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Významné udalosti vo svete v roku 2014
Vo februári si občianske nepokoje na Ukrajine,
najmä v Kyjeve, vyžiadali aj obete na životoch
a spôsobili štátny prevrat. Dôvodom bolo
rozhodnutie prezidenta Janukovyča a jeho vlády
pozastaviť proces podpisu asociačnej dohody
medzi Ukrajinou a Európskou úniou.
V marci sa na Kryme uskutočnilo referendum, jeho
obyvatelia sa vyslovili za odčlenenie od Ukrajiny
a za pripojenie k Ruskej federácii. Dokument
o navrátení Krymu k Rusku podpísal prezident
Putin, medzinárodné spoločenstvo to však
neuznalo.
Novú nacionalistickú a prozápadnú vládu na
Ukrajine na čele s prezidentom Porošenkom však
neuznal východ krajiny, Donecká a Luhanská
oblasť vyhlásili samostatnosť, vznikla občianska
vojna medzi ukrajinskými vojenskými silami
a proruskými separatistami.
Od augusta zaviedli EÚ a USA hospodárske
sankcie voči Rusku, odvetné sankcie potom
zaviedlo i Rusko. Rusko bolo obvinené z podpory
separatistov.
Koncom roka sa zintenzívnili boje v Sýrii
a v Iraku medzi vládnymi vojskami a organizáciou
Moslimský štát.
V máji a júni sa v Brazílii konali majstrovstvá sveta
vo futbale, titul získali futbalisti Nemecka.
Významné udalosti na Slovensku v roku 2014
V marci bol za prezidenta SR zvolený politický
nováčik Andrej Kiska.
V máji zasiahla Slovensko ničivá víchrica,
povalených bolo vyše 2 milióny stromov. Kým
víchrica v roku 2004 zničila hlavne ihličnaté lesy,
tohtoročná víchrica zasiahla najmä bukové lesy.
Od augusta začali platiť hospodárske sankcie medzi
EÚ a Ruskom, Slovensku zatiaľ nespôsobili väčšie
škody.
V novembri pre kauzu nákupu CT prístroja
pre piešťanskú nemocnicu opustili svoje
posty ministerka zdravotníctva Zuzana
Zvolenská, predseda parlamentu Pavol
Paška a podpredsedníčka parlamentu Renáta

Zmajkovičová.
V novembri sa na Slovensku konali komunálne
voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí pre
volebné obdobie 2015 – 2018.
V druhej polovici roka začala Vláda SR plniť
jednotlivé body prijatého sociálneho balíčka
opatrení, napríklad od novembra mohli študenti
a dôchodcovia cestovať vlakom zadarmo, bol
zvýšený vianočný príspevok pre dôchodcov a pod.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2014
Začiatkom júna sa uskutočnilo Otvorenie letnej
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
Počas leta prebiehala oprava Krajinského mosta,
ktorý bol dva mesiace pre cestnú dopravu uzavretý.
Počas roka pokračovali rekonštrukcie ďalších
mestských komunikácií.
Na jeseň vznikla celoštátna kauza, týkajúca sa
plánovaného nákupu CT prístroja pre piešťanskú
nemocnicu.
V novembri sa konali komunálne voľby. Bol
zvolený nový primátor mesta Piešťany a poslanci
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.
V decembri navštívila Piešťany delegácia
z mestskej časti čínskeho Pekingu.
Cieľom návštevy bolo nadviazanie priateľských
vzťahov medzi oboma mestami.
Počas roka sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero
hudobných a filmových festivalov.
V oblasti športu boli obzvlášť úspešné piešťanské
basketbalistky a hokejisti.

1. ORGÁNY MESTA
1. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany v roku 2014
V roku 2014 sa uskutočnilo 10 zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany (ďalej
len MsZ) a jedno ustanovujúce zasadnutie
novozvoleného MsZ mesta Piešťany.
1. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 23. januára
2014 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov mesta,
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany, rozvoj informačných systémov,
nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, petícia
občanov mesta, bod Rôzne, interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 16 bodov programu.
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(ďalej len PHSR) mesta Piešťany – predĺženie

platnosti strategického dokumentu (uznesenie MsZ
č. 3/2014) – MsZ schválilo predĺženie programu
na čas potrebný pre schválenie dokumentov
Európskou komisiou do doby ich platnosti.
