpenie
britskej skupiny Morcheeba v zložení Paul
Godfrey, Ross Godfrey a speváčka Skye
Edwardsová.
38. Festival Toccata art – 6. ročník
Festival mladých umelcov Toccata art sa konal na
Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v dňoch 12. –

18. augusta 2012.
12. augusta v hudobnom pavilóne Harmony
vystúpil Komorný orchester Sinfonietta Bratislava,
ďalšie tri koncerty sa konali Café Alexander
Thermia Palace. Záverečný koncert sa uskutočnil
18. augusta v Spoločenskom centre SLK, kde
zazneli skladby a piesne Mikuláša Schneidera
Trnavského. Zároveň viceprimátor mesta Timotej
Miština odovzdal ceny najlepším interpretom
a autorom skladieb.
39. Hudobný festival Lodenica – 14. ročník
Medzinárodný festival country a folkovej hudby
Lodenica sa konal v autokempingu Lodenica
v dňoch 30. augusta až 1. septembra 2012. Aj
tento rok zapršalo v piatok a trochu aj v sobotu.
Podujatie pripravila Agentúra Duna, s. .r. o.
v spolupráci s Mestom Piešťany.
Vo štvrtok vystúpila domáca kapela Slniečko,
skupina Neznámi s Američanom Willie Jonesom
a skupina Kamelot.
V piatok sa predstavili Ploštín Punk, Hop Trop,
spevák Allan Mikušek so svojou kapelou. Potom
vystúpili bratia Jan a František Nedvědovci, Věra
Martinová, český strieborný slávik Tomáš Klus
a skupina Čechomor.
V sobotu vystúpili Veslári, Wabi Daněk, Róbert
Křesťan & Druhá tráva, Bukasový masív a mladá
speváčka Zuzana Smatanová. Vrcholom festivalu
bolo vystúpenie britského hudobníka Chrisa
Normana. Na záver vystúpil Peter Spálený a Apollo
band.
40. Rockový úlet – 8. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 31. augusta 2012
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
Zorganizovalo ho Mestské kultúrne stredisko mesta
Piešťany.
Vystúpili kapely Fishing Strip z Topoľčian, Dharma
z Chtelnice, Dovi Dopo z Piešťan a Vrbového,
Divalence z Trenčína a Slepner z Piešťan.
4l. Výstava výtvarníčky Nadi Mikolášikovej Ábelovej
Piešťanská výtvarníčka Naďa Mikolášiková, rod.
Ábelová, z vecí, ktoré mala doma a zdedila ich po
členoch svojej rodiny, vytvorila umelecká diela.
Prvá výstava týchto diel sa uskutočnila v Dome
umenia v máji 2012 pod názvom Inventúra
Recykel, druhá výstava v septembri v galérii
Fontána pod názvom Recykel 2.

42. Filmový festival Cinematik – 7. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik sa
konal v Piešťanoch v dňoch 7. – 13. septembra
2012. Premietnutých bolo 123 filmov, z toho 70
celovečerných a 53 krátkometrážnych. Filmy sa
premietali v štyroch kinách – v Dome umenia, KSC
Fontána, na Malej scéne Mestského kultúrneho
strediska mesta Piešťany a v Bare Cinematik.
V hlavnej súťaži cenu Meeting Point Europe
(Miesto stretnutia Európa), o udelení ktorej
rozhodlo 17 porotcov mladých filmových kritikov
z európskych krajín, získal francúzsky film The
Artist režiséra Michela Hazanaviciusa.
Cenu Europa Award získal film Zvonky šťastia
tvorcov Martina Šulíka a Jany Bučky. Cenu
primátora mesta Piešťany získal film režisérky
Pavly Siskovej Myslím, že sa nevrátim. Diváci
odovzdali najviac hlasov filmu Carnage režiséra
Romana Polanskeho.
43. Výstava fotografií Park Foto 2012 – 7. ročník
Výstava fotografií, zavesených na sieťach
v mestskom parku za Kursalonom, sa uskutočnila
22. septembra 2012. Podujatie pripravil Piešťanský
fotoklub, prezentovalo sa 50 autorov. Pre
návštevníkov bolo pripravených 3500 štipcov.
V kategórii detí získala najviac štipcov Lujza
Nora Šimurdová z Piešťan, v kategórii dospelých
Nora Lukačovičová pred Romanom Tibenským
a Zuzanou Tretinárovou.
Odborná porota prisúdila prvenstvo trojici Aneta
Koudelková z Novej Lehoty, Martin Ondko
a Zuzana Tretinárová.
44. Vydavateľstvo Buvik – 21. výročie vzniku
V septembri 2012 sa v Mestskej knižnici
v Piešťanoch uskutočnili oslavy 21. výročia vzniku
vydavateľstva Buvik, zameraného na vydávanie
kníh pre deti.
Do Piešťan zavítali spisovatelia, básnici, ilustrátori
detskej literatúry i predstavitelia vydavateľstva
Buvik. V mestskej knižnici sa stretli slovenskí
autori – Ján Uličiansky, Ján Navrátil, Ľubomír
Feldek, Dušan Dušek, Daniel Hevier, Kornel
Földvári, Tomáš Janovic, výtvarník Miroslav
Cipár i ďalší.
45. Otvorenie divadelnej sezóny v Dome umenia
v Piešťanoch
V Dome umenia v Piešťanoch po prázdninách
otvorili ďalšiu, v poradí už 2. divadelnú sezónu.
Činohra Slovenského národného divadla uviedla

25. septembra 2012 hru britského dramatika
R. Harwooda Kvarteto. Vystúpili známi slovenskí
herci Božidara Turzonovová, Mária Kráľovičová,
Marián Geišberg a Emil Horváth.
46. Výstava Young Art Show – 5. ročník
Medzinárodná výstava diel mladých výtvarníkov,
prevažne absolventov slovenských a zahraničných
a vysokých umeleckých škôl, sa pod názvom
Young Art Show konala v Dome umenia v dňoch
5. – 28. októbra 2012.
Svojimi dielami sa prezentovalo 60 výtvarníkov zo
Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Rumunska,
Škótska, Indie, Ruska, Arménska, Austrálie a USA.
Hlavným organizátorom výstavy bol Martin
Ševčovič.
Vystavené boli rôzne výtvarné diela – návrhy šiat,
fotografie, obrazy, plastiky a pod.
Súčasťou vernisáže bola módna prehliadka
mladých návrhárov.
47. Filmový festival Astrofilm – 6. ročník
Medzinárodný filmový festival Astrofilm sa konal
v Piešťanoch v KSC Fontána v dňoch 10. – 12.
októbra 2012. Hlavnými organizátormi festivalu
boli Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko
mesta Piešťany, Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo, vystavovateľmi boli SÚH Hurbanovo,
Tromf-Piarová Banská Bystrica a Hvezdáreň
Partizánske.
Návštevníkom bolo premietnutých viacero
zaujímavých filmov o vesmíre. Na festival
o astronómii a kozmonautike zavítal aj slovenský
kozmonaut Ivan Bella a astronóm Martin Mojžiš,
obaja svojím rozprávaním zaujali návštevníkov.
Súčasťou festivalu každoročne býva pozorovanie
Slnka počas dňa a hviezd počas noci. Tiež bolo
pripravených niekoľko výstav.
Cenu primátora mesta Piešťany získal film
Slunečná odysea Martina Viláška z Hvezdárne
a planetária Ostrava. Diváci dali najviac hlasov
filmu Mars – pátranie v prachu červenej planéty,
ktorý natočil Martin Huba z Hvezdárne a planetária
Žiar nad Hronom.
48. Jubilejná výstava Vojta Haringa
Klinický psychológ a vysokoškolský pedagóg
Vojtech Haring je zároveň spisovateľ, publicista,
karikaturista a výtvarník a v roku 2012 oslávil
životné jubileum 70 rokov.
Pri tejto príležitosti sa v galérii Fontána 2. októbra
21012 uskutočnilo otvorenie výstavy súboru jeho

diel. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia jeho
knihy Psychologické eseje. Primátor mesta Remo
Cicutto mu odovzdal pamätnú plaketu.
49. Piešťanské randezvous – 14. ročník
Česko-slovenský festival Piešťanské randezvous
sa konal v Dome umenia v Piešťanoch v období
od 2. do 25. októbra 2012. Nestorom festivalu je
český herec a bavič Bolek Polívka, ktorý zavítal do
Piešťan aj na tento festival.
Festival sa začal 2. októbra premietnutím českého
filmu, komédiou Líbaš jako ďábel.
10. októbra sa uskutočnilo predstavenie pre deti
MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ, Bábkové divadielko
Bum Bác uviedlo hru Žabí princ.
11. októbra bol premietnutý český rodinný film
Tady hlídam já (režisér Juraj Šajmovič).
12. októbra vystúpilo Radošinské naivné divadlo
Bratislava s hrou Stanislava Štepku Šťastné konce
(režisér Juraj Nvota).
17. októbra sa uviedlo literárne pásmo pre školy,
venované básnikovi Miroslavovi Válkovi pri
príležitosti nedožitých 85. narodenín.
19. októbra vystúpila Divadelní společnost Háta
Olgy Želenské s muzikálovou komédiou Světáci.
22. októbra vystúpili s novým koncertným
programom českí speváci a hudobníci Honza
a Franta Nedvědovci pri príležitosti 40. výročia
vzniku ich folkovej skupiny Brontosauři.
25. októbra vystúpilo Divadlo Bolka Polívky
a Štúdio L + S Bratislava s hrou Samuela
Benchetrita Mínus dvaja. Účinkovali Bolek
Polívka, Milan Lasica, Lucia Siposová a Peter
Šimun, réžia Juraj Nvota.
V rámci Piešťanského randezvous sa konali dve
výstavy.
V dňoch 5. až 28. októbra sa konala výstava Young
Art Show, zorganizovalo ju OZ Young art show
v spolupráci s DU Piešťany a s podporou Mesta
Piešťany, Národného osvetového centra, Nadácie
Charity a sponzorov.
V dňoch 26. októbra až 30. novembra 2012
prebiehala výstava umeleckého skla a obrazov
českého výtvarníka Stanislava Žampacha
z Uherského Brodu.
Výstavu pripravil Český spolok v Trnavskom
regióne v spolupráci s NOC Dom umenia Piešťany.
50. Dar výtvarníka Alojza Majerníka Trnavskému
samosprávnemu kraju
V budove Trnavského samosprávneho kraja bola
3. októbra 2012 otvorená výstava pod názvom
Moje najbližšie obrazy. Zúčastnil sa jej aj

piešťanský výtvarník a člen Umeleckej besedy
Slovenska Alojz Majerník, ktorý vystavil 30
olejomalieb.
Pri tejto príležitosti odovzdal predsedovi TTSK
Tiborovi Mikušovi dar, dva obrazy – Čerenec
Vrbové a Trnavská tabuľa.
51. Ocenenie piešťanského fotografa Lukáša
Smiešneho
Piešťanský fotograf Lukáš Smiešny obsadil 3.
miesto na prestížnej slovenskej súťaži fotografov
Slovak Press Photo v kategórii šport. Uspel
s fotografiou Jazda na skateboardingu.
Ocenené fotografie boli vystavené v Primaciálnom
paláci v Bratislave v októbri 2012.
52. Benefičný koncert Rotary Clubu Piešťany
Záverečný koncert 20-ročného jesenného cyklu
benefičných koncertov Rotary Clubu Piešťany
pre Mladé talenty (pre štipendistov piešťanského
Rotary Clubu sa konal 13. októbra 2012
v Kongresovom centre SLKP, a. s. S klavírnym
recitálom vystúpil Marián Lapšanský.
Pri tejto príležitosti mu guvernér českého
a slovenského dištriktu Rotary Internacional
Tomáš Lang odovzdal, za dlhodobú spoluprácu
na tomto dobročinnom projekte, cenu nazvanú
po zakladateľovi hnutia rotariánov – Paul Harris
Fellow.
53. Charitatívny aukčný salón Adeli – 2. ročník
Na charitatívnej dražbe Adeli Medical Center
Piešťany, ktorú 24. októbra 2012 vykonali v KSC
Fontána pracovníci aukčného domu SOGA
Bratislava, sa zúčastnili svojimi obrazmi aj
piešťanskí výtvarníci.
Za najvyššiu sumu 3 400 eur sa predal obraz
Milana Laluhu a reprodukcia obrazu speváka Karta
Gotta s názvom Biela Praha za 1 500 eur.
Celkove sa vydražili obrazy za 16 170 eur, výťažok
bol venovaný na liečenie detí v Adeli Medical
Centre.
54. Spomienkový večer na sochára L. Ľ. Polláka
Spomienkový večer pri príležitosti 100. výročia
narodenia piešťanského sochára Ladislava Ľudevíta
Polláka sa uskutočnil 16. novembra 2012 v Dome
umenia.
L. Ľ. Pollák a Valér Vavro patrili k významným
sochárom nielen v Piešťanoch, ale i v rámci
Slovenska.
V dňoch 6. až 30. novembra 2012 prebiehala

v Dome umenia výstava diel L. Ľ. Polláka pod
názvom Reminiscencie.
55. Filmová prehliadka Eurotour 2012 – 8. ročník
Medzinárodná prehliadka dokumentárnych
a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku
Eurotour sa konala v KSC Fontána v Piešťanoch
v dňoch 13. až 15. novembra 2012. Podujatie
pripravilo Mestské kultúrne stredisko mesta
Piešťany.
V súťaži Moment 2012 Cenu primátora mesta
Piešťany získal Martin Jurza z Beckova za
dokumentárny snímok Mecúň a cenu divákov film
Kráľova Hoľa Piešťanca Jozefa Šimončiča.
56. Podujatie Celé Slovensko číta deťom
Mestská knižnica v Piešťanoch sa pripojila
k projektu Celé Slovensko číta deťom. 15.
novembra 2012 zavítali do Piešťan osobnosti
slovenského kultúrneho života, aby deťom ukázali,
že aj čítanie z kníh môže byť zaujímavé.
Deťom čítali aj Piešťanci – spevák a učiteľ Peter
Remiš, herec Michal Nikodem a aj primátor
mesta Remo Cicutto z knižky Čin-čin Ľudmily
Podjavorinskej.
57. Vystúpenie českého pesničkára Jana Kryla
Český pesničkár Jan Kryl, brat populárneho, už
zosnulého speváka protestsongov Karla Kryla,
v rámci série koncertov po Slovensku vystúpil
16. novembra 2012 v piešťanskom kine Fontána.
Po koncerte sa Jan Kryl rozhovoril o sklamaní
svojho brata Karla i seba samého, a to z vývinu
demokratickej českej i slovenskej spoločnosti po
roku 1989, ktorý sa podľa neho neuberá správnym
smerom i v dôsledku chamtivosti niektorých
zbohatlíkov.
58. Nová galéria v Piešťanoch
V priestoroch obchodného centra Aupark bola
23. novembra 2012 otvorená nová piešťanská
umelecká galéria pod názvom Magna Gallery.
Galéria prezentuje tvorbu súčasného moderného
umenia, prevažne slovenských a českých
výtvarníkov, dizajnérov a fotografov.
59. Štefan Gregorička – ukončenie novinárskej
činnosti
V roku 2012 sa redaktor Piešťanského týždňa,
športový a regionálny spravodajca a autor
viacerých kníh o športe Štefan Gregorička rozhodol
vo veku 64 rokov ukončiť novinársku činnosť.

Od vzniku týždenníka Piešťanský týždeň v roku
1991 bol až doteraz jeho športovým redaktorom.
Nahradil ho Martin Sarvaš z Piešťan.
Štefan Gregorička bol tiež dlhoročným
športovým spravodajcom Slovenského rozhlasu
a spolupracovníkom novín Hlas ľudu a Trnavský
hlas.
60. Rádio Piešťany v roku 2012
Ku koncu roka 2012 uplynuli 2 roky od začiatku
vysielania regionálneho Rádia Piešťany na
Silvestra 2010.
Po naladení na frekvenciu 90,2 MHz mohli
poslucháči rádia počúvať kvalitné programy
rôznych hudobných žánrov počas celého roka.
61. Piešťanské kalendáre na rok 2013
Koncom roka 2012 vyšli dva nové kalendáre
o Piešťanoch na rok 2013, a to stolový a nástenný.
Stolový kalendár Piešťany na historických
fotografiách 2013 obsahuje 53 záberov mesta
z obdobia od konca 19. do začiatku 20. storočia.
Nástenný kalendár Piešťan na rok 2013 obsahuje
kolorované historické fotografie z 30. rokov
20. storočia.
62. Kultúrne a vianočné podujatia v Piešťanoch
V Piešťanoch sa v roku 2012 uskutočnilo viacero
predvianočných kultúrnych podujatí.
a/ Podujatia Mestského kultúrneho strediska mesta
Piešťany
30. novembra – Rozsvietenie vianočného
stromčeka (obrovský smrek zo Šípkového),
Winterova ul. – účinkovali žiaci ZUŠ Piešťany
a speváčka Marcela Laiferová.
2. decembra – 1. adventná nedeľa, Nám. slobody,
účinkovala vokálna skupina Flow of Voices z Brna,
Mária Kráľovičová s recitálom, ľudová hudba
Borovienka.
6. decembra – Prichádza Mikuláš, Nám. slobody,
účinkovali herci divadla Clipperton z Banskej
Bystrice.
8. decembra – KSC Fontána, festival adventnej
a vianočnej piesne Vianočné impresie Piešťany
2012 - 6. ročník. Účinkovali Chrámový zbor
Kostola Všetkých svätých z Bojnej, Smíšený
pěvecký sbor Leoše Janáčka z Luhačovíc,
Akademický spevácky zbor Tempus z Bratislavy
a zmiešaný spevácky zbor Coro Laudamus
z Piešťan.
9. decembra – 2. adventná nedeľa, Nám. slobody,
účinkovali spevácke zbory z festivalu Vianočné

impresie.
9. decembra – evanjelický kostol, účinkovalo
komorné trio Gaudium.
14. decembra – KSC Fontána, koncert Richarda
Rikkona a Felixa Slováčka.
16. decembra – 3. adventná nedeľa, Nám. slobody,
účinkovali FS Krakovienka, recitál sólistov Novej
scény Bratislava, recitál Adrieny Bartošovej.
18. decembra – KSC Fontána, vianočný koncert
Vinšujeme Vám ..., účinkovali ruský operný
spevák Vladimír Boldt a finalistka speváckej
súťaže Super Star Barbora Balúchová.
23. decembra – 4. adventná nedeľa, Nám. slobody,
účinkovali ľudová hudba Petra Obucha a sólisti
Opery SND Bratislava.
b/ Podujatia SLK Piešťany, a. s.
2. decembra – Rozsvietenie vianočného stromčeka
pred Napoleonskými kúpeľmi, účinkovali Detský
folklórny súbor Kornička z Trenčína a mužský
spevácky zbor Škrupinka.
5. decembra – Balnea Esplanade, kaviareň, koncert
Krásne melódie.
12. decembra – Kúpeľný dom Irma, fontána,
židovský sviatok svetiel Chanuka.
14. decembra – Thermia Palace, účinkoval
Pavol Hammel a jeho hostia v rámci projektu
Slovensko 2012 Advent.
16. decembra – Thermia Palace, skladba Jana
Jakuba Rybu Česká mše vánoční, účinkoval
Svatováclavský chrámový sbor Dolní Bojanovice.
22. decembra – Kongresové centrum, vianočný
koncert Vášeň v srdci, účinkoval orchester
Diabolské husle pod vedením Jána BerkyMrenicu ml.
c/ Podujatia v Dome umenia
6. decembra 2012 - 31. januára 2013, ZUŠ
Piešťany, výtvarný odbor – Zimná výstava prác
žiakov.
7. decembra – Jazzové Vianoce, účinkoval Big
Band Battle: Swingový a džezový orchester
Melody Makers a Bratislava Hot Serenaders.
10. - 11.decembra – ZUŠ Piešťany, Vianočný
program žiakov tanečného odboru ZUŠ, vystúpili
tanečné súbory Plejády, Bella, Austedis a koledníci
zo Strieborničky. Súčasťou podujatia boli trhy
žiakov výtvarného odboru.
14. decembra – Vianočný výchovný koncert pre
školy Čas radosti, veselosti ..., účinkoval FS Máj.
15. decembra – Vianočný program, účinkoval FS
Slnečnica, spevácka skupina Umeleckého súboru
Lúčnica a Orchester Zlaté husle pod vedením
Martina Sleziaka.