Plnenie opatrení PHSR mesta Piešťany sa
každoročne vyhodnocuje. Ako rozvojový
strategický dokument bol vypracovaný na základe
Strategického plánu rozvoja mesta Piešťany a obcí
Banka a Moravany nad Váhom s výhľadom do
roku 2020, čo poslanci MsZ zobrali na vedomie
v roku 2006 uznesením MsZ č. 2008/2006.
V zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja
sa vyžaduje súlad PHSR s Národnou stratégiou
regionálneho rozvoja SR a preto bolo treba predĺžiť
platnosť súčasného PHSR mesta Piešťany do doby
schválenia strategických dokumentov na vyšších
úrovniach Európskou komisiou.
2. Projekt e-Mesto Piešťany (uznesenie MsZ
č. 4/2014) – MsZ schválilo Koncepciu rozvoja
informačných systémov (KRIS) mesta Piešťany
– aktuálnu verziu spracovanú v centrálnom
metainformačnom systéme verejnej správy.
Mesto Piešťany predložilo v auguste 2013 na
schválenie Ministerstvu financií SR žiadosť
o nenávratný finančný príspevok k projektu
e-Mesto Piešťany. Cieľom projektu bolo
vybudovanie a sprístupnenie elektronických služieb
pre širokú verejnosť vybudovaním integrovaného
informačného systému mesta Piešťany.
K schváleniu žiadosti bolo potrebné predložiť aj
oficiálne uznesenie MsZ o schválení aktuálnej
KRIS mesta Piešťany. Realizácia projektu bola
stanovená do konca roka 2015.
3. Kultúrny dom v m. č. Kocurice – podmienky
k predaju (uznesenie MsZ č. 8/2014) – MsZ
schválilo podmienky obchodnej verejnej
súťaže na prevod vlastníctva objektu bývalého
kultúrneho domu v lokalite Kocurice pre výber
najvhodnejšieho súťažného návrhu, minimálna
ponúknutá cena bola 20 tisíc eur.
Nebol schválený poslanecký návrh strany Smer
- SD, aby finančné prostriedky z predaja tejto
nehnuteľnosti boli použité na rozvoj Kocuríc.
4. Petícia na odvolanie pracovníkov Služieb mesta
Piešťany, p. o. (uznesenie MsZ č. 11/2014) – MsZ
schválilo návrh na vybavenie predmetnej petície,
doručenej do podateľne MsÚ a ktorá požadovala
odvolanie dvoch pracovníkov Služieb mesta
Piešťany.
Hlavný kontrolór mesta Piešťany a komisia MsZ
zriadená za týmto účelom nezistili nedostatky
v práci riaditeľa Služieb mesta Piešťany

Ing. Ernesta Jančinu a preto nevznikol dôvod na
jeho odvolanie.
Prípadné odvolanie manažérky pietnych služieb
SMP Ing. Elišky Gockej nebolo v kompetencii MsZ
mesta Piešťany, pracovno-právne úkony v rámci
príspevkovej organizácie vykonáva jej riaditeľ.
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 13. februára 2014
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, dodatky
k dvom zmluvám, k zmluve o nájme objektu
pre výstavbu športovej haly v areáli futbalového
štadióna a k zmluve o nájme objektu futbalového
štadióna, správa o činnosti mestskej polície za rok
2013, správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
a jeho útvaru, interpelácie poslancov MsZ a pod.,
spolu 11 bodov programu.
1. Areál futbalového štadióna – dodatky k zmluvám
o nájme (uznesenie MsZ č. 16/2014) – MsZ
schválilo:
a) Uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme zo
dňa 18. októbra 2013, uzavretej medzi Mestom
Piešťany ako prenajímateľom a Prvým futbalovým
klubom Piešťany, o. z., zastúpeným Róbertom
Studeným, ako nájomcom.
b) Uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve
zo dňa 9. augusta 2013, uzavretej medzi Mestom
Piešťany a spoločnosťou EUR-MED Slovakia,
s. r. o., Stará Turá, zastúpenej konateľom Ing.
Miroslavom Nerádom, ako nájomcom.
Oba dodatky k zmluvám sa týkali pripravovanej
novej športovej haly v areáli futbalového štadióna.
Výstavbu haly bude realizovať spoločnosť EURMED Slovakia, pre ktorú preto vznikla potreba
rozšíriť obsah nájmu o ďalšie parcely v areáli
štadióna. Z toho dôvodu boli týmito dodatkami
potrebné parcely prevedené z nájmu PFK Piešťany,
o. z. do nájmu EUR-MED Slovakia, s. r. o.
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) 20. marca 2014 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia úloh
z prechádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, všeobecne záväzné
nariadenia mesta Piešťany o miestach na
umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií pred voľbami do Európskeho
parlamentu 2014, dotácie Mesta Piešťany pre
jednotlivé oblasti, komunálny odpad za rok 2013,
nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, bod

Rôzne, interpelácie poslancov a pod., spolu 20
bodov programu.
1. Dotácia mesta v oblasti podpory regionálneho
rozvoja a zamestnanosti (uznesenie MsZ č.
28/2014) – MsZ schválilo finančnú dotáciu Mesta
Piešťany pre Klub vodného póla Kúpele Piešťany
na projekt Letná prevádzka kúpaliska Eva vo výške
15 tisíc eur, s podmienkou 50 % zľavy z ceny
vstupného pre seniorov nad 62 rokov.
2. Komunálny odpad v meste Piešťany za rok
2013 (uznesenie MsZ č. 30/2014) – MsZ zobralo
na vedomie nakladanie s komunálnymi odpadmi
v meste Piešťany za rok 2013.
Náklady Mesta Piešťany na vývoz a uloženie
komunálneho odpadu v roku 2013 dosiahli
1 383 291 eur, čo bol oproti roku 2012 nárast
o 62 728 eur. Príjmy z poplatkov za komunálne
odpady dosiahli 1 386 945 eur.
Na zvýšenie nákladov mal vplyv nový cenník
(inflácia), častejší vývoz separovaného odpadu
(zvýšený počet zberných nádob na zber
bioodpadu v rodinných domoch), jesenný zber
veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu.
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 1. apríla 2014 –
v programe zasadnutia bol projekt rekonštrukcie
Kolonádového mosta v Piešťanoch (uznesenie
MsZ č. 41 a č. 42/2014). MsZ po prerokovaní
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok vo výške 1,676 mil. eur za
účelom realizácie projektu Kolonádový most cez
Váh, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom mesta Piešťany a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany. Žiadosť bola podaná v rámci výzvy
Regionálneho operačného programu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vyhlásenej
v decembri 2013.

Piešťany na rok 2014.
2. Zámer na umiestnenie vysokej leteckej školy
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 46/2014) –
MsZ súhlasilo so zámerom n. o. Ikaria zriadiť
v Piešťanoch Európsku vysokú školu letectva
a umiestniť ju do budovy bývalej ZŠ Adam Trajan.
Zároveň schválilo pokračovať v rokovaniach.
S plánovaným projektom zriadenia školy poslancov
MsZ oboznámila zástupkyňa organizácie.
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 22. mája 2014
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, dotácie
mesta, zmeny a doplnky Územného plánu (ÚPN)
mesta Piešťany, zriadenie vecného bremena, nájmy,
bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.,
spolu 15 bodov programu.
1. Relaxačno-rezidenčný komplex Lodenica –
zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany (uznesenie
MsZ č. 62/2014) – MsZ schválilo vyhodnotenie
pripomienok k návrhu zmien a doplnkov ÚPN
mesta Piešťany č. 8 v súvislosti so zámerom
výstavby relaxačno-rezidenčného komplexu
Lodenica (fyzické a právnické osoby mohli
oznámiť svoje stanovisko do polovice marca 2014).
Zároveň MsZ schválilo obstarať a spracovať
Územný plán zóny relaxačno-rezidenčného
komplexu Lodenica. Zámer na realizáciu komplexu
Lodenica predložila spoločnosť NPW Piešťany.