17. decembra – Bílé Vánoce Lucie Bílé, účinkovala
speváčka Lucie Bílá, spoluúčinkoval Orchester
a zbor Petra Maláska.
18. decembra – Súkromná ZUŠ v Piešťanoch,
Vianočný koncert, súčasťou podujatia bola výstava
prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ.
d/ Podujatia v Kursalone
8. decembra – Vianočný bazár PIWC
(Medzinárodný klub žien).
22. decembra – Slniečko a pán brat, účinkovala
kapela Slniečko s hosťom Andrejom Jobusom.
e/ Podujatie v Kostole sv. Štefana kráľa
2. decembra – Vianočné pásmo piesní, vinšov
a kolied, účinkovala ženská folklórna skupina
Povoja.
63. Kultúrne podujatia v Piešťanoch ku koncu
roka 2012
26. decembra – Fun House, účinkovala skupina
Neznámi.
30. decembra – Kongresové centrum SLKP, a. s.,
operetný galaprogram symfonického orchestra
z Budapešti.
31. decembra - Silvester v Kursalone, účinkovali
hudobná skupina Disk, polnočný ohňostroj.
31. decembra - Nám. slobody, vystúpili Peter
Remiš s kapelou Slniečko a Janko Kuric so
skupinou Vidiek, tanečná a ohňová show, ohňostroj
na streche Auparku.
64. Subjekty z oblasti kultúry pôsobiace na území
Piešťan
a/ Hlavné kultúrne inštitúcie v Piešťanoch –
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
(Malá scéna KSC Fontána, Hudobný pavilón
v mestskom parku, Výstavná sieň V starej lekárni),
Mestská knižnica mesta Piešťany (knižnica,
Piešťanské informačné centrum), Balneologické
múzeum Piešťany, NOC - Dom umenia Piešťany,
Kongresové centrum SLK Piešťany, a. s.
(Kongresová hala, hudobný pavilón Harmony),
Kursalon.
b/ Školy – Základná umelecká škola Piešťany,
Súkromná Základná umelecká škola Piešťany.
c/ Folklórne súbory – FS Máj, FS Slnečnica, FS
Striebornica, FS Povoja, Rodina Hlbockých.
d/ Hudobné skupiny – Slniečko, Váh River Band,
Mustang Band, Kontrafakt, Wanted, Halango palango, Kapela Passus, Black Apple, For you,
Blak Diamond, AC/DC revival.
e/ Chrámový zbor – Coro Laudamus.
f/ Tanečné skupiny – Streat beat, Heroes.

g/ Agentúry – MMI, DUNA, TOCCATA-ART,
Petrova hudobná agentúra, Shramot, Nexon.
h/ Súkromní podnikatelia – Art Jazz Gallery Kursalon, 3 COM Art, Galéria NAMI, Magna
Gallery.
i/ Nezisková organizácia – International Jazz
Piešťany.
j/ Film, video – Filmový klub, Hifi klub SSE.
k/ Fotografia – Piešťanský fotoklub, Foto-ArtNature.
l/ Výtvarníctvo – Výtvarný klub pri Mestskom
kultúrnom stredisku mesta Piešťany.
65. Mestské kultúrne stredisko mesta (MsKS)
Piešťany v roku 2012
Riaditeľkou MsKS v roku 2012 bola Mgr.
Marta Jurčová. V roku 2012 realizovalo MsKS
134 vlastných podujatí na Malej scéne, v KSC
Fontána, v Hudobnom pavilóne v mestskom parku
a v exteriéri, 74 prenájmov vlastných priestorov
s technickým zabezpečením a 75 prenájmov bez
technického zabezpečenia.
a/ Kultúrne podujatia v exteriéri: Karneval na
ľade v maskách (Winterova ul.), Pochovávanie
basy (Nám. slobody), Vynášanie Moreny (Nám.
slobody), Stavanie Mája (Nám. slobody),
Medzinárodný deň detí - kultúrne podujatie,
Deň otcov - kultúrne podujatie, Otvorenie letnej
kúpeľnej sezóny, Výtvarný salón (Kolonádový
most), Hody v Piešťanoch, Victoria Regia, Zumba
fitness (Nám. slobody), Rozsvietenie vianočného
stromčeka (Winterova ul.), Adventné kultúrne
programy (Nám. slobody), Prichádza Mikuláš
(Nám. slobody), Silvestrovský kultúrny program
(Nám. slobody).
b/ Kultúrne podujatia v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku – konali sa v období máj september. Boli to: Promenádne koncerty, Deň
matiek - Robo Kazík a hostia, Dívčí saxofonový
orchestr Luhačovice, Olympijský deň, Piešťanský
oriešok, Bažant kinematograf, Pavetie - spevácky
súbor z Voroneže, Rockový úlet.
c/ Podujatia na Malej scéne – divadelné
predstavenia a podujatia pre deti: Bradatá
divadelná dvojica - divadelné predstavenie,
Bábkové predstavenie pre deti, Karneval pre
deti MŠ, Divadlo Dino - divadelné predstavenie,
Divadlo bez opony, Banská Bystrica - divadelné
predstavenie, Marionetové divadlo Pod Hríbikom
- bábkové divadlo, Divadlo Na stŕnisku Trnava divadelné predstavenie.
Na Malej scéne sa tiež konali výstavy, prednášky,

schôdze občianskych združení a prenájmy pre
rôzne organizácie.
d/ Kultúrne podujatia v KSC Fontána: Novoročný
koncert, Folklórne pásmo rodiny Hlbockých,
Hanky-Panky - kabaret show, Súťaž v moderných
tancoch pre žiakov ZŠ, ZUŠ Piešťany - tanečné
vystúpenie skupiny Bella, Koncert pre ženy
k MDŽ, OZ pri Gymnáziu P. de Coubertina
Piešťany - Deň indickej kultúry, Playback show
- súťaž pre žiakov ZŠ, ZUŠ Piešťany tanečné
vystúpenia skupiny Plejády a skupiny Austedis,
Veľkonočný koncert, zábavný program Bavíme sa
navzájom, Slovenský skauting 80. zbor Piešťany 
benefičný program, ZUŠ Piešťany absolventské
koncerty, Nočný filmový maratón, ZUŠ Piešťany 
tanečné vystúpenie DFS Striebornička, Majáles,
FF Cinematik, Deň zdravia, FF Astrofilm, Mesiac
úcty k starším koncert, Koncert Jana Kryla, FF
Eurotour, Deti deťom koncert, Katarínska zábava,
Vianočné impresie, Vianočný koncert Richard
Rikkon a Felix Slováček, Vianočný koncert 
Vladimír Boldt, Barbora Balúchová.
e/ Výstavy – organizátorom výstav bol pracovník
galerijného oddelenia KSC Fontána Martin
Valo. V roku 2012 sa uskutočnilo v galérii KSC
Fontána 17 výstav, vo foyeri KSC Fontána 22
výstav, vo foyeri Malej scény MsKS 7 výstav a na
Kolonádovom moste 1 výtvarný salón. Zároveň
sa v galérii KSC Fontána v roku 2012 konalo 69
sobášov.
Výstavy v galérii Fontána
1. Pour félicite výstava grafík, 2. ZUŠ Piešťany 
výstava prác žiakov, 3. Česká a slovenská maľba,
4. Stano Trepač výstava obrazov, 5. Ľubomír
Schmida 17 dní v Číne, fotografie, 6. Emil Sedlák 
pastely, Moje pavúky a pery Botero, 7. Jana Čepa 
horizontálne vertikály, výstava obrazov, 8. ZUŠ
Piešťany výstava prác žiakov, 9. Alojz Majerník 
výstava obrazov, 10. Socha piešťanských parkov 
30. ročník, 11. Anton Archel výstava obrazov (pri
príležitosti nedožitých 95. narodenín piešťanského
učiteľa), 12. Naďa Mikolášiková Recykel 2., 13.
Česká maľba České centrum na Slovensku, Ján
Uldrych, Zdenek Trs a Aleš Brázdil, 14. Vojto
Haring výstava karikatúr a obrazov pri príležitosti
životného jubilea, 15. Slávnosti fotografie Otto
Jirka, 16. Eva Králiková-Tothová, Iveta Lenická
a Bohuš Ďuríček výstava obrazov a plastík,
17. Slovenská a česká maľba, grafika, fotografia.
Výstavy vo foyeri KSC Fontána
1. Z činnosti MsKS v roku 2011 výstava fotografií

Vojtecha Hanka, Viery Dusíkovej a Martina Valu,
2. ZUŠ Piešťany polročná výstava, 3. Ako ďalej
Lido výstava súťažných návrhov, 4. Prvá pomoc
a Polícia očami detí, 5. Heribert Kaleta Fotografie
z 5 kontinentov, 6. Ovocie a zelenina, ktorú mám
rád výstava malieb, 7. Barbora Piovarčiová 
Spomienky v nás výstava fotografií, 8. Silvia
Korvinová Odrazy a odlesky šperky,
9. Luhačovice - Piešťany – práce žiakov ZŠ, Socha
piešťanských parkov 30. ročník, 10. Štúrovci
v literatúre, 11. Barbora Piovarčiová Spomienky
v nás – výstava fotografií, 12. Deň zdravia 
prezentácia občianskych združení, 13. FF Astrofilm
6. roč. – Vesmír očami detí, 14. M. Konkoly-Thege,
170. výročie narodenia zakladateľa hvezdárne
v Hurbanove, 15. Astrofoto, 16. Predaukčný
2. charitatívny aukčný salón Adeli, 17. Výstava
Úcta k chlebu, 18. Mestský park Piešťany súťažné
návrhy na obnovu parku, 19. Pavol Barabáš 
Dialóg s planétou, FF Eurotour 8. roč., 20. Deti
deťom Aj my sa vieme zabaviť 5. ročník (výstava
výtvarných prác hendikepovaných detí), 21. Chlieb
náš každodenný, 22. Vianočná rolnička (výtvarná
výstava žiakov ZŠ).
Výstavy vo foyeri Malej scény MsKS
1. Z činnosti MsKS v roku 2011 výstava fotografií
Vojtecha Hanka, Viery Dusíkovej a Martina Valu,
2. Výstava plagátov filmov z Európy, 3. Výstava
kaktusov a sukulentov, 4. Výstava kvetov Flóra
Piešťany, 5. Kaktusárske sympózium, 6. Výstava
gladiol, 7. Výstava ovocia, ZZ a VS.
f/ Filmové predstavenia – filmové predstavenia
v kinosále KSC Fontána v roku 2012 navštívilo
27 905 divákov, čo bolo o 4,5 tis. viacej než v roku
2011.
Spôsobila to modernizácia kina, v dôsledku ktorej
počas roka 2012 sa v kine Fontána použitím
digitálneho projektora premietali aj 3D filmy.
66. Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2012
Riaditeľkou Mestskej knižnice mesta Piešťany
(MsK) a Piešťanské informačné centrum (PIC) bola
v roku 2012 Ing. Margita Galová.
a/ Výpožičky a knižničné služby. V roku 2012
bolo v mestskej knižnici vypožičaných spolu
100 637 knižničných jednotiek. Z toho bolo 19 196
výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých,
49 184 krásnej literatúry pre dospelých, 6 273
odbornej literatúry pre deti a 25 984 výpožičiek
krásnej literatúry pre deti.
Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej
služby bolo iným knižniciam vypožičaných 16

knižničných jednotiek, od iných knižníc si knižnica
vypožičala 77 knižničných jednotiek. Počet
vypracovaných bibliografií bol 16. V knižnici boli
3 študovne a čitárne s 50 študijnými a čitateľskými
miestami.
b/ Podujatia mestskej knižnice. V roku 2012
sa v mestskej knižnici uskutočnilo celkove
377 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 99 228
návštevníkov.
Okrem základných knižničných, informačných
a výpožičných služieb pôsobila knižnica aj
ako komunitné centrum. Počas celého roka
organizovala mestská knižnica množstvo podujatí
regionálneho, celoslovenského i medzinárodného
významu pre všetky vekové kategórie návštevníkov
(besedy, prednášky, semináre, výstavy, tvorivé
dielne, divadelné predstavenia, vzdelávacie
aktivity pre seniorov, sociálne a a zdravotne
postihnutých a pod.). Knižnica sa tiež venovala
prevenčným aktivitám a programom zdravých
a znevýhodnených detí, mládeže a dospelých.
Knižnica venovala osobitnú pozornosť rozvoju
tvorivých aktivít detí, detským čitateľom a podpore
čítania detí a mládeže.
c/ Významnejšie projekty mestskej knižnice
realizované v posledných rokoch. Boli to:
1. Rozhlasový festival Zlatý oriešok. Kniha
v rozhlase, rozhlas v knihe.
2. Stretnúť knihu každý deň (projekt na podporu
čítania).
3. Keď čítanie je čtení, Má vlast (česko-slovenské
projekty).
4. Piešťanské korzo. Piešťanské vychádzky.
5. Mesto priateľské k deťom (medzinárodný
projekt v spolupráci s partnerskými mestami).
d/ Projekty mestskej knižnice realizované v roku
2012
1. Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas
v knihe – 7. ročník
(medzinárodný slovensko-český festival
rozhlasových rozprávok).
2. Svet je kniha (projekt na podporu čítania,
nadviazal na svoju 1. časť
realizovanú v roku 2011). Ústrednou aktivitou
projektu bola tvorba Kalendára literárnych
postáv. V rámci projektu sa tiež uskutočnili dva
rozprávkové kvízy pre deti.
3. Analfabeta negramotná (projekt zameraný na
podporu čítania prostredníctvom netradičných
metód). Projekt bol založený na príbehu dievčaťa
z rovnomennej knižky Jána Uličianskeho.
4. Keď čítanie je čtení (projekt na podporu čítania

detí, mládeže i dospelých s cieľom predstaviť
českú literatúru). V spolupráci s Českým spolkom
v Trnavskom regióne, s Českým centrom
v Bratislave a partnerskou Knihovnou Jiřího
Mahena v Brne sa uskutočnilo viacero podujatí
prezentujúcich českú literatúru – besedy s autormi,
výtvarníkmi a vydavateľmi, prezentácie kníh
a ilustrácií, scénické čítania, divadelné predstavenia
a tvorivé dielne.
5. Vitajte v našom svete – 3. ročník (projekt
integrácie zdravých a handikepovaných detí
a mládeže).
6. Pikto 12 – historicky 1. konferencia ilustrátorov
sa uskutočnila v Mestskej knižnici mesta Piešťany.
Medzi významné podujatia tiež patrili – Týždeň
slovenských knižníc, Túlavá knižnica, Túlavý
antikvariát, Piešťany v pohybe, Vianočné podujatia
a pod.
e/ Piešťanské informačné centrum
Medzi hlavné aktivity PIC v roku 2012 patrili:
1. Propagácia a prezentácia mesta Piešťany – na
veľtrhoch CR ITF Slovakiatour 2012 Bratislava
a Holiday world 2012 Praha, prezentácia PIC na
podujatí Trnavský kraj, región pre všetkých, na
SOŠZá v Piešťanoch.
2. Iné aktivity – výstavy, prezentácie kníh o histórii
mesta a okolia, podujatia na pešej zóne v letnom
období, realizácia projektov na podporu estetizácie
prostredia mesta (napr. súťaž O najkrajšie okno
a balkón, súťaž O najkrajší vianočný výklad, ktoré
sa konajú už desiaty rok), realizácia projektov
na zvyšovanie informovanosti o meste (napr.
vychádzky so žiakmi ZŠ a SŠ), prezentačné stánky
PIC, prezentácia Piešťan na kultúrnych, športových
a iných podujatiach, dodávanie tlačových
materiálov a prospektov hotelom, penziónom
a iným prevádzkovateľom služieb v Piešťanoch,
sprostredkovanie materiálov na rôzne podujatia
počas roka (pre konferencie, prednášky, semináre
a kongresy, napr. pre medzinárodnú konferenciu
o alkaptonúrii v Spoločenskom centre SLK).
V roku 2012 PIC uskutočnilo celkove 11 výstav,
23 literárnych posedení, besied, prezentácií
a prednášok, 10 tematických vychádzok a výletov,
4 tematické prednášky v iných priestoroch a 5
prezenčných aktivít na podujatiach v Piešťanoch.
Medzi zaujímavé podujatia patrili vychádzky pre
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl
na témy – piešťanské kúpele, história mesta, stromy
Piešťany, parky Piešťan a pod., napr. vychádzky
s názvom Piešťanské kúpele, Po stopách Ľudovíta
Wintera, V tieni stromov.

V roku 2012 vydala MsK a PIC rôzne informačné
prospekty a materiály Kam s deťmi – Piešťany
a okolie, Ubytovanie v Piešťanoch, Cyklo Piešťany,
tiež prezentovali piešťanské atraktivity v prospekte
Piešťanské naj a cyklistické chodníky Cyklo
Dubová a Kolookruh Sĺňava.
V roku 2012 pokračovala spolupráca PIC s českou
centrálou cestovného ruchu Czech Tourism,
ktorá pravidelne dodávala rôzne informačné
materiály o českých turistických destináciach
a PIC zas poskytovala materiály o meste
Piešťany. Spolupráca bola nadviazaná z dôvodu
narastajúceho počtu českých turistov v Piešťanoch.
67. Balneologické múzeum Piešťany v roku 2012
Riaditeľom Balneologického múzea v Piešťanoch
v roku 2012 bol PhDr. Vladimír Krupa
a/ Stále expozície múzea
1. Hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany
(Kursalonu), 2. Vila Dr. Lisku, Štefánikova 1,
3. Pamätná izba básnika Ivana Krasku.
V roku 2012 sa uskutočnila reinštalácia
balneohistorickej expozície v stálej expozícii
Balneologického múzea v budove Kúpeľnej
dvorany, novoinštalovaná časť bola venovaná
hydrogeológovi a historikovi Mgr. Augustínovi
Rebrovi a hydrogeológovi prof. Otovi Hyniemu.
Tiež sa uskutočnila reinštalácia časti expozície
venovanej Marekovi Lubošinskému.
V roku 2012 sa uskutočnila reinštalácia časti stálej
expozície Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva v objekte
Vila Dr. Lisku.
b/ Výstavy realizované vo výstavných priestoroch
múzea vo Vile Dr. Lisku:
1. Krása starých hračiek, 2. Svetlo ikon vo svetle
lámp (v spolupráci s Ikonopiseckou dielňou sv.
Pantelejmona a keramickým ateliérom Jany Bayer),
3. Lekár, pacient a kúpele (z dejín kúpeľnej liečby
v Piešťanoch), 4. Stratené Piešťany výstava
historických fotografií Piešťan, samostatné
podujatie v rámci projektu Umenie v parku 2012.
c/ Výstavy inštalované mimo múzea
A. Projekt Umenie v parku – Balneologické
múzeum postupne realizovalo 4 podujatia
(3 výstavy a 1 projekcia). Boli to:
1. Výstava sôch v areáli NOC Dom umenia
(interiér a exteriér). Vystavených bolo 30
extravagantných sôch slovenských výtvarných
umelcov – Ladislav Černý, Róbert Szittayi,
František Bohunický, Martin Dzurek, Andrej
Goliaš, Martin Ševčovič, Noro Kelecsenyi, Renáta
Sládková, Pavol Maria Schulz, Róbert Makar,