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 25. júna 2014 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, program
odpadového hospodárstva na rok 2015, Štatút
kroniky mesta Piešťany, vyhodnotenie rozpočtu
Mesta Piešťany a organizácií v zriaďovateľskej
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
pôsobnosti mesta za rok 2013, Program
Piešťany dňa 17. apríla 2014 – v programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení
Piešťany 2007 - 2013, nájmy a prevody vlastníctva
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
nehnuteľností, zriadenie vecného bremena,
a dopyty občanov mesta, čerpanie úverových
založenie dcérskej spoločnosti TVS, a. s., výkon
zdrojov, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, funkcie a plat primátora mesta Piešťany, bod
bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.,
Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu
spolu 16 bodov programu.
36 bodov programu.
1. Úver pre Mesto Piešťany (uznesenie MsZ č.
1. Štatút kroniky mesta Piešťany (uznesenie MsZ č.
45/2014) – MsZ schválilo prijatie úveru z VÚB,
74/2014) – MsZ ho prerokovalo a schválilo.
a. s. v sume 1 627 000 eur na financovanie
Oproti doteraz platnému Štatútu mestského
investičných akcií zaradených do rozpočtu Mesta
kronikára mesta Piešťany, schválenému v roku

1999, sú v novom Štatúte kroniky mesta Piešťany,
s platnosťou od 1. júla 2014, zapracované
niektoré zmeny, týkajúce sa obsahu a zápisu.
Pribudla kapitola Životné prostredie. Okrem
tradičného písomného zápisu do kronikárskej
knihy bol zavedený aj zápis v elektronickej forme,
sprístupnený verejnosti.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtov MsKS, MsK
a Služieb mesta Piešťany, p. o. za rok 2013
(uznesenia MsZ č. 75, č. 76 a č. 77/2014) – MsZ po
prerokovaní vyhodnotenia schválilo.
3. Vyhodnotenie Programového rozpočtu Mesta
Piešťany za rok 2013 – záverečný účet (uznesenie
MsZ č. 79/2014) – MsZ ho po prerokovaní vzalo
na vedomie.
4. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007-2013 ďalej len PHSR (uznesenie MsZ č. 83/2014) –MsZ
po prerokovaní vzalo na vedomie vyhodnotenie
programu k 1. 1. 2014.
PHSR mesta Piešťany 2007-2013 obsahoval 177
opatrení v šiestich strategických plánoch: A –
Zvyšovanie atraktivity, B – Zvyšovanie kvality
životného prostredia, C – Hospodársky rozvoj,
D – Rozvoj technickej infraštruktúry,
E – Zvyšovanie kvality riadenia a verejných
služieb, F – Zvyšovanie imidžu.
Prevažná väčšina opatrení uvedených v programe
bola splnená, okrem tých, ktoré v súčasnosti už
nespadajú do kompetencií mestskej samosprávy
a tých, ktoré neboli realizované pre nedostatok
finančných prostriedkov.
Platnosť PHSR mesta Piešťany 2007 - 2013 bola
predĺžená uznesením MsZ mesta Piešťany dňa 23.
januára 2014 do doby schválenia strategických
dokumentov na vyšších úrovniach Európskou
komisiou.
5. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. – príprava
na založenie dcérskej spoločnosti (uznesenie MsZ
č. 94/2014) – MsZ zobralo na vedomie informáciu
o príprave na založenie dcérskej spoločnosti
spoločnosťou TAVOS, a. s. Piešťany.
Mesto Piešťany je jedným z akcionárov spoločnosti
a majiteľom 222 357 cenných papierov (14,22 %
akcií).
Rozdelením existujúcej spoločnosti TAVOS by
tak vznikli dve spoločnosti, a to tzv. vlastnícka
spoločnosť TAVOS a dcérska spoločnosť TAVOS,
ktorej úlohou by bolo prevádzkovanie vodovodnej
a kanalizačnej infraštruktúry.

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany dňa 26. septembra 2014 –
v programe zasadnutia bola kontrola uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, osem všeobecne
záväzných nariadení (VZN) mesta Piešťany, stav
príprav k realizácii plaveckého centra, nájmy
a prevody vlastníctva nehnuteľností, ratingové
hodnotenie mesta Piešťany a pod., spolu 42 bodov
programu.
1. VZN mesta Piešťany o vymedzení miest na
verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov pred voľbami do orgánov
mestskej samosprávy (uznesenie MsZ č. 104/2014)
– MsZ ho schválilo.