Ladislav Gajdoš a tiež diela nežijúcich výtvarníkov
Františka Gibalu a Jozefa Kostku.
2. Výstava Obrazy z Medzinárodných maliarskych
sympózií v Dome umenia
Zbierku obrazov tvorí už takmer 500 diel
a sú uložené v zbierke vytváraného umenia
Balneologického múzea. Vystavené boli len
diela slovenských výtvarných umelcov, ktorí sa
zúčastnili sympózií v priebehu približne 40-tich
rokov trvania týchto sympózií.
3. Výstava s názvom Fotografie – bola zameraná
na fotografie z histórie i súčasnosti mesta Piešťany
a boli vystavené v mestskom parku pred budovou
Kursalonu.
4. Projekcia historických filmových
a fotografických záberov z archívu
Balneologického múzea
Historické fotografie boli premietané v hlavnej
expozícii Balneologického múzea.
Historické filmové dokumenty boli premietané
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Boli to:
Piešťany Journal 1916 (najstarší dokumentárny
film o Piešťanoch z obdobia 1. svetovej vojny,
týkal sa otvorenia Pro Patrie), dokumentárne
filmy o Piešťanoch z obdobia 1. ČR, film a zábery
o svätení prameňov, zábery z povýšenia Piešťan na
mesto, film z obdobia socializmu z 50-tych rokov
20. stor.
B. Výstavy k 100. výročiu otvorenia kúpeľného
komplexu Hotela Thermia Palace a kúpeľov Irma
– v priestoroch Thermia Palace boli postupne
prezentované 4 výstavy: 1. História stavby Thermia
Palace a kúpeľov Irma, 2. Významní hostia, umelci
a umenie v Thermia Palace, 3. Medicína a kúpeľná
liečba, 4. Gastronómia, móda a kultúra.
d/ Iné podujatia múzea
1. Odhalenie zreštaurovanej japonskej textílie –
závesu zo zbierky M.R. Štefánika,
2. Prezentácia poštovej známky z emisného radu
EUROPA v Krakovanoch (známka s motívom
lanxu z Krakovian - Stráží), 3. Noc múzeí,
4. Prezentácia nového zborníka Balneologického
múzea – Balneologický spravodajca 2008-2010,
5. Prezentácia knihy A. Bolerázskeho
Maharadžovia v Piešťanoch, 6. Prezentácia múzea
pri príležitosti Otvorenia LKS v Piešťanoch,
7. Animačný program Monsalvy day
(v spolupráci s kaviarňou Monsalvy – paličkovanie,
keramika, zdobenie vajíčok), 8. Animačný deň
s Balneologickým múzeom (výroba predmetov
z prírodných materiálov – z gaštanov, maľovanie na
listy, tajné písmo a pod.), 9. Animačné dni Vianoce

pre deti (výroba vianočných ozdôb na stromčeky,
maľovanie vianočných motívov),
10. Súťaž historických fotografií.
e/ Metodická činnosť múzea – konali sa prednášky,
besedy, prezentácie, vyučovacie hodiny, odborná
a poradenská činnosť (pre študentov a iných
záujemcov o históriu), kultúrno-výchovná činnosť
a pod.
Uskutočnili sa prednášky k 35. výročiu úmrtia
Ivana Stodolu a 70. výročia úmrtia Aurela Stodolu,
prednáška o národnej kultúrnej pamiatke Slovan
(minulosť a prítomnosť), prednáška Od Lucie do
Vianoc, každá noc má svoju moc (v Kursalone pre
Medzinárodný klub žien), prednáška Balneologické
múzeum a rozvoj cestovného ruchu v Piešťanoch
(na workshope k projektu Trnavský kraj región pre
všetkých, konaného na SOŠZá v Piešťanoch).
f/ Spolupráca múzea s organizáciami – boli to
organizácie: NOC – Dom umenia Piešťany, OZ Pro
Civitate Piešťany, SLK Piešťany, a. s., TV Karpaty,
CVČ Ahoj Piešťany, Mestská knižnica Piešťany,
Rádio Piešťany, Piešťanský týždeň, A.B. Piešťany
i ďalšie.
g/ Edičná činnosť – v roku 2012 vyšli publikácie:
1. Urminský A. Krupa V.: Piešťany v zrkadle
historických pohľadníc, 2.vydanie, 2. Sprievodca
po expozícii Balneologického múzea, 1.vydanie,
3. Starý kláštor – archeologický výskum gotického
kláštora v Piešťanoch, 1.vydanie.
h/ Publikačná činnosť pracovníkov múzea –
pracovníci Balneologického múzea v roku
pripravili a publikovali viacero článkov. Boli
to: články a štúdie do ďalšieho zborníka, do
štvrťročníka Revue Piešťany, do Piešťanského
týždňa, do týždenníka A.B. Piešťany, state do
monografie Staviteľstvo v Krakovanoch a do
monografie Veľké Orvište.
Tiež boli publikované reklamné príspevky o múzeu
do Piešťanského týždňa, do Hlasu Vrbového, do
Knižnej revue a do Nového času.
Do rozsiahlejšieho príspevku o Piešťanoch pre
noviny Frankfurter Allgemeine bola zaradená aj
informácia o Balneologickom múzeu.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň
1. Pohyb obyvateľstva
a/ Narodenie detí – v roku 2012 sa v piešťanskej

nemocnici narodilo 676 detí, z toho bolo 362
chlapcov a 314 dievčat. Z toho obyvateľom Piešťan
sa narodilo 187 detí, z toho bolo 104 chlapcov a 83
dievčat. Celkove však v Piešťanoch pribudlo
244 novorodencov.
b/ Úmrtia občanov – v roku 2012 v Piešťanoch
zomrelo 442 osôb, z toho bolo 210 mužov a 232
žien. Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo 229
osôb, z toho bolo 105 mužov a 124 žien.
c/ Sobáše – v roku 2012 bolo v Piešťanoch
uzavretých 189 manželstiev, z toho 122 uzavreli
obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 104,
civilných 85. V Piešťanoch uzavrelo sobáš 17
cudzincov.
d/ Prisťahovanie a odsťahovanie občanov –
v roku 2012 sa do Piešťan prisťahovalo 326 osôb
a odsťahovalo sa 422 osôb.
e/ Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2012
(k 1.1.2013) mali Piešťany 28 925 obyvateľov
(pokles oproti predchádzajúcemu roku o 142),
z toho bolo 13 503 mužov a 15 422 žien.
Sídlisko Adam Trajan malo 5 410 obyvateľov
trvalého pobytu, m.č. Kocurice 274. Obyvateľov
v aktívnom veku bolo 17 972, nad 60 rokov 6 994
a nad 66 rokov 4 884.
2. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti životného prostredia za rok 2011
Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
životného prostredia za rok 2011 získala Ing. Marta
Rybová, učiteľka SOŠ záhradníckej v Piešťanoch.
Prevzala si ju 9. marca 2012 v galérii KSC
Fontána.
Každoročne sa zapájala do prípravy a organizácie
národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov
Victoria Regia, už od jej zrodu, v roku 2011 už
18. ročníka súťaže.
Ing. M. Rybová od roku 1986 vyučuje predmety
spojené so sadovníctvom, kvetinárstvom
a floristikou. Zastupovala SOŠZá na viacerých
kvetinových súťažiach a výstavách.
3. Čestná občianka mesta Piešťany – Mária
Kráľovičová
Koncom mája 2012 poslanci MsZ mesta Piešťany
jednomyseľne prijali rozhodnutie o udelení
Čestného občianstva mesta Piešťany 85-ročnej
slovenskej herečke Márii Kráľovičovej. Bolo jej
udelené za celoživotné tvorivé výsledky v oblasti
divadelného a filmového umenia a za šírenie
dobrého mena mesta Piešťany.
Pochádza zo Záhoria, za svoj druhý domov

považuje Bratislavu, kde žije vyše 60 rokov.
Nepretržite pôsobí v Slovenskom národnom
divadle.
Počas svojej kariéry získala viacero ocenení, stala
sa národnou umelkyňou, v roku 2006 ju uviedli
do Siene slávy za celoživotné zásluhy v oblasti
televíznej tvorby.
Piešťany sú jej ďalším domovom. Pravidelne ich
navštevuje kvôli zdraviu a radosti zo života. Často
vystupuje v Dome umenia v predstaveniach SND
i v ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach
v meste, napr. vo vianočných programoch.
4. Ocenenie Edity Bjeloševičovej
Pri príležitosti životného jubilea 50 rokov bola
začiatkom leta 2012 ocenená riaditeľka Domu
umenia v Piešťanoch Edita Bjeloševičová. Primátor
mesta Remo Cicutto jej udelil Cenu primátora
mesta Piešťany za významný podiel na rozvoji
a šírení kultúry v Piešťanoch.
5. Ocenenie sociálnych pracovníkov, kultúrnej
pracovníčky a členov speváckeho zboru v rámci
TTSK
a/ Ocenenie sociálnych pracovníkov. Pri príležitosti
Dňa sociálnych pracovníkov ocenil Trnavský
samosprávny kraj pracovníkov v oblasti sociálnej
pomoci. Z jednotlivcov bola ocenená aj vedúca
Zariadenia pre seniorov Vila Julianna v Piešťanoch
Marcela Kičinová, ktorá v sociálnej oblasti pôsobí
od roku 1993. Medzi ocenenými kolektívmi bolo
aj piešťanské Materské centrum Úsmev, ktoré
v sociálnej oblasti pôsobí od roku 2002.
b/ Ocenenie kultúrnej pracovníčky. V máji 2012
bola udelená Pamätná medaila predsedu TTSK
Ing. Margite Galovej, riaditeľke Mestskej knižnice
v Piešťanoch, za prínos v oblasti kultúry.
c/ Ocenenie členov Speváckeho zboru slovenských
učiteľov. Pri príležitosti 90. výročia vzniku SZSU
boli ocenení aj dvaja členovia zboru z Piešťan.
Predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal Pamätnú
medailu predsedu TTSK Ivanovi Kleinovi
a Pavlovi Zimančokovi in memoriam.
6. Životné jubileá piešťanských osobností
podieľajúcich sa na rozvoji mesta Piešťany
75. narodeniny v roku 2012 oslávil výtvarník,
maliar Alojz Majerník, 70. narodeniny výtvarník,
karikaturista a spisovateľ Vojtech Haring,
70. narodeniny sochár a dizajnér Andrej Chotváč,
70. narodeniny výtvarníčka a majiteľka súkromnej
galérie Naďa Mikolášiková-Ábelová.
50. narodeniny oslávil primátor Piešťan Remo

Cicutto a 50. narodeniny aj riaditeľka Domu
umenia Edita Bjeloševičová.
Učiteľka tanca Oľga Osvaldíková sa 17. septembra
2012 dožila veku 97 rokov. Zablahoželať jej prišli
primátor Piešťan Remo Cicutto a vedúca kancelárie
primátora Drahomíra Moretová.
7. Úmrtia významných osobností
Irena Michnová – zomrela 28. júla 2012 vo veku 79
rokov. Bola dlhoročnou predsedníčkou piešťanskej
Ligy proti rakovine. S touto zhubnou chorobou
bojovala 25 rokov aj ona sama, nakoniec jej
podľahla.
Počas svojho života bola aktívna, dodávala rady
a nádej onkologickým pacientom.
Andrej Schulz – vnuk Ľudovíta Wintera, zomrel
koncom mája 2012. Pochovaný bol 8. júna 2012
v Bratislave.
Milan Medek – zomrel 5. januára 2012 vo veku
84 rokov, pochovaný bol v Topoľčanoch. Rodák
z Bojnej, rímskokatolícky kňaz, v piešťanskej
farnosti pôsobil 27 rokov.
Dekanovi Milanovi Medekovi bolo v roku 1997
udelené Čestné občianstvo mesta Piešťany.
8. Výročia narodenia zosnulých významných
osobností Piešťan
Valér Vavro – 100. výročie narodenia. Významný
slovenský sochár Valér Vavro sa narodil
v Piešťanoch 30. januára 1912. Celý svoj život
žil a tvoril v Piešťanoch. Zomrel 24. mája 1992,
pochovaný bol na cintoríne na Žilinskej ceste.
Ladislav Ľudevít Pollák – 100. výročie narodenia.
Významný slovenský sochár L.Ľ. Pollák sa narodil
16. novembra 1912 v Koplotovciach. Pracoval a žil
v Piešťanoch. Zomrel 12. októbra 2002.
MUDr. Gabriel Horváth – 100. výročie narodenia.
Významný lekár MUDr. G. Horváth sa narodil
21. marca 1912 v Trenčianskych Tepliciach. Od
roku 1955 žil a pracoval v Piešťanoch. Zomrel 18.
júla 1998, pochovaný je na cintoríne na Žilinskej
ceste.
9. Trestná činnosť v služobnom obvode OO PZ
Piešťany v roku 2012
Riaditeľom OO Policajného zboru Piešťany bol
v roku 2012 pplk. Mgr. Miroslav Folajtár.
a/ Trestné činy (kriminalita). V služobnom obvode
OO PZ Piešťany bolo v roku 2012 zistených 617
trestných činov (čo bolo o 40 menej než v roku
2011). Z nich bolo objasnených 314, čo bol nárast
o 27. Z predchádzajúcich rokov bolo objasnených

61 trestných činov, celkove teda v roku 2012 bolo
objasnených 375 trestných činov.
Rozdelenie podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 39 prípadov
(objasnených 29, dodatočne objasnených 7)
- mravnostná trestná činnosť – 8 prípadov
(objasnených 6, dodatočne objasnených 2)
- majetková trestná činnosť – 234 prípadov
(objasnených 59, dodatočne objasnených 12)
- ekonomická trestná činnosť – 147 prípadov
(objasnených78, dodatočne objasnených 17).
b/ Priestupky – v roku 2012 bolo v služobnom
obvode OO PZ Piešťany zdokumentovaných 1 591
priestupkov, čo bol oproti roku 2011 pokles o 37.
Z toho počtu bolo OO PZ Piešťany oprávnené
objasňovať 1 342 priestupkov, pričom v 528
prípadoch bol zistený páchateľ.
Okrem týchto priestupkov bolo policajtmi OO PZ
v Piešťanoch zistených ďalších 2 974 priestupkov,
ktoré boli na mieste riešené v blokovom konaní.
10. Trest pre nájomného vraha Jána Korca
Generálny riaditeľ Výskumného ústavu jadrových
elektrární (VÚJE) Ján Korec bol 23. februára
2001, vo dvore svojho domu na Kupeckého ul.
v Piešťanoch, zastrelený nájomným vrahom.
Krajský súd v Trnave 2. februára 2012 nájomného
vraha odsúdil na trest odňatia slobody vo výške
14,5 roka. Rozsudok zatiaľ nebol právoplatný, lebo
páchateľ vraždy sa voči nemu odvolal.
Vraždu si objednal trnavský podnikateľ, ktorému
J. Korec požičal väčšiu sumu peňazí, ďalší dvaja už
odsúdení muži ju sprostredkovali a nájomný vrah
ju za odmenu vykonal.
11. Hospic Matky Božej Piešťany
Niekoľkoročné úsilie členov OZ Hospic Matky
Božej v Piešťanoch, o vybudovanie 24-lôžkového
zariadenia pre ťažko chorých a umierajúcich
v miestnej časti Kocurice sa pre nedostatok
finančných prostriedkov nerealizovalo.
Činnosť piešťanského hospicu však napriek tomu
pokračovala aj v roku 2012. Predsedom správnej
rady OZ Hospic MB v Piešťanoch bol Ing. Ján
Aštary. Administratívnou pracovníčkou hospicu
je od roku 2009 Margita Bernátová, kancelária sa
nachádza vo dvore budovy na Kukučínovej ul.
12. Súťaž Oskar bez bariér
Celoštátna súťaž Oskar bez bariér sa týkala
problematiky pomoci a realizácie služieb pre
seniorov, zdravotne postihnutých a inak sociálne

znevýhodnených občanov.
Mesto Piešťany sa do súťaže zapojilo aj v roku
2012, a to v rôznych oblastiach: - bezproblémový
prístup do verejných budov, bezbariérová úprava
chodníkov a priechodov cez ulicu, podpora
organizácií združujúcich občanov so zdravotným
postihnutím, realizácia benefičných podujatí
i integrácia zdravotne postihnutých do kultúrneho
a spoločenského života.
V rokoch 2011a 2012 Mesto Piešťany
zabezpečovalo sieť sociálnych zariadení
a služieb, pokračovala bezbariérová úprava
komunikácií a chodníkov a pod. V roku 2012 sa
bezbariérovým zariadením po dobudovaní výťahu
stala aj mestská knižnica.
13. Rotary Club Piešťany – 20. výročie vzniku
Rotary Club vo svete vznikol v americkom Chicagu
23. februára 1905 z iniciatívy advokáta Paula
P. Harrisa. V Československej republike vznikol
prvý klub v Prahe v roku 1925. Československý
dištrikt Rotary patril v Európe medzi dištrikty
s najväčším počtom členov. V auguste 1939 bol
rozpustený, po štvorročnom pôsobení v rokoch
1945-1949 bol opäť rozpustený.
Koncom roka 1992 skupina Piešťancov na
čele s Viktorom Nižňanským iniciovala vznik
Rotary Clubu Piešťany. V decembri 1991 klub
zaregistrovali ako občianske združenie, do dištriktu
okrem Slovenska patrili aj Čechy a záp. Rakúsko.
Keďže na založenie klubu bolo potrebných aspoň
24 členov, zakladajúca schôdza Rotary Clubu
Piešťany sa uskutočnila až 1.septembra 1992.
Počas nasledujúcich dvadsať rokov klub realizoval
množstvo projektov humanitárneho, vzdelávacieho
a kultúrneho charakteru.
Medzi zakladateľov piešťanského Rotary Clubu
a ktorí sú až dodnes jeho členmi, patria Viktor
Nižňanský, Igor Čech, Karol Ambra, Eugen
Hallo, Peter Urban, Pawel Jurkiewicz a Ladislav
Kusenda. Všetci boli aj prezidentmi klubu, niektorí
aj dvakrát. Prvým prezidentom klubu bol Viktor
Nižňanský (1992-1993), potom sa prezidenti
každoročne striedali, v období 2012/2013 ním bol
Karol Ambra. Medzi zakladajúcich členov klubu
patrili aj Ján Tatara (prezident klubu 2001/2002),
v súčasnosti prezident Spoločnosti M.R. Štefánika
so sídlom v Brezovej pod Bradlom, Marián
Šaradin, Tibor Bajaník, Štefan Bartovic (prezident
1998/1999), Vladimír Gembický, Peter Habarta,
Peter Hallo, Ladislav Hubáček, Juraj Kizek, Pavol
Kubo, Peter Martinka, Jaromír Niepel, Gustáv

Niepel (prezident 1993/1994), Marián Mikolášik
(prezident 1999/2000), Karol Ondruš, Ladislav
Sulík, Michal Švaro, Milan Tóth, Ján Valášek
(prezident 1996/1997). Za uplynulých dvadsať
rokov sa v piešťanskom Rotary Clube vystriedalo
56 členov, v roku 2012 mal klub 19 členov. Okrem
uvedených siedmich zakladateľov piešťanského
Rotary Clubu a ktorí sú až dodnes jeho členmi, boli
v roku 2012 členmi klubu aj Milan „Miloš“ Fekete
(prezident 2004/2005), Pavel Kvak (2007/2008),
Bohuslav Pernecký (2008/2009), Milan Šiška
(2009/2010), Ivan Vnuk (2011/2012), Rasťo
Turek, Samuel Baláž, Milan Binčík, Ondrej Botek,
Stanislav Paluga, Jaroslav Pilát a Marián Škorník.
Prezidentom klubu bol aj Ján Uhliarik (2002/2003).
Čestnými členmi Rotary Clubu Piešťany sú
klavirista a riaditeľ Slovenskej filharmónie
Marián Lapšanský (benefičný koncert rotariánov
sa v Piešťanoch koná každý rok), dvaja nemeckí
rotariáni – Klaus Hancken a Rudolf Heubach
z partnerského RC Bad Wörishofen, ktorí
dlhodobo pomáhali klubu v jeho činnosti a tiež
dnes už nebohí – guvernér dištriktu Rotary
Clubu pre Čechy a Slovensko Viktor Príkazský
a predchádzajúci guvernér dištriktu Viktor
Straberger.
V rámci služieb mestu Piešťany podporili
rotariáni rôzne miestne projekty, združenia i osoby
v miestnej núdzi, najmä nemocnicu, mestskú
knižnicu, balneologické múzeum i FS Slnečnica.
V rámci podpory profesnej služby klub sponzoroval
odborné stáže lekárom a kurzy učiteľkám, ktoré
sa konali v Rakúsku i stáž pre začínajúcich
podnikateľov v Luxembursku.
V rámci služieb mládeži rotariáni podporovali
výmenné letné tábory detí Piešťan s deťmi zo
zahraničia.
Rotary má celosvetový charakter a preto piešťanskí
rotariáni spolupracovali s rotariánmi z iných krajín,
napr. pri podpore obyvateľov štátov postihnutých
katastrofami.
Počas svojej 20-ročnej existencie Rotary Club
Piešťany zorganizoval 21 benefičných koncertov
v predvianočnom období, 20 Rotary plesov, predaj
Vianočného čaju v centre mesta a podieľal sa na
organizovaní rôznych spoločenských, kultúrnych
a umeleckých akcií v našom meste. Výťažky
z týchto akcií vo výške 192 tisíc eur boli použité na
dobročinné účely.
V roku 2006 Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR udelilo piešťanskému Rotary Clubu
plaketu Sociálny čin roka.

14. Nový správca Rímskokatolíckej farnosti pri
Kostole sv. Štefana Kráľa v Piešťanoch
Novým správcom Rímskokatolíckej farnosti pri
Kostole sv. Štefana Kráľa v Piešťanoch sa stal dp.
František Bačík. 12. júla 2012 sa na mestskom
úrade stretol s primátorom mesta Remom Cicuttom.
15. Detský domov v Piešťanoch – výchova dieťaťa
v profesionálnej rodine
Detský domov v Piešťanoch má sídlo na
Sasinkovej ul., riaditeľkou v roku 2012 bola
Mgr. Iveta Hanková. V roku 2012 bolo v DD
umiestnených celkove 34 detí, z toho 25 chlapcov
a 9 dievčat.
V objekte na Sasinkovej ul. bolo 19 detí vo veku
od 8 do 17 rokov, v špecializovanom objekte
na Mierovej ul. 11 detí vo veku od 1 do 17
rokov. Počas povinnej školskej dochádzky deti
navštevovali ZŠ na Holubyho ul., príp. Spojenú
školu na Valovej ul. Navštevovali tiež krúžky
v CVČ Ahoj počítačový a tanečný.
Podľa nového nariadenia zdravé dieťa do 6 rokov
nemôže byť umiestnené v detskom domove, ale
musí byť vychovávané dočasne v profesionálnej
rodine. V roku 2012 sa profesionálni rodičia starali
o 5 malých detí z piešťanského DD. Ďalšie 4 deti
vo veku do 6 rokov boli zdravotne postihnuté
a preto boli umiestnené do špecializovaného
objektu detského domova na Mierovej ul., kde sa
im poskytovala potrebná zdravotná starostlivosť.
16. Piešťanskí bezdomovci v zimnom období
Piešťanskí bezdomovci dlhodobo odmietajú
prespať, prípadne využiť i ďalšie služby ZSS
Domum v Bodone. Až silné mrazy a studený vietor
ich začiatkom februára prinútili nájsť dočasné
bydlisko v Domume. Premrznutých ich tam vozili
mestskí policajti. Nocľaháreň s kapacitou 15 miest
sa zaplnila.
2-krát dostávali polievku a čaj.
Počas zimy však bezdomovci vyhľadávali rôzne
miesta, kde by sa mohli zohriať, viacerí prichádzali
i na piešťanskú stanicu.

10. Zdravotníctvo
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2011
Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej

a humanitárnej za rok 2011 bola udelená OZ
Materské centrum Úsmev. 9. marca 2012 si
ju v galérii KSC Fontána prevzala štatutárna
zástupkyňa centra Ing. Dáša Dzurechová.
Materské centrum Úsmev vzniklo v roku 2002
z iniciatívy matiek na materskej dovolenke, ktoré
pociťovali potrebu vytvárať vhodné prostredie
a poskytovať špeciálnu pozornosť deťom do
6 rokov.
Medzi hlavné aktivity centra patrili:
- vzdelávacie aktivity a poradenstvo určené pre
matky na materskej alebo rodičovskej dovolenke.
Konali sa odborné prednášky, besedy, diskusie
a kurzy, na ktoré boli do materského centra
pozývaní odborníci z oblasti zdravotníctva,
psychológie, dojčenia, starostlivosti a zdravej
výživy;
- vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti.
Matky s deťmi si osvojovali nové zručnosti
a prebiehalo neformálne vzdelávanie formou
divadielok, zábavných hier, súťaží a pod.
Materské centrum Úsmev sa v roku 2011 obzvlášť
výrazným spôsobom pričinilo o rozvoj služieb pre
rodinu, ktoré sú v našom meste nedostatkové.
Pod vedením Dáši Dzurechovej sa centru podarilo
vybudovať vonkajšie detské ihrisko Karibik
pre najmenšie deti s hracími prvkami, ktoré sú
prispôsobené ich schopnostiam. Na ihrisku je
okrem hracích zariadení aj veľa dekoračných
prvkov a malá záhradka. Tento typ detského ihriska
doteraz chýbal.
Celkové náklady na zhotovenie detského ihriska
boli vyše 3 000 eur, financovali to sponzori
a čiastočne materské centrum z prostriedkov, ktoré
získali z 2 % daní.
2. Nemocnica Alexandra Wintera (NAW) Piešťany,
n. o. v roku 2012
a/ Vedenie nemocnice
Správna rada NAW – počas roka 2012 sa jej
zloženie niekoľkokrát zmenilo.
Do 5. septembra 2012 pracovala v zložení:
JUDr. Katarína Cibulková, Ing. Ľudmila Kiššová,
Ing. Blanka Bosá, MUDr. Alan Suchánek,
Mgr. Magdaléna Kovačovičová. K zmenám v jej
zložení došlo od 6. septembra do 13. septembra
a od 14. septembra do 26. novembra. Od 27.
novembra začala správna rada pôsobiť v zložení:
Ing. Drahoslava Kupcová, JUDr. Michal Straka,
Ing. Marek Brezničan, Ing. Lukáš Kmeťo, MUDr.
Alan Suchánek, Mgr. Magdaléna Kovačovičová.
Dozorná rada NAW – do 11. októbra 2012

pracovala v zložení: Ing. Tatiana Matejovičová,
Ing. Beáta Kumpánová, MUDr. Ján Ranostaj. Od
12. októbra pracuje v zložení: predseda
JUDr. Renáta Zmajkovičová, Adriana Herdová,
MUDr. Ján Ranostaj.
Riaditeľ NAW – do 27. novembra 2012 Ing. Róbert
Mamrilla, od 28. novembra 2012 JUDr. Mária
Domčeková.
b/ Zamestnanci, mzdy
Počet zamestnancov nemocnice k 31.12.2012
bol celkove 442. Zdravotníckych pracovníkov
bolo 301, z toho bolo 66 lekárov a 152 sestier.
Priemerná mzda lekárov v roku 2012 bola 1 521
eur, s pohotovostnou službou 1 766 eur a sestier
855 eur, so službami 888 eur.
c/ Oddelenia, počet hospitalizovaných pacientov,
počet lôžok pre zdravotnú starostlivosť
V roku 2011 bolo zrušené doliečovacie oddelenie,
geriatrické oddelenie bolo zlúčené s interným
oddelením a tiež nemocnica otvorila Dom
ošetrovateľskej starostlivosti.
V roku 2012 nemocnica prevádzkovala 8 oddelení:
Interné oddelenie ( 2 268 hospitalizovaných
pacientov), Domov ošetrovateľskej starostlivosti
– od 1.12.2012 (223), oddelenie anestézie
a intenzívnej medicíny (126), pediatrické
oddelenie (580), novorodenecké oddelenie (673),
gynekologické a pôrodnícke oddelenie (1 699),
chirurgické oddelenie (1 926), ortopedické
oddelenie (993). Celkove bolo v nemocnici
hospitalizovaných 8 488 pacientov, počet lôžok bol
267.
d/ Zmluvné vzťahy nemocnice so zdravotnými
poisťovňami
NAW mala v roku 2012 uzatvorené zmluvy
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s tromi
zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s. (podiel poistencov 85 %), Dôvera,
a. s. (11 %), Union, a. s. (4 %).
Ročné objemy objednávok nezahŕňali zdravotnú
starostlivosť za lekársku starostlivosť prvej pomoci,
kapitáciu, A lieky, preventívne lekárske úkony,
lekárske výkony za pacientov EÚ, transfúzne
hradené podľa vykázanej skutočnosti a balíčkové
ceny TEP operácií.
e/ Investičné aktivity nemocnice
V roku 2012 investície dosiahli 296 996 eur.
V porovnaní s rokom 2011 boli vyššie až o
181 539 eur.
Najväčšou investíciou bolo zakúpenie digitálneho
RTG prístroja TWIN DR v sume 249 tis. eur
formou sponzorského daru. Ak sa neberie do úvahy

tento sponzorský dar, potom investície z vlastných
zdrojov poklesli o 67 461 eur.
f/ Dar zo Švajčiarska
V roku 2012 sa z iniciatívy piešťanského Rotary
Clubu a poslankyne MsZ Márie Beňovej realizoval
projekt, ktorým nemocnica získala dar, a to
niekoľko desiatok automaticky polohovateľných
postelí, tiež vozíky pre čiastočne alebo úplne
imobilných pacientov i ďalšie vybavenie. Postele
boli rozmiestnené na chirurgickom a internom
oddelení. Išlo o dvojročné vybavenie zo
Švajčiarska, ktoré tam na základe prísnych opatrení
vyradili, hodnota darovaného vybavenia je
cca 150 tis. eur.
3. Celoslovenská konferencia zdravotných sestier
v Piešťanoch
V dňoch 23. - 24. marca 2012 sa v hoteli
Park v Piešťanoch uskutočnila celoslovenská
konferencia zdravotných sestier pracujúcich
v odboroch vnútorného lekárstva. Podujatie otvoril
primátor Piešťan Remo Cicutto, zúčastnilo sa
ho 180 sestier zo Slovenska a Čiech pôsobiacich
v nemocniciach a ambulanciách, prítomná bola aj
prezidentka SK SaPA Mária Lévyová.
Hlavnou témou konferencie boli špecifiká
ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov
v odboroch vnútorného lekárstva, aktuálne otázky
a nové postupy v poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti.
4. VIII. jarný reumatologický seminár
V sále Spoločenského centra SLK Piešťany
sa konal VIII. jarný reumatologický seminár.
Zorganizovali ho Slovenská lekárska spoločnosť,
Slovenská reumatologická spoločnosť, NÚRCH
Piešťany a SLK Piešťany, a. s.
Účastníkov pozdravil 23. marca 2012 primátor
mesta Remo Cicutto.
5. Časopis Rheumatologia – 25 rokov existencie
Prvé číslo časopisu Rheumatologia vyšlo v roku
1987. Prof. Štefan Siťaj, ktorý je považovaný
za zakladateľa slovenskej reumatológie a jeho
pričinením vznikol v roku 1953 v Piešťanoch a stal
sa i prvým vedúcim redaktorom časopisu, doplnil
jeho názov na Rheumatologia – časopis pre otázky
pohybového ústrojenstva a spojiva. Časopis prináša
výsledky a poznatky z vedeckých výskumov
používané pri liečbe chorôb v príslušnej oblasti.
Časopis vychádza 4-krát ročne, koncom roka 2011
vyšlo jubilejné sté číslo. Do časopisu prispievajú

lekári a výskumní pracovníci nielen zo Slovenska
a Čiech, ale i z viacerých krajín sveta. Odberatelia
pochádzajú zo 17-tich štátov.
Už vyše 20 rokov je vedúcim redaktorom časopisu
Rheumatologia 88-ročný docent Tibor Urbánek.
Predsedom redakčnej rady je riaditeľ NÚRCH-u
v Piešťanoch Prof. Jozef Rovenský.
Na 55. zjazde slovenských a českých reumatológov,
ktorý sa konal v dňoch 29.septembra - 1.októbra
2011 v Piešťanoch, prevzal docent Tibor Urbánek
Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti
za celoživotné dielo v prospech slovenskej
reumatológie.
6. Krajské ocenenie piešťanských zdravotníkov
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, v Zrkadlovej
sieni Divadla J. Palárika v Trnave ocenil pamätnou
medailou predseda TTSK Tibor Mikuš aj dvoch
Piešťancov.
MUDr. Ivan Mendl získal ocenenie za dlhoročné
protidrogové aktivity. Zaslúžil sa o to, že veľa
mladých ľudí sa naučilo žiť bez drogy.
Ocenenie získal aj docent MUDr. Tibor Urbánek,
CSc., spoluzakladateľ NÚRCH-u v Piešťanoch.
Vyše 20 rokov je vedúcim redaktorom časopisu
Rheumatologia, ktorý vydáva NÚRCH
v Piešťanoch.
7. Stretnutie parkinsonikov v Piešťanoch
V lete 2012 sa v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie
ľudí postihnutých Parkinsonovou chorobou.
Zorganizovala ho spoločnosť Parkinson Slovensko.
Členovia SPSS sa už po tretíkrát stretli na
rekondičnom pobyte v piešťanskom hoteli Máj.
V hoteli im boli poskytnuté kvalitné procedúry,
bazén i ďalšie služby. Medzi účastníkmi pobytu bol
aj exprezident SR Michal Kováč.
SPS zabezpečila počas pobytu aj prednášky
a besedy s odborníkmi so špecializáciou na
neurológiu, psychológiu, logopédiu a fyzioterapiu.
8. Deň zdravia v Piešťanoch
Podujatie Deň zdravia sa začalo v piatok večer
5. októbra 2012 na Nám. slobody tancom k zdraviu
– zumbou, mohli sa ho zúčastniť záujemci
v športovom odeve.
V sobotu 6. októbra predpoludním sa v KSC
Fontána uskutočnilo slávnostné otvorenie
podujatia.
Vo foyeri kina Fontána boli pre návštevníkov
pripravené zdravotné služby, vystavené boli zdravé
projekty. Prezentovali sa viaceré zdravotnícke

zariadenia, občianske združenia, ktoré záujemcom
poskytovali informácie týkajúce sa zdravia, hlavne
zdravého životného štýlu a zdravej výživy.
Zdravotné služby v stánkoch poskytovali:
Byliny INTRA M. Zárišová (alternatívna
liečba), ESTIME, s. r. o., Nitrianska Blatnica,
Slovenský Červený kríž, miestny spolok Piešťany
2, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
OZ Piešťany, Spoločnosť Pharmanex, Štúdio
Biorovnováha Bratislava, THUASNE SK s. r. o.,
VELCON, s. r. o. Banská Bystrica.
Zdravú výživu v stánkoch prezentovali: Centrum
výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Zväz
záhradkárov a vinárov Slovenska.
9. Konferencia reumatológov o alkaptonurii
V dňoch 1. až 3. novembra 2012 sa v Piešťanoch
konala 6. medzinárodná konferencia reumatológov
pod názvom International Workshop on
alkaptonuria.
Zúčastnilo sa jej 70 odborníkov z 12-tich krajín,
konala sa v Kongresovom centre SLK.
10. Medzinárodný lekársky kongres v Piešťanoch
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie Piešťany Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave sa stal v dňoch 18. až
20. októbra 2012 hostiteľom 11. ročníka
Medzinárodného kongresu ISMUS. Výber
Piešťan, ako miesta konania kongresu, bol zároveň
ocenením aktivít Slovenskej spoločnosti pre
ultrazvuk v medicíne, založenej MUDr. Jozefom
Beňačkom, PhD.
Podujatia sa zúčastnilo 140 lekárov z 15
štátov, rokovalo sa o najnovších poznatkoch
muskoloskeletárnej sonografie.
11. 6. ročník Siťajovho predvianočného sympózia
6. ročník Siťajovho predvianočného sympózia sa
konal v dňoch 30. novembra - 1. decembra 2012
v Kongresovom centre SLK Piešťany. Podujatie
zorganizoval Národný ústav reumatických chorôb
v Piešťanoch v spolupráci so Slovenskou lekárskou
spoločnosťou, Slovenskou reumatologickou
spoločnosťou a SLK Piešťany, a. s. Zúčastnilo sa
ho 171 odborníkov a 70 stredne zdravotníckych
pracovníkov. Účastníkov sympózia 30. novembra
2012 pozdravil primátor Piešťan, vo svojom
príhovore vyzdvihol prácu lekárov NÚRCHu pod
vedením Prof. Jozefa Rovenského.
12. TOP lekári z Piešťan

Výsledkom spoločného projektu denníka
Hospodárske noviny a Zdravotníckych novín
bola publikácia TOP lekárov Slovenska.
Obsahuje zoznam TOP 56 lekárov Slovenska v 11
špecializáciách.
V špecializácii Reumatológia sa medzi najlepších
lekárov dostali aj traja lekári z Národného ústavu
reumatických chorôb v Piešťanoch.
Prof. MUDr. Jozef Rovenský, Dr.Sc., FRCP pracuje
v NÚRCHu vyše 40 rokov, riaditeľom ústavu je od
roku 1990, je hlavným odborníkom ministerstva
zdravotníctva pre reumatológiu.
MUDr. Elena Tuchyňová pracuje v NÚRCHu
ako internistka a reumatologička na oddelení
systémových chorôb spojiva.
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. má špecializáciu
v reumatológii i gastroenterológii, v rokoch
1999-2010 bol hlavným odborníkom rezortu
zdravotníctva pre reumatológiu.
13. Dental Studio Piešťany – MUDr. Igor Čech st.
a MUDr. Igor Čech ml. – aktivity
MUDr. Igor Čech st. začal pracovať v odbore
stomatológia v roku 1953, do súčasnosti je to
50 rokov. V roku 1994 založil v Piešťanoch
Dental Studio 2001, zubnú ambulanciu s cieľom
poskytovania zubolekárskych služieb na úrovni
súčasných poznatkov a technológií, počet
pracovníkov z pôvodných troch sa zvýšil na
súčasných sedemnásť.
MUDr. Igor Čech st. sa zaslúžil o propagáciu
Piešťan a Slovenska aj v ďalších oblastiach.
Medzi jeho aktivity bolo cestovateľstvo po svete
a moreplavba. Je jedným z najvšestrannejších
slovenských cestovateľov, zameral sa na potápanie,
námorný jachting, vysokohorskú turistiku i cesty
automobilom.
O propagáciu Piešťan sa zaslúžil aj ako člen
Rotary Clubu Piešťany, poskytujúceho už 20 rokov
dobročinné, humanitárne a kultúrno-vzdelávacie
služby.
Po odchode MUDr. Igora Čecha st. do dôchodku
sa vedúcim lekárom Dental studia od roku 2002
stal jeho syn MUDr. Igor Čech ml. Ten založil dve
inštitúcie:
1. OZ Implatologický klub SR – bol založený
v roku 2010, má 119 členov, sympóziá sa konajú
2-krát ročne. MUDr. Igor Čech ml. sa stal
prezidentom klubu.
2. Akadémia implantológie a estetiky, rok 2012
– Asociovaná akademická inštitúcia Goetheho
Univerzity Frankfurt, ročné kurikulum –

štúdium pre lekárov a technikov v oblasti ústnej
implantológie.
Obidve inštitúcie poskytujú konzultačné služby
a organizujú odborné podujatia, obsadené
zahraničnými prednášateľmi. MUDr. Igor Čech
ml. je častým hosťujúcim prednášateľom v cudzine
v oblasti implantológie. IK SR zorganizoval na
jeseň 2012 prvé spoločné sympózium s Českým
implatologickým klubom, na ktorom bolo
I. Čechovi ml. udelené čestné členstvo, len tretie
počas 15-ročnej existencie českého klubu.
14. Veterinárna klinika ZVERLAND v Piešťanoch
Až do marca 2012 bola v prevádzke Veterinárna
poliklinika pre malé zvieratá na Palárikovej ul.
v Piešťanoch. Viedol ju MVDr. Juraj Čenteš, ktorý
ako veterinár pracoval 40 rokov.
Po ukončení jej prevádzky bola následne otvorená
Veterinárna klinika ZVERLAND so sídlom na
Radlinského ul. v Piešťanoch. Jej majiteľmi sú
veterinárni lekári MVDr. Katarína Čentešová
(dcéra MVDr. Juraja Čenteša) a MVDr. Tomáš
Schuster. Zároveň sú vlastníkmi aj sesterskej
veterinárnej kliniky ZVERLAND, ktorá sa
nachádza v Bratislave - Rači.