Na umiestnenie volebných plagátov a iných
nosičov informácií počas volebnej kampane
bolo určených 12 miest. Pre každé miesto bola
pripravená betónová skruž pre kandidátov pre
voľby poslancov MsZ a jeden stojan pre voľbu
primátora mesta.
2. VZN mesta Piešťany o podrobnostiach
organizácie miestneho referenda (uznesenie MsZ
č. 105/2014) – MsZ ho schválilo s pripomienkami
poslancov.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi
Mestom Piešťany a spoločnosťou B&R GROUP, s.
r. o. – Vianočné trhy (uznesenie MsZ č. 106/2014)
– MsZ schválilo dodatok k Zmluve o spolupráci pri
zabezpečovaní a organizovaní Vianočných trhov.
Zmluva o spolupráci medzi mestom a spoločnosťou
(konateľ Ing. Juraj Románek) nadobudla účinnosť
v októbri 2013.
4. VZN mesta Piešťany Trhový poriadok –
Vianočné trhy (uznesenie MsZ č. 107/2014) –MsZ
ho schválilo s pripomienkami poslancov.
5. VZN mesta Piešťany Trhový poriadok –
Piešťanské hody (uznesenie MsZ č. 108/2014)
– MsZ ho schválilo. VZN upravilo miesto
a podrobnosti predaja na príležitostnom trhu
Piešťanské hody.
6. VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach (uznesenie MsZ č. 109/2014) – MsZ ho
schválilo.
VZN upravilo podmienky ambulantného predaja,
tiež upravilo podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach.
Zapracovaná bola aj pripomienka Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy v Trnave.
Zároveň bolo zrušené VZN mesta Piešťany č.
8/2011 Trhový poriadok – trhovisko Blšie trhy,

nakoľko trhovisko ukončilo prevádzku v septembri
2012.
Nové VZN mesta Piešťany nahradilo
predchádzajúce VZN mesta Piešťany a bolo
vypracované na základe novely zákona
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a novely zákona
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
7. VZN mesta Piešťany Trhový poriadok –
trhovisko Centrum (uznesenie MsZ č. 110/2014) –
MsZ ho schválilo.
Nové VZN mesta Piešťany nahradilo
predchádzajúce.
8. VZN mesta Piešťany Trhový poriadok –
trhovisko Kocka (uznesenie MsZ č. 111/2014)
– MsZ ho schválilo. Nové VZN mesta Piešťany
nahradilo predchádzajúce.
9. VZN mesta Piešťany o určení názvu novej ulice
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 112/2014) – MsZ
schválilo jej názov – Ulica Milana Antala (pozri
Kapitola 6. Úprava mesta, doprava, spoje).
10. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany
č. 8/2008 – výstavba relaxačno-rezidenčného
komplexu Lodenica (uznesenie MsZ č. 116/2014) –
MsZ zmeny a doplnky ÚPN schválilo. Na základe
žiadosti spoločnosti NPW, a. s. Piešťany schválilo
MsZ uznesením č. 81/2008 návrh na obstarávanie
a spracovanie zmeny ÚPN mesta Piešťany
v súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného
komplexu Lodenica. Išlo o súčasnú plochu
bývalých ovocných sadov v rekreačnej oblasti
južne od zastavaného územia mesta o celkovej
výmere cca 38 ha.
11. Stav príprav realizácie Plaveckého centra
Piešťany (uznesenie MsZ č. 119/2014) – Bod B:
MsZ zobralo na vedomie štúdiu uskutočniteľnosti
– informáciu o stave príprav na realizáciu centra
a o možnostiach financovania.
Bod C: MsZ schválilo pokračovanie prác
na vypracovaní projektu plaveckého centra
v pôvodnom zadaní. Má sa postaviť na mestskom
pozemku pri futbalovom štadióne.
Bod D: MsZ schválilo zabezpečiť financovanie
projektu z predaja cenných papierov vo vlastníctve
Mesta Piešťany, využitím vlastných zdrojov
a rezerv a úverových zdrojov.
Bod E: MsZ schválilo predloženie návrhu na
zabezpečenie prevádzky plaveckého centra po
spracovaní realizačného projektu a získania
finančných prostriedkov na realizáciu.
Zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie podpísalo Mesto Piešťany

so spoločnosťou PROMA, s. r. o.