11. Šport v roku 2012
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2012
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety
Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2012 sa i s kultúrnym program uskutočnilo v KSC
Fontána 23. marca 2013.
Ocenenia odovzdával primátor mesta Remo Cicutto
a predsedníčka komisie školstva, športu a mládeže
MsZ Iveta Babičová, podujatie moderovala vedúca
kancelárie primátora Drahomíra Moretová.
Kategória dorastenci: Na 1. mieste sa umiestnil
Richard Vančo – veslovanie (Veslársky klub Sĺňava
Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili
(podľa abecedného poradia): Lýdia Drahovská –
triatlon (ŠBR športová bežecká rodinka Piešťany),
Michael Gabovič – lyžovanie na tráve (LK Remas
Piešťany), Roman Hovorka – bojové športy –
športy tvrdých mužov MIXED MARTIAL ARTS
(Styx Fighters Gym), Jerguš Jacko – kanoistika
((kanoistický oddiel TJ Sĺňava Piešťany), Adam
Masár – lyžovanie na tráve, Romana Mikušová –
kanoistika (kanoistický oddiel TJ Sĺňava Piešťany),
Sára Niepelová – plávanie (Športový plavecký

klub Kúpele Piešťany), Nikolaj Tóth – plávanie
(Športový plavecký klub KP), Filip Valo –
kanoistika (kanoistický oddiel TJ Sĺňava Piešťany).
Kategória dospelí: 1. miesto Zuzana Vráblová
– vodné lyžovanie (Klub vodného lyžovania
a vodných športov Piešťany). V prvej desiatke
sa ďalej umiestnili (podľa abecedného poradia):
Lukáš Babač – veslovanie (Veslársky klub Sĺňava
Piešťany), Martin Hauser – bojové športy (Styx
Fighters Gym), Vladislav Janovjak a vodič
Róbert Mitošinka – cyklistika (Cyklistický klub
Piešťany), Lukáš Lacko – tenis (Tenisový klub
Kúpele Piešťany), Patrik Nemec – automobilové
preteky (SBM motorsport a AČR), Ján Riapoš
– stolný tenis (Športový klub vozíčkarov),
Magdaléna Rybáriková – tenis (Tenisový klub
Kúpele Piešťany), Tomáš Tomek hokej (Športový
hokejový klub 37 Piešťany),
Lukáš Učeň – zjazd na horských bicykloch
(Novatec CTM).
Kategória kolektívy: 1. miesto – Seniorske
mužstvo hokejistov ŠHK 37 Piešťany. Zloženie
mužstva: brankári – Tomáš Tomek, Jozef Ondrejka,
obrancovia – Tomáš Brňák, Tomáš Bučka, Matej
Cuník, Adam Drgoň, Richard Filip, Kristián
Grman, Antonín Hruška, Adrián Kolník, Andrej
Mrázik, Martin Škadra, Vladimír Urban, útočníci –
Jozef Haring, Filip Hudec, Martin Chylo, Branislav
Jánoš, Marek Lisoň, Tibor Melichárek, Marek
Mertel, Matej Mišura, Vladimír Nemec, Ondrej
Otčenáš, Michal Peško, Henrich Ručkay, Samir
Saliji, Václav Stupka, Peter Šišovský, Tomáš Tatar,
Michal Toman.
Realizačný tím: prezident klub Jaroslav Lušňák,
generálny manager Jaroslav Leifer, tréner Milan
Klement, asistent trénera Roman Sýkora, vedúci
mužstva Daniel Varačka, kustód Marián Hluch,
masér a fyzioterapeut Štefan Sýkora.
2. miesto – Družstvo žien Tenisový klub Kúpele
Piešťany. Zloženie družstva: Zuzana Luknárová,
Vivien Juhászová, Tereza Smitková, Ľudmila
Cervanová, Monika Staníková, Katarína
Maráčková, kapitán tímu Ing. Rudolf Vrábel.
3. miesto – Družstvo žiačok Klub vodného póla
Kúpele Piešťany. Trénerom družstva bol
Ing. Ján Baranovič.
Kategória tréner: Trénerka plávania Věra
Čamborová.
Mimoriadne ocenenie: Pamätnú medailu udelil
primátor Piešťan trénerke plávania Božene
Novotnej.
Pamätnú medailu udelil primátor mesta

basketbalovému družstvu žien Piešťanské Čajky za
postup do extraligy.
Kultúrny program. Vystúpili členky Zumba fitness
Piešťany a speváčka Sandra Podušelová, žiačka
ZUŠ v Piešťanoch.
2. Štefan Gregorička – ukončenie redaktorskej
činnosti
V roku 2012 64-ročný piešťanský športový
redaktor Piešťanského týždňa, novinár, regionálny
spravodajca a autor viacerých kníh so športovou
tematikou Štefan Gregorička odišiel do dôchodku.
V Piešťanskom týždni odpracoval 21 rokov,
v ktorom bolo uverejnených vyše 10-tisíc jeho
článkov a reportáží.
3. Olympijský oheň v Piešťanoch
Olympijský oheň počas svojej púte do Londýna sa
dostal aj na Slovensko a jednou zo zastávok boli
aj Piešťany. Študenti Gymnázia P. de Coubertina
prevzali oheň 11. júna 2012 za prítomnosti riaditeľa
školy Ivana Luknára, predsedu Trnavského
olympijského klubu (TOK) Antona Javorku
a podpredsedu TOK Jána Godála. V dňoch 11. až
21. júna sa v Piešťanoch konali sprievodné akcie
spojené s olympiádou.
20. júna sa v mestskom parku uskutočnil
Olympijský deň. Študenti absolvovali symbolický
štafetový beh s olympijskou pochodňou. V cieli
ju odovzdali plavkyni Martine Moravcovej, ktorá
slávnostne zapálila oheň v čaši.
Konali sa športové a vedomostno-zábavné súťaže.
V Kursalone boli odovzdané ceny Klubu fair
Slovenského olympijského výboru.
4. 30. Letné olympijské hry v Londýne
Letné olympijské hry sa konali v Londýne v dňoch
27. júla až 12. augusta 2012.
Slovensko reprezentovalo 47 športovcov (predtým
Sydney 2000 – 108, Atény 2004 – 64, Peking
2008 – 57). Pokles bol zaznamenaný aj v počte
získaných zlatých, strieborných a bronzových
medailí, keď v Londýne slovenskí športovci získali
1 striebornú a 3 bronzové medaily (Sydney 1-3-1,
Atény 2-2-2-, Peking 3-2-1).
Niektorí slovenskí olympionici nepodali
očakávané výkony. Nepresadili sa ani odchovanci
piešťanského tenisu Dominika Cibulková a Lukáš
Lacko, nepostúpili do 2. kola. Striebornú medailu
získala strelkyňa Zuzana Štefečeková, na jej
úspechu sa podieľal aj piešťanský masér Dušan
Vičan.

5. 24. Letné paralympijské hry v Londýne
Letné paralympijské hry sa konali v Londýne
v dňoch 29. augusta až 9. septembra 2012.
Slovensko reprezentovalo 34 športovcov
(32 telesne postihnutých a 2 zrakovo postihnutí)
a patrilo medzi najúspešnejšie krajiny hier. Súťažilo
sa v atletike, boccii, cyklistike, lukostreľbe,
plávaní, stolnom tenise, športovej streľbe, tenise na
vozíku a tlaku na lavičke.
Slovenskí paralympionici získali 6 medailí – 2
zlaté, 1 striebornú a 3 bronzové.
Piešťanský vozíčkar Ján Riapoš získal v stolnom
tenise v kategórii TT2 2 zlaté medaily. Zrakovo
postihnutý cyklista Vladislav Janovjak s pilotom
Róbertom Mitošinkom získal bronzovú medailu
a bol zároveň vlajkonosičom slovenskej výpravy.
Z Piešťan pochádza aj zrakovo postihnutá plavkyňa
Karin Petrikovičová, súťažiaca za klub JAMES
Bratislava, ktorá v pretekoch na 100 m znak
obsadila 6. miesto.
6. Plávanie
a/ Martina Moravcová (ŠPK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR, najlepšia plavkyňa v dejinách
SR. Oficiálne ukončenie svojej úspešnej,
dlhoročnej športovej kariéry oznámila 36-ročná
Martina na slávnostnom vyhlásení najúspešnejších
slovenských plavcov za rok 2012 20. decembra
2012 v Bratislave.
6-krát vyhrala anketu Športovec roka na Slovensku
a v ankete Športovec storočia skončila na 4. mieste.
V roku 2002 jej prezident SR udelil najvyššie
štátne vyznamenanie I. stupňa – Tri kríže. V roku
2008 bola prvou ženou a prvým plavcom vôbec,
ktorý bol uvedený do Športovej siene slávy
Southern Methodist University v Dallase.
Štartovala na 5-tich olympijských hrách (Barcelona
1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atény 2004,
Peking 2008). Počas svojej dvadsaťročnej
kariéry získala na OH, majstrovstvách sveta
a majstrovstvách Európy celkove 68 medailí –
29 zlatých, 27 strieborných a 12 bronzových.
Z toho na OH v Sydney získala dve strieborné
medaily (200 m voľný spôsob, 100 m motýlik),
na majstrovstvách sveta 22 medailí (z toho 7
zlatých), na majstrovstvách Európy 41 medailí
a 3-krát vyhrala seriál Svetového pohára. Vytvorila
3 svetové rekordy, 16 európskych a 207 národných
rekordov. Dodnes je držiteľkou desiatich
slovenských rekordov v dlhom bazéne.
Z dôvodu lepších tréningových možností
odišla do zámoria, aj v súčasnosti žije väčšinu

roka v americkom Dallase. V júni 2010 sa jej
v manželstve s právnikom Martinom Valkom
narodila dcérka Karolína.
V posledných rokoch sa venuje výchove mladých
plaveckých talentov.
b/ Letný plavecký kurz Martiny Moravcovej,
Piešťany (august) – mladí plavci pod vedením
Martiny Moravcovej trénovali v bazéne hotela
Sorea Sĺňava.
c/ Veronika Kolníková (ŠPK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR
- majstrovstvá Slovenska, Bratislava – 4-krát
1. miesto v kategórii žien (400 m polohové preteky,
400 m voľný spôsob, 800 m v.sp. a 1500 m v.sp).
d/ Mário Rusnák (ŠPK Kúpele Piešťany),
reprezentant SR
- majstrovstvá Slovenska, Bratislava – 2-krát
1. miesto v kategórii mužov
(200 m polohové preteky, 50 m motýlik).
e/ Agáta Malíková (PPK Piešťany) – 16-ročná
reprezentantka SR
- medzinárodné preteky Luxembourg Euro Meet
– 14. ročník – 9. miesto (50 m prsia) a 14. miesto
(100 m prsia)
- medzinárodné preteky Veľká cena Trnavy –
1. miesto (100 m motýlik).
f/ Katarína Hollá (PPK Piešťany), reprezentantka SR
- medzinárodné preteky Veľká cena Trnavy – 2-krát
1. miesto (100 m a 200 m znak).
g/ Lucia Vachanová (ŠPK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR
Na základe ankety bola vo februári 2012 vyhlásená
za najlepšiu plavkyňu na Slovensku za rok 2011
v kategórii diaľkového plávania.
h/ Nikolaj Tóth (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorsky
reprezentant SR
i/ Žiaci ŠPK Kúpele Piešťany – v roku 2012 boli
úspešní starší žiaci Jakub Horský, Lukáš Melicháč,
Sára Niepelová a mladší žiaci Matúš Janík
a Patrícia Mosná. Na majstrovstvách Slovenska
v plávaní žiakov získala Sára Niepelová 3-krát
1. miesto a Matúš Janík 4-krát 1. miesto.
j/ Majstrovstvá sveta v plávaní Masters, Riccione,
Taliansko – zúčastnili sa ich aj dvaja piešťanskí
plavci, Lucia Vachanová v kateg. 20-25 rokov
a Peter Pontes v kateg. 60-64 rokov.
k/ Medzinárodné majstrovstvá Švajčiarska Masters
– zúčastnili sa ich dvaja Piešťanci, Anna Kičinová
v kateg. 50-54 rokov získala 2-krát 1. miesto
(200 m prsia a 400 m v.sp.) a Pavol Škodný
v kateg. 40-44 rokov získal jedno 1. miesto
(200 m znak).

7. Tenis
a/ Marián Vajda, tenisový tréner svetovej jednotky
Rodina Vajdovcov sa v roku 1973 prisťahovala do
Piešťan. Mladý Marián sa tu začal venovať tenisu
pod vedením trénera Iva Doležálka, Rudolfa Vrábla
i ďalších. Okrem víťazstva v pardubickej juniorke
v roku 1982, bol v roku 1984 spolu s Milošom
Mečířom, Karlom Nováčkom a piešťanským
rodákom Branislavom Stankovičom členom
víťazného čsl. družstva v Galeovom pohári, ktorý
bol považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta
družstiev do 21 rokov.
V rebríčku ATP najlepších svetových tenistov sa
dostal až na 34. miesto.
Od roku 1995 sa venuje trénerskej činnosti. Bol
trénerom budúceho slovenského reprezentanta
Dominika Hrbatého.
Od roku 2006 Marián Vajda trénuje srbského
tenistu Novaka Djokoviča, ktorý bol v roku 2012
svetovou tenisovou jednotkou.
Jedným z dvanástich laureátov 15. ročníka
Krištáľového krídla za rok 2011 sa stal aj Marián
Vajda (ocenenie pre osobnosti slovenskej vedy
a medicíny, spoločenskej, umeleckej a športovej
scény).
b/ Dominika Cibulková, odchovankyňa
piešťanského tenisu, reprezentantka SR.
Ku koncu roka 2012 bola slovenskou tenisovou
jednotkou a na 15. mieste vo svetovom WTA
tenisovom rebríčku žien. V novembri 2012 došlo
k zmene jej trénera, namiesto Petra Miklušičáka sa
ním stal Matej Lipták;
- grandslamový turnaj Paríž – v osemfinále vyradila
svetovú jednotku Bielorusku Azarenkovú
- WTA turnaj, Barcelona – 2. miesto v dvojhre
- WTA turnaj Mercury Insurance Open, Carlsbad,
USA – 1. miesto v dvojhre Slovenska medzi 8
najlepších družstiev vo svete.
c/ Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany), reprezentant
SR. Ku koncu roka 2012 bol na 51. mieste v ATP
rebríčku vo dvojhre mužov, v ankete STZ Tenista
roka 2012 sa umiestnil na 2. mieste.
d/ Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR.
Ku konca roka 2012 bola na 63. mieste WTA
rebríčka v dvojhre žien;
- WTA turnaj, Washington – 1. miesto v dvojhre
- WTA turnaj, Budapešť – 1. miesto vo štvorhre.
e/ Jakub Oravec (TK Kúpele Piešťany), juniorsky
reprezentant SR.
- ATP turnaj, Záhreb – 2. miesto v dvojhre
- chalengerový turnaj, Helsinki – 1. miesto

v dvojhre.
f/ Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany),
reprezentant SR.
g/ Ivan Voltman – po odchode Petra Branderského
sa stal novým trénerom tenisového vrcholového
strediska v Piešťanoch.
h/ Družstvo žien TK Kúpele Piešťany, účastník
tenisovej extraligy žien. Na majstrovstvách
Slovenska obsadilo družstvo TK Kúpele Piešťany
2. miesto.
Hrávali v zložení: Ľudmila Cervanová, Zuzana
Luknárová, Katarína Maračková, Tereza Smitková,
Vivien Juhászová, Monika Staníková, nehrajúci
tréner Rudolf Vrábel.
i/ Družstvo chlapcov TK Kúpele Piešťany
- celoslovenské finále družstiev chlapcov do 10
rokov, NTC Bratislava – družstvo TK Kúpele
Piešťany obsadilo 2. miesto.
j/ Tenisové turnaje na dvorcoch TK Kúpele
Piešťany, Ul. E. Belluša 2
- Chirosan Cup (február) – halové majstrovstvá SR
starších dorasteniek. Monika Staníková obsadila
3. miesto v dvojhre.
- Slovakia Cup – 34. ročník (apríl) – medzinárodný
turnaj 2. najvyššej kategórie juniorov do 18 rokov.
Zúčastnilo sa ho 48 chlapcov a 48 dievčat z 19
krajín.
- PSS Cup - Piešťanský pohár 19. ročník (máj) –
medzinárodný turnaj chlapcov a dievčat do
14 rokov
- majstrovstvá SR jednotlivcov mladšieho žiactva
(máj - jún)
- majstrovstvá SR jednotlivcov staršieho žiactva
(jún)
- Galea/Valerio Cup (august) – kvalifikačný turnaj
majstrovstiev Európy družstiev chlapcov do 18
rokov
- SWEET FAMILY CUP (august) – turnaj detí do
10 rokov
- WILSON CUP (august) – celoštátny turnaj
dorastu triedy A
- celoštátny turnaj detí do 8 rokov (september).
k/ Tenisový turnaj – na dvorcoch HSC, Hlboká ul.
Futures HSC Cup (júl august) – tenisový turnaj
mužov ITF. Víťazom sa stal Andrej Martin
z Bratislavy.
8. Ľadový hokej
a/ Seniori ŠHK 37 Piešťany
V roku 2012 dosiahlo mužstvo seniorov ŠHK
37 Piešťany historický úspech – postúpilo do
slovenskej hokejovej extraligy. Trénerom je Milan

Klement.
V sezóne 2011/2012 obsadilo v 1. hokejovej lige
v základnej časti súťaže 2. miesto a 2. miesto
obsadilo aj v play off súťaže. Víťazom 1. ligy sa
stalo mužstvo Bardejova, ktoré však ako rezerva
Košíc nemohlo do extraligy postúpiť.
Víťaz extraligy v sezóne 2011/2012 mužstvo HC
Slovan Bratislava prešlo v sezóne 2012/2013
do Kontinentálnej hokejovej ligy. V slovenskej
extralige tak vzniklo voľné miesto, ktoré pripadlo
mužstvu Piešťan. Definitívne o tom rozhodol
Výkonný výbor Slovenského ľadového hokeja
23. mája 2012.
Extraligovú súťaž v sezóne 2012/2013 začali
úspešne piešťanskí hokejisti v septembri. V prvom
zápase vyhrali v Martina 3:0. V nasledujúcom
zápase vyhrali doma nad Skalicou 8:2, sledoval ho
aj prezident SR Ivan Gašparovič.
b/ Nové logo piešťanských hokejistov
4. júla 2012 sa na Mestskom úrade v Piešťanoch
uskutočnila tlačová konferencia na tému vstupu
hokejistov ŠHK 37 Piešťany do extraligy.
Predstavitelia klubu prezentovali nové logo
piešťanských hokejistov, ktorí budú hrať v dresoch
so symbolom havrana (podľa vrchu Havran).
c/ Dorastenci ŠHK 37 Piešťany – v sezóne
2011/2012 hralo mužstvo v 1. dorasteneckej lige.
V základnej časti obsadilo 1. miesto, v prelínacej
časti 2. miesto, čo však stačilo na postup do
dorasteneckej hokejovej extraligy v sezóne
2012/2013, do ktorej sa vrátili po desiatich rokoch.
Trénerom mužstva bol Michal Bubeník.
d/ História ľadového hokeja v Piešťanoch –
75. výročie vzniku
Piešťanský hokejový klub svoj prvý zápas odohral
23. januára 1937 v Trenčíne.
V sezóne 1965/66 hokejisti Spartaka Piešťany hrali
v majstrovstvách kraja. K dispozícii mali otvorené
klzisko v mestskom parku. Následne sa hokejový
oddiel stal súčasťou TJ Tesla Piešťany.
V rokoch 1970 1975 nastalo obdobie stagnácie
piešťanského hokeja, jednak z finančných dôvodov
a tiež z dôvodu absencie ľadovej plochy. Hokej
sa v Piešťanoch začal znovu hrať v roku 1976, od
sezóny 1981/82 pod názvom TJ Chirana Piešťany.
Podmienky pre hokej sa výrazne zlepšili v roku
1983 po vybudovaní zimného štadióna. V sezóne
1992/93 sa sponzorom piešťanského hokeja
stal Marat Manafov a klub s názvom HC Marat
Piešťany postúpil do 1. Slovenskej národnej
hokejovej ligy (1. SNHL).
V roku 1994 po odchode Manafova hokejistov

pomohla armáda. V 1. lige sa im podarilo udržať,
názov klubu sa zmenil na HK VTJ Piešťany. Od
sezóny 1999/2000 hrali naďalej v 1. SNHL pod
názvom ŠHK 37 Piešťany (číslo 37 symbolizuje
rok založenia hokeja v Piešťanoch).
Od sezóny 2004/2005 sa začala v meste nová
a úspešná éra hokeja. Pod vedením Jaroslava
Lušňáka, prezidenta a konateľa novozaloženej
spoločnosti ŠHK 37 Piešťany, s. r. o., dostal klub
od mesta od 1. januára 2005 zimný štadión do
dlhodobého nájmu.
V sezóne 2008/2009 sa piešťanskí hokejisti
prvýkrát prebojovali do baráže o postup do
extraligy, najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku.
Neboli úspešní, ako i v nasledujúcich sezónach.
Do extraligy sa im však po ukončení sezóny
2011/2012 nakoniec podarilo postúpiť.
e/ Tomáš Tomek (ŠHK 37 Piešťany), brankár
piešťanského hokejového mužstva. V priebežnom
hodnotení extraligových brankárov podľa
percentuálnej úspešnosti zásahov bol ku koncu
roka 2012 stabilne na 1. mieste. Zaslúžil sa veľkou
mierou o úspešné pôsobenie mužstva ŠHK 37
Piešťany v extralige.
f/ Patrik Lušňák (ŠHK 37 Piešťany), opora
piešťanského hokejového mužstva, reprezentant
SR. Hral za reprezentačné mužstvo Slovenska
v niekoľkých prípravných zápasoch.
g/ Michel Miklík, reprezentant SR, odchovanec
piešťanského hokeja
- majstrovstvá sveta v hokeji, Fínsko, Švédsko
(máj), hráč mužstva Slovenska, ktoré obsadilo
2. miesto za mužstvom Ruska.
h/ Branko Radivojevič, reprezentant SR,
piešťanský rodák
- majstrovstvá sveta v hokeji, Fínsko, Švédsko
(máj), hráč mužstva Slovenska, ktoré obsadilo
2. miesto za mužstvom Ruska.
i/ Gabriela Žitňanská (ŠHK 37 Piešťany), 15-ročná
Piešťanka, reprezentantka SR
- majstrovstvá sveta žien v ľadovom hokeji,
Burlington, USA, hráčka družstva Slovenska, ktoré
však z elitnej 8-člennej kategórie vypadlo
- juniorske hokejové majstrovstvá sveta 1. divízie,
Tromsö, Nórsko, hráčka družstva Slovenska
- Európska liga žien, hráčka Slovana Bratislava
- majstrovstvá sveta hráčok do 18 rokov,
kvalifikačný turnaj, Dumfries, Škótsko – družstvo
Slovenska postúpilo, Žitňanská bola vyhodnotená
ako najlepšia obrankyňa kvalifikácie.
j/ Turnaj Vlada Dzurillu – 11. ročník, Piešťany
(február) – turnaj hráčov do 18 rokov, zorganizoval

ho Slovenský zväz ľadového hokeja. Zúčastnili sa
ho 4 mužstvá – Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko
a víťazné mužstvo výberu 17-ročných hráčov USA.
k/ Topvar Panther Cup – 4. ročník, Piešťany (marec
apríl), medzinárodný amatérsky hokejový turnaj.
Zúčastnilo sa ho 7 mužstiev zo Slovenska, Čiech
a Ruska. Z domácich amatérskych mužstiev sa
turnaja zúčastnili Pink Panther Piešťany a Pelikáni
Piešťany.
l/ Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18
rokov, 1. divízia, skupina A, Piešťany (apríl)
– kvalifikačného turnaja sa zúčastnili mužstvá
Francúzska, Japonska, Nórska, Slovinska,
Talianska a Slovenska. Vo finálovom zápase vyhrali
hokejisti Slovenska nad Nórmi 9:2 a postúpili do
elitnej skupiny v kategórii 18-ročných hokejistov.
m/ Ivan Hlinka Memorial Cup – 8.ročník, Piešťany,
Břeclav (august) – hokejový turnaj hráčov do
18 rokov za účasti 8 mužstiev. V Piešťanoch
hrali mužstvá Kanady, Švédska, Švajčiarska
a Slovenska. Celkovým víťazom sa stalo mužstvo
Kanady.
9. Krasokorčuľovanie
a/ Monika Simančíková (AKO Piešťany), 16-ročná
reprezentantka SR. V máji 2012 bola vyhlásená
za najlepšiu slovenskú krasokorčuliarku sezóny
2011/2012.
- medzinárodné majstrovstvá ČR, SR a Poľska,
Ostrava – 1. miesto na rok 2012 v kategórii žien
- majstrovstvá Európy žien, Sheffield, Anglicko
– 14. miesto, pretekalo 40 krasokorčuliarok z 32
krajín
- juniorské majstrovstvá sveta, Minsk – 15. miesto
- Memoriál Ondreja Nepelu – 20. ročník, Bratislava
– 2. miesto.
b/ Majstrovstvá Slovenska žiakov a juniorov
– úspešní boli krasokorčuliari AKO Piešťany.
V kategórii žiačok sa 14-ročná Katarína Brosková
umiestnila na 1. mieste a Bronislava Dobiášová na
2. mieste, v kategórii starších žiakov Jakub Kršnák
na 1. mieste, v kategórii juniorov Timotej Čeleš na
3. mieste.
c/ Veronika Plačková (AKO Piešťany),
reprezentantka SR
- medzinárodné preteky Sportland Trophy,
Budapešť – 2. miesto v kategórii 10-ročných.
10. Volejbal
Martina Konečná – v sezóne 2010/2011 hrala
za družstvo VK Doprastav Bratislava, ktoré
v extralige žien skončilo na 2.mieste za VK Slávia

Ekonomická univerzita Bratislava. V sezóne
2011/2012 hrala za fínske družstvo LP Viesti
Salo, ktoré získalo majstrovský titul. V sezóne
2012/2013 sa vrátila späť do družstva VK
Doprastav Bratislava, ktoré v predchádzajúcej
sezóne 2011/2012 získalo majstrovský titul.

16. Futbal
a/ Seniori PFK Piešťany – v sezóne 2011/2012
hralo mužstvo seniorov v majstrovstvách regiónu 
Západ, kde obsadilo 1. miesto a postúpilo do
3. ligy.
b/ Dorastenci PFK Piešťany – mužstvo starších
dorastencov v sezóne 2011/2012 obsadilo
v majstrovstvách regiónu Západ 1. miesto
11. Basketbal
a postúpilo do 2. ligy. Mužstvo mladších
a/ Družstvo žien BKM Piešťany – v sezóne
dorastencov hralo tiež v majstrovstvách regiónu 
2011/2012 hralo v 1. basketbalovej lige žien Západ
1. miesto a ako dvojča mužstva starších
skupina Západ.
dorastencov tiež postúpilo do vyššej súťaže.
b/ Piešťanské Čajky – družstvo žien, v sezóne
c/ Žiaci PFK Piešťany – mužstvo starších žiakov
2012/2013 účastník basketbalovej extraligy žien.
hralo v 2. lige, mužstvo mladších žiakov tiež v
Nový klub vznikol spojením BKM Piešťany
2. lige.
a MBK Stará Turá. Oficiálny názov klubu je
d/ Tipos Slovakia Cup 23. ročník – medzinárodný
Spoločné basketbalové združenie Piešťany 
futbalový turnaj hráčov do 18 rokov sa konal
Stará Turá. Predsedom správnej rady združenia
v niekoľkých mestách na Slovensku. V Piešťanoch
sa stal Miroslav Nerád, výkonným riaditeľom
sa uskutočnilo stretnutie reprezentačných výberov
piešťanského klubu Miloš Drgoň, trénerom Martin Slovenska a Dánska s výsledkom 1:3.
Pospíšil.
e/ História organizovaného futbalu v Piešťanoch 
Piešťanské Čajky sa v septembri 2012 úspešne
100. výročie založenia
zapojili do extraligovej súťaže v sezóne 2012/2013. Futbal je najstarším kolektívnym športom
V októbri dokonca vyhrali aj nad vicemajstrovským v Piešťanoch. Podnet na vznik prvého futbalového
družstvom MBK Ružomberok.
klubu v Piešťanoch prišiel od Alojza Ferkodiča,
c/ Nové logo basketbalistiek – po postupe
osobného šoféra veľkostatkára Fuchsa. Ten hrával
futbal za ETO FC Györ a v roku 1912 priniesol do
do extraligy sa novým logom piešťanských
Piešťan prvú ozajstnú futbalovú loptu. V tom istom
basketbalistiek stali čajky (pre Piešťany typické
roku vznikol v Piešťanoch aj prvý futbalový klub
vtáky).
s maďarským názvom Pöstényi atleticai és fotbal
d/ Piešťanské basketbalové leto 10. ročník –
club (PAFC), ktorého existencia sa však ukončila
denný basketbalový tábor pre deti sa uskutočnil
v roku 1914 po vypuknutí 1. svetovej vojny.
v júli 2012.
Po vzniku Československej republiky vzniklo
v Piešťanoch postupne niekoľko futbalových
12. Hádzaná
klubov s krátkou existenciou. V roku 1919 vznikol
Družstvo mužov MHK Piešťany – v sezóne
Piešťanský
športový klub. Existoval iba dva roky,
2011/2012 v 2. hádzanárskej lige obsadilo
keďže futbalové ihrisko, nachádzajúce sa pri Váhu
1. miesto.
na mieste dnešného Domu umenia, bolo na žiadosť
vedenia kúpeľov zrušené. Následne si miestni
13. Plážová hádzaná
študenti založili klub Makabea Piešťany, ktorý však
Seriál turnajov Beach Handball Tour 2012 – do
vydržal iba jednu sezónu, ihrisko mali na mieste
súťaže sa zapojili dve piešťanské družstvá – Zepaár bývalej autobusovej stanice na Vajanského ul.
Astronautov a Black and White.
V roku 1925 založila Federatívna robotnícka
14. Squash
telovýchovná jednota (FRTJ) futbalový klub Rudá
Družstvo SC Piešťany – v sezóne 2011/2012 hralo
hviezda Piešťany, ktorý vydržal do roku 1927.
v 1. lige.
Ihrisko sa nachádzalo na pasienku pri Váhu na
južnom konci Piešťan, kde je dne sídlisko Floreát.
15. Bowling
V roku 1929 vznikol Piešťanský futbalový
1. BVL trojčlenných družstiev, Piešťany (marec)
klub (PFK), ktorého založenie podporili už aj
– turnaj zorganizoval Slovenský bowlingový zväz
predstavitelia obce a vedenia kúpeľov. Futbalisti
v spolupráci s Bowling Centrom Victoria.
PFK Piešťany odohrali viacero priateľských
zápasov s poprednými tuzemskými i zahraničnými

mužstvami z Maďarska a Rakúska. Od roku 1932
hrali aj súťažne a to aj počas 2. svetovej vojny až
do vypuknutia SNP v roku 1944.
Po ukončení 2. svetovej vojny ihneď ožil aj futbal.
Súťažne začalo hrať aj mužstvo ŠK Piešťany.
V roku 1947 piešťanskí futbalisti, ako prví na
Slovensku, podnikli zájazd do Afriky. V Alžírsku
odohrali 5 zápasov, z toho 4 víťazne a na spiatočnej
ceste ešte 2 zápasy vo Francúzsku.
Začiatkom 50-tych rokov sa menil názov
futbalového klubu. Najprv na Kúpele Piešťany,
potom na Komunálne podniky Piešťany a od
roku 1953 už futbalisti hrali pod názvom Slavoj
Piešťany. Hralo sa na škvarovom ihrisku za
mestským parkom, nachádzalo sa vedľa súčasného
futbalového štadióna.
V roku 1956 futbalisti Slavoja Piešťany obsadili
v majstrovstvách kraja Bratislava
1. miesto a postúpili do divízie – skupina E, kde
hrali v sezóne 1957/58. Obsadili 2. miesto, čo
znamenalo postup do 2. celoštátnej ligy – skupiny
B (v skupine B hrali mužstvá Slovenska a Moravy).
Sezónou 1958/59 sa začalo najúspešnejšie obdobie
v histórii piešťanského futbalu, ktoré trvalo 3
sezóny. Zápasy sledovalo 3-tisíc, niekedy 4 až
5-tisíc divákov. Za Slavoj Piešťany vtedy väčšinou
hrali – v bráne Zoltán Doboš, Miroslav Kaclík,
Jozef Kvítek, v obrane Ervín Križan, Milan
Stanček, Jozef Drahovský, Anton Halás, Jozef
„Pirino“ Radovský, v zálohe Viliam Hluch. Anton
Trochta, Štefan Ondris, Ján Ondrášik, Gustáv
Koprna, v útoku Pavol „Bobo“ Ferkodič, Rudolf
Galbička, Milan Galbička, Ľudovít Kubán, Jozef
Hrabina, Jozef Vavro, Michal Kotula, František
Čirka, Jaroslav Kravárik, Anton Javorka i ďalší.
Hrajúcim trénerom bol Alojz Schottert, potom
dr. Jozef Melicháč, Viktor Tegelhoff i ďalší.
Výbor futbalového oddielu Slavoja Piešťany
viedol Vlastimil Kostelný, aktívne v ňom
pôsobili Pavol Valo, Oskar Suchý, Ján Boháč,
Emil Havrlent, masérom bol Michal Brezovan
a starostlivým hospodárom populárny „gazda“
Štefan Jurica. V tretej druholigovej sezóne mali
futbalisti k dispozícii už nový štadión, vybudovaný
v susedstve starého škvarového ihriska.
Po zostupe do nižšej súťaže sa v roku 1963 názov
klubu zmenil na Spartak Piešťany, od sezóny
1971/72 sa futbalisti vrátili k pôvodnému názvu ŠK
Piešťany a od roku 1977 hrali pod názvom Družba
Piešťany.
Striedavo hrali v 1.A triede alebo v majstrovstvách
kraja, do vyššej súťaže sa im však nepodarilo

postúpiť. Úspešní boli aspoň dorastenci, ktorí od
roku 1973 hrali šesť rokov v najvyššej slovenskej
súťaži – 1. dorasteneckej lige Západ, resp.
Stred. V sezóne 1990/91 hrali v 1. lige aj mladí
dorastenci.
Reprezentantmi bývalej Československej republiky
boli aj niekoľkí odchovanci piešťanského futbalu.
Reprezentačný dres seniorského mužstva ČSSR
si obliekli Vladimír Hagara a Jaroslav Kravárik,
jeden zápas za čsl. olympionikov si zahral Vladimír
Bechera. V dorasteneckom a juniorskom výbere
ČSSR hral Jiří Repík, v dorasteneckej reprezentácii
Ján Veselý a v žiackom výbere Slovenska Marek
Mikuš.
V sezóne 1990/91 postúpili futbalisti do 4. ligy.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky
sa futbalisti PFK Piešťany v sezóne 1993/94
umiestnili v 4. lige na 1. mieste a postúpili do
3. ligy. V sezóne 1994/95 hrali v 3. lige už pod
názvom PFK Marat Piešťany, opäť sa umiestnili
na 1. mieste a postúpili do 2. ligy. Následne
však hlavný sponzor Marat Manafov ukončili
spoluprácu s klubom, ktorý sa vrátil k pôvodnému
názvu PFK Piešťany.
V 2. lige vydržal PFK Piešťany 5 sezón. Potom
nastalo obdobie úpadku. Po sezóne 1999-2000
zostúpil PFK Piešťany do 3. ligy, po sezóne
2000/2001 do 4. ligy a po ukončení sezóny
2001/2002 dokonca až do 5. ligy Západ.
Späť di 4. ligy Severozápad sa PFK Piešťany
podarilo postúpiť až po ukončení sezóny 2006/2007
a do 3. ligy Západ po sezóne 2008/2009.
Počas sezóny 2010/2011 sa hlavným sponzorom
a prezidentom klubu stal Khalil Belmechri.
V sezóne 2011/2012 sa v majstrovstvách regiónu
Západ umiestnil PFK Piešťany na 1. mieste
a postúpil do 3. ligy.
V súčasnosti reprezentujú Slovenskú republiku
dvaja odchovanci piešťanského futbalu.
Reprezentačný dres seniorského mužstva
Slovenska oblieka Filip Hološko, v dorasteneckom
a juniorskom reprezentačnom výbere Tomáš Košút.
f/ Oslavy 100. výročia založenia futbalového klubu
v Piešťanoch
Svoju storočnicu piešťanský futbal oslávil na
štadióne 29. septembra 2012. PFK pripravil na
oslavy jubilea pestrý program. Vystúpilo niekoľko
hudobných kapiel, pre najmenších bola pri štadióne
pripravená detská zóna s rôznymi atrakciami.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila prezentácia
knihy Štefana Gregoričku s názvom Piešťanská
futbalová kronika, jej „krst“ vykonali predseda

Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik
s prezident PFK Khalil Belmechri.
17. Kolky
a/ Muži Družba Piešťany – v sezóne 2011/2012 v
1. lige mužov obsadilo A družstvo 4. miesto
a B družstvo 10. miesto zo 14-tich družstiev
(2. najvyššia súťaž).
b/ Ženy Družba Piešťany – v sezóne 2011/2012
v extralige žien obsadilo družstvo žien 6. miesto
z 9-tich družstiev.
c/ Dorastenci Družba Piešťany – v sezóne
2011/2012 hrali v 1. lige – skupina Západ, kde
skončili na 1. mieste. Postúpili do finálového
turnaja dorasteneckých majstrovstiev Slovenska
družstiev v kolkoch, ktorý vyhrali a stali sa
majstrami Slovenska na rok 2012.
d/ Michal Schmiedl (Družba Piešťany) –
majstrovstvá Trnavského kraja v kolkoch
jednotlivcov – 1. miesto.
e/ Vedenie kolkárskeho oddielu Družba Piešťany
– v roku 2012 predsedom kolkárskeho oddielu
a zároveň prezidentom Slovenského kolkárskeho
zväzu bol Štefan Kočan, predsedom dozornej rady
zväzu Milan Nedelka.
f/ Stretnutia juniorských výberov Slovenska
a Slovinska, Piešťany (máj) – vyhrali juniori
a juniorky Slovinska.
18. Motorizmus – automobily
a/ Patrik Nemec, automobilový pretekár.
- majstrovstvá Európy cestovných automobilov,
seriál pretekov FIA European Touring Car Cup
(ETCC), člen tímu SBM Motorsport.
- FIA Central European Zone Trophy – 4. miesto
v absolútnom poradí
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto.
b/ King of Drift, letisko Piešťany (jún júl) –
preteky seriálu majstrovstiev sveta v drifte (riadený
pretáčavý šmyk motorového vozidla). Štartovalo 50
pretekárov z 8-ich krajín, na 1. mieste sa umiestnil
Rumun Calin s autom BMW radu 3.
c/ Automobilové súťaže v slalome a do vrchu
– medzi úspešných pretekárov patrili členovia
Motorsport Club Piešťany – Ľuboš Čelín, Tomáš
Polerecký, Tomáš Komár, Rastislav Šimon, Martin
Pikus, Alena Vavrincová;
- seriál pretekov Autoslalom 2012 – prvé preteky
sa konali na motokárovej dráhe v Trebaticiach, na
popredných miestach sa umiestnili Rastislav Šimon
v kateg. S1-1400 a Tomáš Komár v kateg. S2-1600.
Tretie a šieste preteky sa konali na piešťanskom

letisku, úspešný bol Tomáš Polorecký v kateg. S42000.
d/ Slovenská Rally Pohár – seriál pretekov.
Piešťanská posádka Tomáš Vrábel a Pavol
Michalec v kateg. Do 1400 ccm obsadila celkove
5. miesto, jazdili na japonskom aute Daihatsu
Charade 4 WD.
19. Motorizmus – motocykle
a/ Jaroslav Černý (Vector Bily KM Racing Team),
motocyklový pretekár, reprezentant SR;
- seriál pretekov medzinárodných majstrovstiev
Nemecka cestných pretekov, pretekal v triede
Supersport na stroji Yamaha
- majstrovstvá Európy superšportov, Španielsko –
3. miesto (štartovalo 34 jazdcov).
b/ Pavol Sedliačik, 38-ročný Piešťanec, šprintérsky
motocyklový pretekár;
- POWER FEST, 5-kolový seriál šprintérskych
majstrovstiev Slovenska. Tretie preteky sa konali
na piešťanskom letisku (pretekalo sa na trati 406 m 
štvrť míle). Súťažil na stroji Yamaha, v roku 2012
v kateg. M4 1000ccm, v predchádzajúcich rokoch
v kateg. M2 600 ccm, patril medzi najlepších na
Slovensku.
20. Motorizmus – motokros
a/ Eventland Racing 99 – družstvo mladých
motokrosárov. Na Červenej veži mali zriadený
tréningový kemp pod vedením bývalého
slovenského motokrosového reprezentanta Tomáša
Bučenca.
21. Motorizmus – motokáry
a/ Marek Chromý, Veľké Orvište pri Piešťanoch,
16-ročný motokárový reprezentant SR.
- Slovenský pohár – 2. miesto
- Rotax Max Challenge Grand Final 2012,
Portugalsko – účastník svetového motokárového
finále.
22. Vodný motorizmus
a/ Jaroslav Baláž st. (KVM a VŠ Piešťany),
reprezentant Slovenska;
- majstrovstvá Európy vznášadiel – 2. finálové
kolo, Prudhomates, Francúzsko – 1. miesto vo
Formule N
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto vo Formule S.
b/ Jaroslav Baláž ml.(KVM a VŠ Piešťany),
reprezentant Slovenska;
- majstrovstvá Európy vznášadiel – 2. finálové
kolo, Prudhomates, Francúzsko – 3. miesto v kateg.
Formula S