Zo štúdie uskutočniteľnosti však vyplýva, že
investičný projekt, navrhnutý podľa pripravovanej
projektovej dokumentácie 1. etapy výstavby
kúpaliska, je v súčasnosti z finančného hľadiska
nerealizovateľný.
Poslanec Juraj Brna i ďalší poslanci navrhovali
iné riešenie. Namiesto finančne veľmi náročnej
výstavby nového kúpaliska, malo by sa mesto
zamerať na finančne oveľa menej náročnú
rekonštrukciu kúpaliska Eva, hlavne na opravu
krytého bazéna. V súčasnosti prevádzku kúpaliska
Eva, počas letnej sezóny s finančnou dotáciou
Mesta Piešťany zabezpečuje Klub vodného póla
Kúpele Piešťany.
Poslanci MsZ tiež diskutovali o možnostiach
zníženia predpokladaných nákladov na výstavbu
kúpaliska, a to nahradením antikorových bazénov
lacnejšími keramickými. Tiež boli opäť otvorené
otázky týkajúce sa termálnej vody či umiestnenia
plánovaného centra. Nakoniec väčšina poslancov
rozhodla v príprave pokračovať a dokončiť
vypracovanie realizačnej dokumentácie.
12. Nové ratingové hodnotenie mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 138/2014) – MsZ po
prerokovaní zobralo na vedomie informáciu
o novom ratingovom hodnotení mesta Piešťany.
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany dňa 6. novembra 2014 – v programe
zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, VZN mesta Piešťany,
zriadenie novej materskej školy, rozpočet Mesta
Piešťany a rozpočty mestských organizácií na rok
2015, nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností,
interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 25 bodov
programu.
1. VZN mesta Piešťany o určení podrobností
financovania školských zariadení na území mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 145/2014) – MsZ
schválilo VZN, ktorým sa určujú podrobnosti
financovania ZUŠ, materských škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany, cirkevných školských zariadení
zriadených na území mesta Piešťany a centier
voľného času, zriadených na území iných obcí.
Zároveň bolo zrušené VZN mesta Piešťany č.
15/2013.
2. VZN mesta Piešťany o poskytovaní dotácií
(uznesenie MsZ č. 146/2014) –MsZ schválilo VZN,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom.
Dôvodom vypracovania nového VZN bola prax
a používanie VZN mesta Piešťany č. 12/2013.
3. VZN mesta Piešťany o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(uznesenie MsZ č. 147/2014) –MsZ nové
nariadenie schválilo. Bolo vypracované z dôvodu
nadobudnutia účinnosti novely zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
4. VZN mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti
(uznesenie MsZ č. 148/2014) – MsZ nové
nariadenie schválilo, účinnosť nadobudlo 1. januára
2015. Zároveň bolo zrušené VZN mesta Piešťany
č. 11/2012.
5. Zriadenie Materskej školy F. E. Scherera
Piešťany (uznesenie MsZ č. 149/2014) – MsZ
schválilo zriaďovaciu listinu novej materskej školy
v Piešťanoch.
V posledných rokoch stúpal počet neprijatých
detí do materských škôl. Z toho dôvodu bolo
v priestoroch Základnej školy F. E. Scherera
zriadené elokované pracovisko Materskej školy
8. mája 2 s dvomi triedami. V roku 2014 bolo
v elokovanom pracovisku v prevádzke už 6 tried
s počtom detí cca 120.
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ materských škôl
na území mesta Piešťany, v roku 2014 požiadalo
MŠVVaŠ SR o vyradenie elokovaného pracoviska
MŠ 8. mája 2 zo siete škôl a školských zariadení
a následne jeho zaradenie do siete materských škôl
ako samostatného právneho subjektu s názvom
Materská škola F. E. Scherera 40 Piešťany.
Na základe uvedenej žiadosti vydalo MŠVVaŠ
SR rozhodnutie o zrušení elokovaného pracoviska
a rozhodnutie o založení novej materskej školy
s účinnosťou od 1. januára 2015.
6. Rozpočet organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany na rok 2015 (uznesenia
MsZ č. 151, č. 152 a č. 153/2014) – MsZ schválilo
rozpočty na rok 2015 a výhľady na roky 2016
a 2017 pre organizácie – Služby mesta Piešťany,
p. o., Mestská knižnica mesta Piešťany a Mestské
kultúrne stredisko mesta Piešťany.
7. Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok
2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 (uznesenie
MsZ č. 154/2014) – MsZ schválilo Programový
rozpočet Mesta Piešťany na rok 2015 v príjmovej
časti vo výške 22 678 516 eur a vo výdavkovej
časti vo výške 22 583 466 eur a zároveň aj
viacročný nezáväzný výhľad na roky 2016 a 2017.

V rozpočte mesta bolo schválených tiež vyše
400 tisíc eur na plavecký bazén.
8. Objekt bývalej ZŠ Adam Trajan 9 Piešťany
(uznesenie MsZ č. 155/2014) – MsZ schválilo
zrušenie uznesenia MsZ č. 46/2014, ktoré sa
týkalo súhlasu na prenájom objektu pre IKARIU –
Európsku Vysokú školu letectva, n. o. Zároveň boli
schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže
na opätovný predaj objektu. Ak sa jeho odpredaj
do dvoch rokov nepodarí, budú nasledovať búracie
práce.
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany dňa 11. decembra 2014.
Konalo sa v kinosále KSC Fontána.
1. Slávnostná časť zasadnutia
a) Otvorenie – vykonal doterajší primátor
Ing. Remo Cicutto.
b) Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
c) Oboznámenie s výsledkami voľby primátora
mesta a volieb poslancov MsZ – vykonala
predsedníčka miestnej volebnej komisie Iveta
Makovníková.
d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
Miloša Tamajku, M.B.A., prevzatie insígnií od
doterajšieho primátora mesta Ing. Rema Cicutta
a prevzatie vedenia zasadnutia novozvoleným
primátorom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného MsZ –
v mene všetkých poslancov ho prečítal Ing. Tomáš
Hudcovič.
f) Príhovor novozvoleného primátora mesta
Piešťany Miloša Tamajku, M.B.A.
2. Pracovná časť zasadnutia
– v programe zasadnutia bola voľba mandátovej
komisie a návrhovej komisie, správa mandátovej
komisie o overení platnosti voľby primátora
a poslancov MsZ, poverenie poslanca MsZ
zvolávať a viesť MsZ počas neprítomnosti
primátora, zriadenie mestskej rady a voľba jej
členov, zriadenie komisií MsZ, určenie náplne
ich práce a voľba ich predsedov a členov, určenie
mesačného platu primátora mesta, náhrada platu
za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora,
poverenie poslancov k výkonu sobášiaceho.
Schvaľovanie niektorých bodov programu,
týkajúcich sa najmä zloženia mestskej rady
a komisií MsZ, sprevádzala ostrá diskusia medzi
dlhoročnými, staršími poslancami a novými,
mladšími poslancami MsZ.
1. Poverenie poslanca MsZ zvolávať a viesť
zasadnutia MsZ v prípadoch, keď to nemôže

vykonať primátor (uznesenie MsZ č. 166/2014/U)
– MsZ schválilo poverenie pre Ing. Tomáša
Hudcoviča.
2. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba
jej členov (uznesenie MsZ č. 167/2014/U) – MsZ
schválilo zriadenie mestskej rady s počtom 7
členov. Za členov mestskej rady boli zvolení: Ing.
Tomáš Hudcovič, Ing. Eva Wernerová, Mgr. Martin
Cifra, Ing. Juraj Brna, Mgr. Jozef Drahovský, PhDr.
Jozef Malík. V súlade so zákonom sa siedmym
členom MsR stal zástupca primátora
Mgr. Michal Hynek.
3. Zriadenie komisií MsZ, určenie náplne ich práce,
voľba ich predsedov a členov (uznesenie MsZ č.
168/2014/U) – MsZ schválilo zriadenie desiatich
7-členných komisií a jednu 3-člennú komisiu MsZ
mesta Piešťany, zároveň aj ich zloženie a náplň
práce. Sú to:
1. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok –
predseda Ing. Ján Jánošík, Marián Bucko, Ing. Juraj
Maco, Mgr. Peter Müller, PhDr. Katarína Blašková,
Mgr. Andrej Streicher, Ing. Ladislav Noskovič.
2. Komisia pre financie a podnikanie – predseda
Ing. Zita Bruncková, Ing. Eva Juristová, Ing. Jozef
Chudý, Ing. Patrik Petráš, Ing. Katarína Gonová,
Ing. Igor Racík, Dr. Andrej Klapica.