- majstrovstvá sveta vznášadiel, Saalburg,
Nemecko – 3. miesto v kateg. Formula S.
c/ Ivan Štefánik (KVM a VŠ Piešťany),
reprezentant SR
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto vo
Formule 50.
23. Bojové športy
a/ Martin Hauser (Styx Fighters Gym Piešťany),
reprezentant SR v bojovom športe K-1.
b/ Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v bojových športoch, Pezinok – zúčastnili sa
členovia Styx Fighters Gym Piešťany. V disciplíne
MMM titul majstra Slovenska získali Matúš Janči
a 14-ročný Roman Hovorka, v disciplíne K-1
Dávid Hauser a Lukáš Bojtoš.
c/ Street Fighters Piešťany – v bojovom športe
grappling súťažili František Bobáň, Sebastian
Krzak, Michal Vlnka i ďalší.
24. Turistika
Medzi tradičné turistické podujatia v roku 2012
patrili:
a/ Otvorenie 100 jarných kilometrov 56. ročník
(apríl) – úvodné turistické podujatie pre turistov
a cykloturistov pod vedením Jaroslava Mihálika
pripravil Klub turistiky TJ Bezovec Piešťany.
b/ Blatový pochod 34. ročník (november) –
ukončenie letnej a jesennej turistickej sezóny
c/ Otvorenie zimnej turistiky 35. ročník
(december) – akciu pripravili Klub turistiky TJ
Bezovec Piešťany a CVČ Ahoj Piešťany. Kratšia
trasa bola Havran Piešťany, dlhšia trasa Piešťany 
Havran Piešťany (cez Plešiny na Havran a späť do
Piešťan cez Bacchus vilu a Červenú vežu).
d/ Silvestrovský výstup na Marhát 41. ročník –
tradičné turistické podujatie sa uskutočnilo
31. decembra.
25. Vodné lyžovanie
a/ Klub vodného lyžovania a vodných športov
Piešťany – medzi úspešných pretekárov v roku
2012 patrili Nikolas Wolf, Adam Masár, Milan
Kičin, Jakub Oravec, Samuel Oravec, Marián
Danáš, Zuzana Oravcová, Michaela Kičinová.
b/ Majstrovstvá Slovenska vo vodnom lyžovaní za
člnom – v kategórii juniorov Nikolas Wolf –
1. miesto, M. Kičin – 2. miesto, v kateg. chlapcov
J. Oravec – 1. miesto, A. Masár – 2. miesto,
v kateg. dievčat do 14 rokov Z. Oravcová –
1. miesto.
c/ Slovenský pohár – v open kateg. N. Wolf –

1. miesto, M. Kičinová – 2. miesto, v kateg. do
12 rokov Z. Oravcová – 1. miesto, A. Masár –
1. miesto, S. Oravec – 2. miesto.
26. Vodné lyžovanie – wakeskate
Wakeskating je jednou z disciplín vodného
lyžovania, jazdí sa za vlekom na špeciálnej doske,
ktorá nie je pripevnená na nohy.
a/ Zuzana Vráblová (Klub vodného lyžovania
a vodných športov Piešťany) – 22-ročná
reprezentantka SR vo wakeskate;
- majstrovstvá sveta vo wakeboard a wakeskate,
Filipíny – 1. miesto vo wakeskate. Majsterkou
sveta sa stala už po tretíkrát, predtým v roku 2010
v Turecku a v roku 2011 v Abu Dhabi.
- majstrovstvá Európy vo wakeboard a wakeskate,
Toulouse, Francúzsko – 1. miesto vo wakeskate
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto vo wakeskate.
27. Lyžovanie na tráve
a/ Svetový pohár žiakov – FIS KIDS CUP,
Bellune, Taliansko – finálové preteky, štartovali
aj 4 pretekári LK Remas Piešťany – Adam
Masár, Michael Gabovič, Alex Jánoška a Vaneska
Drahovská.
b/ Adam Masár (LK Remas Piešťany), reprezentant
SR v kateg. žiakov;
- Svetový pohár žiakov – celkove 1. miesto
- majstrovstvá Slovenska, 2-krát 1. miesto (slalom
a obrovský slalom)
- Slovenský pohár – 1. miesto.
c/ Michael Gabovič (LK Remas Piešťany),
reprezentant SR v kateg. žiakov;
- Svetový pohár žiakov, celkove 3. miesto
- majstrovstvá Slovenska, 2-krát 2. miesto.
d/ Vaneska Drahovská(LK Remas Piešťany),
reprezentantka SR v kateg. žiakov;
- Svetový pohár žiakov – 1. miesto
- Slovenský pohár – 1. miesto.
e/ FIS KIDS CUP, lyžiarske stredisko Ahoj, Banka
(júl) – medzinárodné preteky detí do 15 rokov.
Zorganizoval ich LK Remas Piešťany, riaditeľom
pretekov bol Mgr. Ľubomír Masár.
28. Zjazdové lyžovanie na snehu
a/ Milan Mozolák (Slovakia ski Team LOPS
Bratislava), odchovanec TJ Bezovec Piešťany, žiak,
reprezentant SR;
- v roku 2012 sa umiestnil na popredných miestach
na pretekoch v rámci seriálu Slovenského pohára
a na majstrovstvách Slovenska v žiackej kategórii 
v Super G, slalome a obrovskom slalome.

29. Kanoistika
a/ Filip Valo (Sĺňava Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- regata Olympijské nádeje, Szeged, 1-krát
2. miesto (v K4), 2-krát 3. miesto
- majstrovstvá Európy juniorov, Portugalsko, 2-krát
12. miesto
- majstrovstvá Slovenska, 3-krát 1. miesto.
b/ Jerguš Jacko (Sĺňava Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- regata Olympijské nádeje, Szeged – 2. miesto
(v K4)
- majstrovstvá Európy juniorov, Portugalsko –
12. miesto.
c/ Romana Mikušová (Sĺňava Piešťany), juniorska
reprezentantka SR;
- majstrovstvá Slovenska, 2-krát 1. miesto
d/ Simona Šamková (Sĺňava Piešťany), juniorska
reprezentantka SR;
- kvalifikácia na OH v Londýne, Poznaň –
8. miesto v K1 na 200 m, na OH nepostúpila.
e/ Matej Michálek (ŠKP Bratislava), odchovanec
piešťanskej kanoistiky, reprezentant SR;
- majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov,
Portugalsko – 3. miesto (v K4 na 1000 m).
Pretekali za SR aj F. Valo, J. Jacko, Mário Janča
a Simona Šamková.
f/ Medzinárodná regata Piešťany 2 6. ročník (máj)
– medzinárodné preteky v
rýchlostnej kanoistike juniorov do 23 rokov.
Z Piešťancov obsadil M. Michálek 3-krát 1. miesto
a S. Šamková 2-krát 1. miesto.
g/ Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike
na krátkych tratiach, Sĺňava, Piešťany (august).
Pretekalo sa na krátkych tratiach 200 m a 500
m vo vekových kategóriách od 15 rokov po
dospelých. Z Piešťancov F. Valo získal 4-krát
1. miesto a J. Jacko 2-krát 1. miesto. Kanoistický
klub Sĺňava Piešťany obsadil celkove 5. miesto,
vyhral KRK Nováky.
h/ Pohár SNP 52. ročník, Sĺňava, Piešťany
(august).
Preteky v rýchlostnej kanoistike seniorov
a juniorov boli zároveň súčasťou seriálu
Slovenského pohára. Z piešťanských kajakárov boli
najúspešnejší Filip Valo, Jerguš Jacko, Alex Rebro,
Daniel Rybanský, Romana Mikušová a Simona
Šamková. Trénerom piešťanských vodákov bol
Róbert Erban.
i/ Preteky v kanoistike na dlhé trate, Sĺňava,
Piešťany (september).

Súťažilo sa na tratiach 10, 15, 20 km. Z Piešťancov
sa na popredných miestach umiestnili Jerguš Jacko,
Lucia Mikušová a Romana Mikušová.
30. Veslovanie
a/ Lukáš Babač (Veslársky klub Sĺňava Piešťany),
27-ročný reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta – 10. miesto v skife ťažkých
váh
- majstrovstvá Európy – 8. miesto v dvojskife
ľahkých váh s Vančom
- kvalifikácia na OH, Luzerno – semifinále
v dvojskife s Vančom, na OH sa nekvalifikovali
- otvorené majstrovstvá ČR – 1. miesto vo skife.
b/ Richard Vančo (VK Sĺňava Piešťany), 18-ročný
juniorsky reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta juniorov, Litva – 7. miesto
v skife ľahkých váh na 2000 m (víťazstvo v
B finále)
- majstrovstvá Európy juniorov, Bled, Slovinsko –
4. miesto v skife ľahkých váh
- majstrovstvá Európy mužov – 8. miesto
v dvojskife ľahkých váh s Babačom
- majstrovstvá Slovenska v šprintoch – 3-krát
1. miesto.
c/ Medzinárodná veslárska regata Pohár SNP –
30. ročník, Piešťany (máj) – v rámci podujatia sa
konal 4. ročník Memoriálu Jozefa Nechvátala a
2. ročník Memoriálu Jozefa Nemca.
Súťažilo 23 veslárskych klubov z 5-tich krajín,
na 1. mieste sa umiestnili veslári z maďarského
Mosonmagyaróvári VSE, veslári VK Sĺňava
Piešťany skončili na 3. mieste.
d/ Piešťanská štvorka (september) – podujatie
pripravil Veslársky klub Sĺňava Piešťany.
Pretekalo sa na trati 2500 m, začínala sa na
Váhu už pri kúpalisku Eva, prechádzala popod
Kolonádový a Krajinský most a končila pri veži
v Lodenici. Súťažili štvorky párové, nepárové,
s kormidelníkom i bez neho vo všetkých vekových
kategóriách.
e/ World Rowing Masters Regatta 2012, Duisburg
– neoficiálne majstrovstvá sveta veteránov vo
veslovaní. Zúčastnili sa ich aj veslári VK Sĺňava
– Andrej Vičan, Pavol Kuhajda, Tomáš Černák,
Branislav Jurga, Eduard Drlička, Peter Mičutka,
Miroslav Škulec, Marián Klčo a kormidelníčka
Erika Jurgová, súťažili v skife, párovej štvorke bez
kormidelníka a osemveslici s kormidelníkom.
31. Jachting
a/ Majstrovstvá Slovenska, Oravská priehrada

(august) – zúčastnili sa jachtári piešťanského Yacht
clubu.
V jednoposádkovej lodnej triede FIN obsadil
Remo Cicutto (primátor Piešťan) 3. miesto.
V dvojposádkovej lodnej triede 470 skončili
Miloslav Psalman a Stanislav Varga na 4. mieste.
32. Hokejbal
a/ Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien,
St. John’s, Kanada (jún) – víťazom v kategórii
mužov sa stalo mužstvo Slovenska, pred Českom
a Kanadou. Členom družstva Slovenska bol
piešťanský hokejista Martin Haring.
V kategórii žien vyhralo družstvo Kanady, pre
Slovenskom a Českom.
b/ Majstrovstvá sveta v hokejbale juniorov,
Písek, ČR – majstrom sveta v kateg. 16-ročných
sa stalo mužstvo Slovenska, ktoré vo finálovom
zápase vyhralo 6:5 po predĺžení. Členom mužstva
bol 15-ročný Martin Fišer, hráč piešťanského
hokejového dorasteneckého mužstva ŠHK 37
Piešťany.
33. Nohejbal
a/ Muži NK Kúpele Piešťany – v roku 2011 hrali
v interlige, po jej ukončení však z najvyššej súťaže
odstúpili a hrali v regionálnej 2. lige. Pravidelne
hrávali Daniel Krajčík, Peter Tibenský, Ľubo
Masarovič, Karol Kantek, Peter Brunovský a Lukáš
Brunovský.
b/ Katarína Tibenská (NK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta žien a juniorov v nohejbale,
Brno (november) – členka družstva Slovenska,
ktoré skončilo na 2. mieste v súťaži 3-členných
družstiev
- majstrovstvá Európy, Vitori, Španielsko – 2.
miesto v súťaži 3-člen. družstiev.
34. Streetball
a/ Rann Streetball, Piešťany (jún) – turnaja
v pouličnom basketbale sa zúčastnilo 33 družstiev
zo Slovenska a 1 z Čiech. Súťažilo sa v troch
kategóriách – Muži, Mix a Young Mix. Hralo sa na
hokejbalovom ihrisku v mestskom parku.
35. Triatlon, duatlon
a/ Spoločné majstrovstvá Čiech a Slovenska
v dlhom triatlone, Piešťany, (august). Štart
pretekov bol ráno pri lodenici. Vo veľkom teple
pretekári absolvovali trať 226 km plávanie 3,8 km
+ cyklistika 180 km + beh 42,2 km. Štartovalo 183

mužov a žien z Čiech, Slovenska, Švajčiarska,
Nemecka a Kórey. Medzi mužmi vyhral Petr
Vabroušek zo Zlína (ČR), medzi ženami Simona
Vykoukalová (ČR).
b/ Lýdia Drahovská (Športová bežecká rodina
Piešťany), reprezentantka SR v kategórii žiačok;
- majstrovstvá SR v duatlone, Branovo – 1. miesto
- majstrovstvá SR v triatlone, Levoča – 2. miesto
- Slovenský triatlonový pohár 2012 – 1. miesto
v kateg. mladších žiačok
- medzinárodné preteky olympijských nádejí,
Sceczinek – 4. miesto v kategórii starších žiačok.
36. Aquatlon
a/ Piešťanský aquatlon 2. ročník (september)
– plavecko-bežecké preteky sa uskutočnili na
kúpalisku Eva.
b/ Lýdia Drahovská (ŠBR Piešťany), žiačka;
- majstrovstvá Slovenska v aquatlone, Bratislava –
1. miesto.
37. Vodné pólo
a/ Kúpeľný pohár, Piešťany, kúpalisko Eva
– medzinárodný vodnopólový turnaj mužov.
Zúčastnili sa mužstvá Vrútok, Brna, Prešova
a Piešťan, ktoré obsadili 3. miesto.
b/ Anti Kajlich Cup, Piešťany, kúpalisko Eva –
medzinárodný vodnopólový turnaj hráčov starších
ako 35 rokov. Na 1. mieste skončil chorvátsky VK
Omiš, na 2. mieste KVP Kúpele Piešťany, ďalej
hrali Tipo BVSC Budapešť, Dynamo Ľvov a Slávia
UK Bratislava. Zostava KVP Kúpele: Chlpek 
Boba, Baranovič, Petričevič, Polák, M. Berlanský,
Hašek, Repáš, Kolárik, Štefka, R. Berlanský,
Reichel, Adamkovič, Racík, Brna.
c/ Medzinárodný turnaj vodnopólových veteránov,
Ľvov, Ukrajina (máj) – hrali 4 mužstvá pólistov
starších ako 35 rokov – Ľvov 1, CZ Belehrad,
Piešťany (3. miesto) a Ľvov 2.
d/ Klubové majstrovstvá sveta veteránov, Riccione,
Taliansko – v kategórii pólistov nad 60 rokov
obsadilo mužstvo KAOS Waterpolo Club 2. miesto,
za ktoré hrali aj Jozef Cifra, Karol Kantek a Igor
Vestenický a v kategórii nad 65 rokov členmi
mužstva, ktoré obsadilo 3. miesto, boli Anti Kajlich
s Ivan Kolárik, manažérom bol Milan Čambor.
e/ Memoriál Mate Bakaliča 6. ročník, Igrane,
Chorvátsko – turnaja vodnopólistov starších ako
35 rokov sa zúčastnili 4 mužstvá – VK Zale Igrane,
Dynamo Ľvov, VK Omiš a KVP Kúpele Piešťany,
ktoré turnaj vyhralo.
f/ Turnaj legiend 13. ročník, Bratislava –

medzinárodný vodnopólový turnaj hráčov nad 35
rokov. Zúčastnilo sa ho 8 mužstiev, KVP Kúpele
Piešťany obsadili 3. miesto. Zostava Piešťan –
Chlpek, Tichov, Brna, Racík, Repáš, R. Berlanský,
Adamkovič, Štefka, M. Petričevič, Polák,
Haberern, Stančík, Kolárik, Čambor.
38. Cestná cyklistika
a/ Cyklisti CK Piešťany – v roku 2012 sa zúčastnili
viacerých pretekov.
- Slovenský pohár Masters v cestnej cyklistike 
Merida Road Cup – viackolový seriál pretekov
cyklistických veteránov. V rôznych vekových
kategóriách pretekali najmä Súlovský, Pápež, Tupý,
Tábora, Štrbka, Rihay, Gežo, Ostracký.
b/ Peter Rihay (CK Piešťany), 66-ročný cyklistický
veterán;
- preteky veteránov Mörbisch, Rakúsko, v kategórii
nad 65 rokov obsadil 1. miesto v časovke na 25 km,
následne štartoval aj na 22. ročníku cyklistického
maratónu veteránov na 125 km.
39. Zjazdová horská cyklistika downhill
a/ Lukáš Učeň (Novatec CTM Racing Team
Piešťany), reprezentant SR v zjazde na horských
bicykloch;
- účastník majstrovstiev sveta a Svetového pohára
2012
- majstrovstvá Slovenska – 1. miesto v kategórii
mužov ELITE
- Slovenský pohár – 1. miesto v kategórii mužov
ELITE
- seriál Moravsko-Slovenský DH Cup 2012 –
celkove 4. miesto.
b/ Majstrovstvá Slovenska v downhille, Kubínska
hoľa, vo svojich kategóriách obsadili 1. miesto
nasledovní zjazdári Novatecu CTM Piešťany
– Lukáš Učeň v kateg. ELITE, Martin Knapec
v juniorskej kategórii a Filip Zeman v žiackej
kategórii.
c/ Mestský zjazd po schodoch, Sofia, Bulharsko –
8-poschodový Národný palác kultúry – Lukáš Učeň
obsadil 2. miesto.
40. Atletika
a/ Piešťanské hry 47. ročník – súťaž žiakov
piešťanských škôl v atletických disciplínach –
v bežeckých, v skoku do diaľky, v hode kriketovou
loptičkou a v hode granátom. Na 1. mieste sa
umiestnili žiaci ZŠ na Brezovej ul.
b/ Jesenný beh okolo Sĺňavy 3. ročník, štartovalo
111 bežcov zo Slovenska a Čiech, v kategórii

mužov sa víťazom na 12-kilometrovej trati stal
Róbert Valíček z Košíc časom 39:55 min.
c/ Podujatia ŠBR Piešťany (Mgr. Jozef Drahovský)
- Beh cez Ahoj 3. ročník (jún), Lyžiarske stredisko
Ahoj, Banka
- Beh Zlatým vrchom 3. ročník (júl), jazero
Striebornica, Moravany n/V.
- Beh okolo Marhátu 4. ročník (august), rekreačné
stredisko Výtoky, Moravany n/V.
41. Stolný tenis
a/ MTJ Mediprogress Piešťany Moravany
n/V. – v sezóne 2011/2012 hrali v regionálnych
stolnotenisových súťažiach Trnavského kraja
– A družstvo v 2. lige, B družstvo v 3. lige, C
družstvo v 4. lige, D družstvo vyhralo 7. ligu
a postúpilo do 6. ligy.
42. Streľba
a/ Majstrovstvá Slovenska v streleckej disciplíne
skeet – v kategórii žiakov do 14 rokov obsadil
14-ročný Tomáš Pavlíček 1. miesto a Samuel Siget
2. miesto, súťažili za Klub SK BNB Piešťany.
43. Šach
a/ ŠK Kúpele Piešťany – A družstvo hralo v 2. lige,
B družstvo v 3. lige, C družstvo v 4. lige.
b/ Šachový vlak
V Piešťanoch sa v minulosti konali významné
šachové turnaje. V roku 1912 sa uskutočnil
medzinárodný šachový turnaj, ktorého sa zúčastnilo
viacero svetových šachistov na čele s Akibom
Rubensteinom. V roku 1922 sa v Piešťanoch konal
šachový Brayerov memoriál.
O sto rokov neskôr, 12. októbra 2012 vycestoval
z Prahy Šachový vlak, so zastávkami v Drážďanoch
a Wroclavi, 14. októbra došiel do Piešťan, potom
smeroval do Viedne a späť do Prahy. Vo vlaku si
šach zahralo 46 šachistov z 10 krajín.
c/ Benefičný šachový turnaj – 14. októbra 2012,
v deň príjazdu Šachového vlaku, sa v Piešťanoch
uskutočnila benefičná šachová simultánka
šachového veľmajstra Jána Plachetku, ktorú
pripravilo Mesto Piešťany v spolupráci s Adeli
Medical Centrom. Výťažok z podujatia bol určený
na liečbu detskej pacientky postihnutou detskou
mozgovou obrnou.
44. Golf
a/ Golfový turnaj Medzinárodného klubu SR,
Piešťany – zúčastnili sa ho zástupcovia členských
subjektov klubu, významní hostia hospodárskeho

a spoločenského života i diplomatického zboru.
b/ Winterov pohár 9. ročník, Piešťany – turnaj
sa uskutočnil na počesť otvorenia golfového
ihriska v roku 1914, ktoré bolo znovu otvorené
v roku 2004. Medzi mužmi obsadil 1. miesto
Miroslav Peterka zo Žilinsko-rajeckého golfového
klubu, medzi ženami vyhrala Edita Ďurovčíková
z domáceho Spa Golf Klubu Piešťany.
c/ Majstrovstvá SPA GK Piešťany 9. ročník
– majstrovstvá golfového klubu sa konali
na golfovom ihrisku na Kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch, zúčastnilo sa ich 64 hráčov,
rozdelených do 5-tich kategórií.
V kategórii mužov na rany obsadil 1. miesto
Michal Brezovský, medzi ženami obhájila
1. miesto Monika Vidličková, medzi seniormi
vyhral Štefan Novák, v kategórii sableford HCP
0 – 26,4 Róbert Vrábel a v HCP 26,5 – 54 Marián
Puttera.
d/ Balnea Golf Tour, Piešťany – 32 hráčov súťažilo
v troch kategóriách. Víťazmi sa stali Miroslav
Šlik, Milan Božil a Gustáv Rybanský (kategória
klubový hendikep, kategória hendikepov od 26,4 –
36, kategória hendikepov 0 – 18). Futbalový turnaj
sa konal 7. októbra 2012 na golfovom ihrisku na
Kúpeľnom ostrove.
e/ TIN CUP 2012, Piešťany – záverečný golfový
turnaj sezóny.

ročník výcvikového tábora sa uskutočnil v auguste
2012. Zúčastnili sa ho kynológovia zo šiestich
slovenských klubov. Na jeho záver časť účastníkov
úspešne absolvovala skúšky z výkonu psov.
47. Horolezectvo
a/ Spomienkové stretnutie na Vladimíra Plulíka 
4. ročník, Piešťany (jún). Podujatie pripravil
Horolezecký oddiel James Piešťany. Na programe
bolo lezenie na Sokolích skalách. Pre cyklistov
bola pripravená trať z Trenčína po hrebeni
Považského Inovca cez Panskú Javorinu a Marhát
až po Sokolie skaly.
Piešťanec Vladimír Plulík bol popredným
slovenským horolezcom. V roku 1998 vystúpil
na Mount Everest (8848 m) bez kyslíka a dostal
ocenenie Výstup roka.
V roku 2008 zahynul pri zostupe z Broad Peaku.
48. Dračie lode
a/ Dragon cup 3. ročník, Piešťany (september) –
preteky sa konali na Váhu medzi dvoma mostami,
zúčastnilo sa ich 6 posádok. Víťazom sa stala loď
Dračia légia 2012 z Trenčína, na 2. mieste skončili
Piešťanskí draci a dračice a na 3. mieste piešťanský
Neptun club. Podujatie pripravil Neptun club
Povodie Váhu Piešťany.

45. Bedminton
a/ BK GYPY Piešťany – A a B družstvá hrali v 4.
lige miešaných družstiev. A družstvo v základnej
časti súťaže obsadilo 1. miesto a úspešné bolo aj
v kvalifikácii o postup do 3. ligy.

49. Štefan Cup 59. ročník
Na umelej hracej ploche piešťanského futbalového
štadióna sa 26. decembra 2012 uskutočnilo
futbalové stretnutie Štefan Cup. Víťazom sa stalo
mužstvo Domácich, ktoré nad mužstvom Exilu
vyhralo 3:0.

46. Kynológia
Kynologický klub Bodona Piešťany pod vedením
Milana Komadela zorganizoval v roku 2012
niekoľko podujatí.
a/ Kynologické súťaže so zadaním skúšky –
klubové súťaže vo výkone psov sa konali v apríli
a v septembri 2012 v areáli Kynologického klubu
Bodona. Jedna z nich sa uskutočnila 30. septembra.
Súťažilo sa podľa kritérií Národného skúšobného
poriadku v kategórii SVV1. Podujatia sa zúčastnilo
16 pretekárov z desiatich kynologických klubov.
Z domácich sa najviac darilo Jozefovi Skáčovi so
psom Endy Lucia Viktória, ktorý obsadil 5. miesto.
Súťaž rozhodoval rozhodca ZŠK Ivan Palec
z Piešťan, figuranta psíkom robil Štefan Adamčík
zo Senice.
b/ Výcvikový tábor kynológov, Piešťany – ďalší

50. Plávanie otužilcov
a/ Kevanova stovka – 12. februára 2012 desať
otužilcov strávilo niekoľko minút v studenej vode
Váhu. Viedol ich Karol Kevan, podujatie sa konalo
pri príležitosti jeho 88. narodenín. Keďže Váh
bol zamrznutý, bolo treba najprv vyrúbať ľadový
bazén.
b/ Plávanie otužilcov vo Váhu – podujatie
zorganizoval 26.decembra 2012 piešťanský Klub
otužilcov na čele s Martinom Valom. Zúčastnilo
sa ho 64 otužilcov, z toho 25 ich plávalo prvýkrát.
Najmladším účastníkom bol 9-ročný Jakub Petráš
z Piešťan, najstarším 68-ročná Agnesa Rejtová
z Bratislavy. Svoju piešťanskú premiéru mal aj
bývalý minister financií SR Ivan Mikloš. Nestor
otužileckého plávania Karol Kevan pre nedávnu
operáciu tento raz vo vode chýbal.

51. Silvestrovský beh medzi mostami v Piešťanoch 
47. ročník
Silvestrovský beh medzi mostami v Piešťanoch
patrí medzi najstaršie bežecké podujatia na
Slovensku, 30. decembra 2012 sa uskutočnil už
jeho 47. ročník.
Podujatie pripravili členovia Atletického oddielu
Družby Piešťany, predsedom organizačného
výboru bol Mgr. Peter Kubala, ktorý je zároveň
predsedom AO, predsedom TJ Družba Piešťany
je Ing. Peter Mikuláš. Prvýkrát bolo elektronicky
zaznamenávané poradie, dosiahnuté časy
a okamžite spracované a zverejnené výsledky.
Silvestrovského behu sa zúčastnilo 269 pretekárov
všetkých vekových kategórií.
V hlavnej kategórii (9600 m 8 kôl) štartovalo
88 bežcov, víťazom sa stal Branislav Arbet
z Bardejova časom 34:30 min. V tomto roku bola
kategória veteránov rozdelená na dve vekové
kategórie. Kategóriu 40 49 ročných vyhral Ján
Križák zo Skalice, kategóriu 50 a viacročných
Ervín Páleník. Novinkou bol Furmanský beh
(4800 m), tzv. open kategória bez rozdielu veku
a pohlavia, ktorý vyhral Piešťanec Patrik Potoček.
Dorastenci a ženy bežali 2400 m, najmenší, t.j.
deti predškolského veku (štartovalo ich 25), mladší
a starší žiaci a žiačky bežali 1200 m. Z Piešťancov
v kategórii žien obsadila Terézia Beitlová z Družby
Piešťany 3. miesto, v kategórii starších žiačok
Naďa Urbanová 1. miesto a v kategórii starších
žiakov Tadeáš Drahovský 3. miesto. V kategórii
mladších žiačok obsadila Zuzana Ciklaminiová
z Družby Piešťany 2. miesto a Lýdia Drahovská
z ŠBR Piešťany 3. miesto.
52. Telesne postihnutí športovci
a/ Ján Riapoš (Športový klub vozíčkarov Piešťany),
reprezentant SR v stolnom tenise v kategórii
mužov TT2;
- Paralympijské hry Londýn 2012 – 2-krát
1. miesto (jednotlivci, 2-členné družstvá spolu
s Rastislavom Revúckym)
- Romania Open, Kluj-Napoka – 2-krát 1. miesto
(jednotlivci, družstvá)
- Hungaria Open, Eger – 2-krát 1. miesto
(jednotlivci, družstvá)
- Lignano Master Open, Taliansko – 1. miesto
(družstvá)
- majstrovstvá Slovenská, Ružomberok – 1. miesto.
b/ Alena Kánová, reprezentantka SR v stolnom
tenise v kategórii žien TT3;
- Paralympijské hry Londýn 2012 – 3. miesto

(jednotlivci).
c/ Vladislav Janovjak a vodič Róbert Mitošinka
(CK Piešťany), reprezentanti SR v cestnej
cyklistike;
- Paralympijské hry Londýn 2012 – 3. miesto
v cestných cyklistických pretekov tandemov.
d/ Karin Petrikovičová (James Bratislava),
Piešťanka, reprezentantka SR v plávaní zrakovo
postihnutých športovcov.
e/ Majstrovstvá sveta miešaných družstiev
vozíčkarov v curlingu, Južná Kórea – 4-členné
družstvo vozíčkarov SR obsadilo 4. miesto. Členmi
družstva boli aj vozíčkari stolnotenisového klubu
MTJ Mediprogress Piešťany Moravany n/V.
Radoslav Ďuriš a Branislav Jakubec, Alena Kánová
bola náhradníčkou.
53. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov
a/ 1. MPFL (minifutbal) – v roku 2012 sa víťazom
stalo mužstvo Ajax Ready Taxi.
b/ Mestská hokejbalová liga – víťazom v roku 2012
sa stalo mužstvo Detroitu.
c/ Mestská kolkárska liga 28. ročník – od roku
2011 pod názvom Mestská Domoss kolkárska liga
v Piešťanoch. Súťažilo 10 4-členných miešaných
družstiev. V roku 2012 sa víťazom stalo družstvo
Povodia Váhu.
O Ligový pohár v kolkoch potom hralo 8 najlepších
družstiev z mestskej kolkárskej ligy.
d/ Piešťanská basketbalová liga miešaných
družstiev 6. ročník – súťaž o Pohár primátora
mesta Piešťany. Víťazom sa stalo družstvo ZŠ
Brezová ul.

12. Zahraničné styky
v roku 2012
1. Návštevy zo zahraničia v rámci OLKS v
Piešťanoch
Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
v roku 2012 sa zúčastnili zástupcovia
veľvyslanectiev USA a Indonézie, veľvyslankyňa
Srbskej republiky a zástupcovia Britskej obchodnej
komory.
Do Piešťan zavítali aj delegácie partnerských
miest – z poľskej Ustrone, maďarského Hajdúnánás
a českých Poděbrad a Luhačovíc.
2. Cezhraničné aktivity mesta Piešťany
V roku 2012 sa mesto Piešťany aktívne zapájalo do

výziev v rámci cezhraničnej spolupráce s Českou
republikou, Maďarskou republikou, Poľskom,
Rakúskom a pod.
V rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR
spolupracovalo mesto Piešťany s partnerským
mestom Luhačovice na realizácii projektu na
vybudovanie lávky cez potok Dubová a konaní
športovo-kultúrnych podujatí.
V rámci cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko
sa mesto Piešťany podieľalo na realizácii projektu
v oblasti znalostnej spolupráce regiónov Viedeň –
Bratislava -Trnava.
3. Stretnutie seniorov v maďarskom meste
Hajdúnánás
Piešťanskí seniori, členovia Denného centra
Rozmarín a Denného centra Svornosť (predtým
kluby dôchodcov) navštívili v dňoch 25. až 29.
júla 2012 partnerské mesto Hajdúnánás. Stretli
sa tam so zástupcami (členmi) klubov z Poľska,
Rumunska a domáceho Maďarska.
Pre účastníkov stretnutia, s názvom Národy
a generácie spolu, bol pripravený pestrý program.
Uskutočnila sa prednáška na tému Naše miesto
a úloha v EÚ, podujatie tradičných umeleckých
remesiel, ukážky varenia národných jedál,
ochutnávka tokajských vín, plavba po riekach Tisa
a Bodrog, kúpanie v termálnom kúpalisku a pod.
Na zhromaždení v miestnom divadle sa spevom
predstavili Rozmarínky a Ján Kotora zo Svornosti.
Ján Kotora na stretnutí navaril aj pravé slovenské
bryndzové halušky a od roku 2008 je predsedom
DC Svornosť, keď nahradil Jána Lehutu. DC
Rozmarín v súčasnosti vedie Vlasta Zelezníková.

13. Rôzne (zaujímavosti)
1. Most zaľúbených v Piešťanoch
S myšlienkou vytvoriť v Piešťanoch most pre
zaľúbené páry, prišla spoločnosť azet.sk, do
projektu sa zapojilo aj Mesto Piešťany, hotel
Magnólia a kaviareň Eden.
Otvorenie piešťanského Mosta zaľúbených sa
uskutočnilo na Valentína 14. februára 2012 pred
hotelom Eden, kde sa mostík nachádza. Okrem
zamilovaných párov tu prišli aj známe slovenské
dvojice, napr. herečka Elena Podzámska so svojím
priateľom, tanečníkom Matejom Chrenom a spolu
na mostíku uzamkli svoj zámok. Prvé zámky na
most zaľúbených vyzdobil piešťanský výtvarník
Alojz Majerník.

Po uzamknutí zámku možno kľúčik hodiť pod
most alebo si ho vziať na pamiatku, ako dôkaz
trvalého vzájomného puta. Most zaľúbených je na
Slovensku novinkou, jeho tradícia vznikla v Číne,
odkiaľ sa rozšírila do celého sveta.
2. Vražda Jána Korca – ukončenie kauzy
23. februára 2001 generálneho riaditeľa
Výskumného ústavu jadrových elektrární Jána
Korca zastrelil nájomný vrah na dvore jeho
rodinného domu.
Vraždu si objednal trnavský podnikateľ, medzi ním
a vykonávateľom vraždy ju sprostredkovali ďalší
dvaja muži. Dôvodom vraždy bola pôžička 10 mil.
korún, ktorú mal podnikateľ vrátiť Korcovi.
Súd obžalovaných pôvodne odsúdil už v roku
2003. V roku 2010 boli vynesené nové
rozsudky nad podnikateľom (14 rokov) a oboma
sprostredkovateľmi (12,5 roka a 10,5 roka), o rok
neskôr ich potvrdil Najvyšší súd SR.
Vykonávateľa vraždy odsúdil Krajský súd v Trnave
vo februári 2012 na 14,5 roka väzenia, odsúdený sa
voči nemu odvolal. Vo februári 2013 Najvyšší súd
SR rozsudok potvrdil, čím sa stal právoplatný.
3. Prezidentka asociácie Historických hotelov
Slovenska
Prezidentkou asociácie je Piešťanka Daniela
Miháliková, sídli v piešťanskom, už storočnom
hoteli Sandor Pavillon.
Do asociácie historických hotelov patria slovenské
historické budovy, kaštiele, meštianske domy
a pod. Asociácia okrem hotelových služieb sa
tiež podieľa na obnove a zveľaďovaní týchto
historických objektov. Jej členovia sú zároveň
členmi asociácie Historických hotelov Európy,
ktoré združuje 600 hotelov z dvadsiatich krajín
Európy.
4. Rudko Baslík – 60-ročný
Nezameniteľnou a populárnou postavou mesta
Piešťany, ktorý sa dožil životného jubilea 60
rokov, ale stále je veľkým dieťaťom. Každý ho
pozná pod prezývkou „Rudko pištolník“ pre jeho
typické gesto a slová „pif-paf“, ktorými strieľa
do pomyselných terčov. Rudko je dobromyseľnej
povahy, milý a poslušný, túla sa po meste, nazerá
do krčiem a barov a napomína hostí slovami „ujo,
alkohol je zlý, mléčko treba“.
Až donedávna sa oňho starala a po meste s ním
i chodila jeho mama. Je však už vyše 90-ročná
a v súčasnosti je hospitalizovaná v ÚZ LUMEN.

O Rudka sa stará opatrovateľka, po meste však
chodí už sám.
Pred 10-timi rokmi zavítal do Piešťan prezident SR
Rudolf Schuster a zúčastnil sa otvorenia výstavy
v Caffe Art Gallery. Prezidenta vtedy s kyticou
kvetov vítal vyobliekaný Rudko, za čo dostal od
prezidenta pamätnú medailu.
5. Piešťany na Google maps
Do realizácie projektu Google maps sa
prostredníctvom Pro Polis, n. o. Piešťany a Rotary
Clubu Piešťany, o. z. zapojilo aj mesto Piešťany.
V roku 2012 po celom Slovensku jazdili špeciálne
autá spoločnosti Google, prispôsobené na
vytváranie panoramatických fotografií, celkove
fotili v 138 mestách.
Na Google mape bolo uložených 471 fotografií
Piešťan a blízkeho okolia, zmapovaných
bolo 161 ulíc, tiež významné orientačné body
a architektonické prvky. Cieľom projektu bolo
priblížiť mesto predovšetkým návštevníkom zo
zahraničia, text k fotografiám je v anglickom
jazyku. Možno si ich prezrieť na webovej stránke
maps.google.com.

Títo vzrastom malí občania sa napriek telesnému
hendikepu dokázali plnohodnotne zapojiť do
spoločenského života, majú svoje zamestnanie,
rodiny a deti.
9. Piešťanská Šarkaniáda
Piešťanská Šarkaniáda sa uskutočnila 21. októbra
2012 za Červenou vežou v Banke na svahu smerom
k Ratnovciam.
Podujatia sa zúčastnilo približne 250 ľudí. Deti
s rodičmi preháňali šarkanov (drakov), zakúpených
v Lidli, Kauflande, TESCU, Auparku, alebo
vyrobených doma.
V súťaži získal prvenstvo Oliver Kopún z Piešťan
s podomácky vyrobeným šarkanom. Členovia OZ
Kvas varili pre prítomných čaj, pre deti pripravili
súťaže.

6. Vražda bezdomovca
12. augusta 2012 bol zavraždený 47-ročný
piešťanský bezdomovec Pavol Lukáč, prezývaný
Strunka. Zvyčajne správal na lavičke pri krčme
Kruhovka na Vážskej ul., kde medzi ním
a vrahom došlo k hádke. Vrah ho nožom napadol
a niekoľkými bodno-reznými ranami smrteľne
zranil. Odtiahol ho do kríkov, kde vykrvácal.
Polícia vraha vypátrala, bol ním 69-ročný
bezdomovec z Hlohovca.
7. Svadba piešťanského evanjelického farára
18. augusta 2012 sa v evanjelickom kostole
konala svadba piešťanského evanjelického farára
Branislava Dolinského a Trnavčanky Andrey
Valkovej.
Sobášiacim kňazom bol biskup Západného dištriktu
evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Milan Krivda.
8. Stretnutie občanov trpasličieho vzrastu
Začiatkom septembra 2012 sa v hoteli Korekt
v Banke pri Piešťanoch uskutočnilo stretnutie
členov občianskeho združenia Palčekovia. Založili
ho Ján Polák z Prievidze spolu s Piešťancom
Richardom Kopúnom a združuje ľudí trpasličieho
vzrastu.

Ing. Alexander Murín