3. Komisia pre legislatívu a právo – predseda
Mgr. Michal Hynek, Mgr. Ervín Paradi, Mgr.
Juraj Varga, JUDr. Mária Vrbová, JUDr. Daniela
Suchánková, Mgr. Matej Csenky, Mgr. Andrej
Polák.
4. Komisia pre výstavbu a dopravu – predseda
Ing. Remo Cicutto, Ing. arch. Igor Bučenec, Ing.
Svetozár Mocko, Ing. Ľubomír Streicher, Ing. arch.
Michal Veselý, Ing. Imrich Reichel, Igor Gloss.
5. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci
a bývanie – predseda Mgr. Martin Cifra, PhDr.
Mgr. Alena Heřmánková, Mgr. Jarmila Staneková,
Mgr. Ján Krupa, MUDr. Alena Štefková, Ing. Jozef
Šimončič, MUDr. Pavel Makovník.
6. Komisia pre životné prostredie – predseda
Mgr. Peter Jančovič, Ing. Hana Dupkaničová,
Mgr. Božena Lehutová, Ing. Milan Koščál, Ing.
František Bača, Ing. František Debre, Mgr. Silvia
Rusnáková.
7. Komisia pre školstvo a mládež – predseda Ing.
Iveta Babičová, Mgr. Lukáš Mencl, Mgr. Milada
Selecká, Mgr. Viera Mikesková, Mgr. Ingrid
Galková, Mgr. Elena Bieliková, Ing. Jana Gonová.
8. Komisia pre šport a rekreáciu – predseda Mgr.
Jozef Drahovský, Mgr. Stanislav Drabant, Mgr.
Ladislav Lacko, PhDr. Mgr. Marián Dubovský,

Annemary Halmová, Ing. Jana ŠtefečkováBeňačková, Ing. Juraj Brna.
9. Komisia pre kultúru a názvoslovie – predseda
Adriana Drahovská, Petr Veverka, Ing. Pavol
Pilař, Kornel Duffek, PhDr. Vladimír Krupa, Dana
Miháliková, Michal Fiala.
10. Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta – predseda
RNDr. Peter Tremboš, Ing. Viliam Vavro, Mgr.
Michal Kubala, Ing. Denis Kristek, Ing. Miroslav
Otčenáš, Ing. Eva Wernerová, MUDr. Jozef
Beňačka, PhD.
11. Komisia pre ochranu verejného záujmu –
predseda PhDr. Jozef Malík, Ing. Iveta Babičová,
Dr. Andrej Klapica.
4. Mesačný plat primátora mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 169/2014/U) – MsZ schválilo
mesačný plat primátora mesta vo výške 2 382 eur
od 11. decembra 2014.
5. Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho
(uznesenie MsZ č. 171/2014/U) – MsZ po
prerokovaní schválilo k výkonu sobášiaceho
poslancov: Mgr. Martin Cifra, Ing. Tomáš
Hudcovič, Mgr. Michal Hynek, Dr. Andrej Klapica,
PhDr. Jozef Malík, Martin Valo.
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany dňa 23. decembra 2014 – v programe
zasadnutia novozvoleného 21-členného MsZ bola
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, zmena riaditeľa Služieb mesta
Piešťany, bod Rôzne, celkove 7 bodov programu.
1. Zmena riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o.
(uznesenie MsZ č. 174/2014) – MsZ zobralo
na vedomie skončenie pracovného pomeru
s riaditeľom Služieb mesta Piešťany Ing. Ernestom
Jančinom dohodou dňa 10. 12. 2014. MsZ schválilo
odvolanie Ing. E. Jančinu a vymenovanie Ing.
Anny Klimekovej do funkcie riaditeľky Služieb
mesta Piešťany na prechodné obdobie. Nového
riaditeľa schváli MsZ na návrh primátora mesta po
uskutočnení výberového konania.
2. Zverejňovanie materiálov z rokovania Mestskej
rady mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 175/2014)
– MsZ požiadalo MsÚ vypracovať návrh zmeny
Rokovacieho poriadku MsR mesta Piešťany
tak, aby zasadnutia boli verejné a aby materiály
z rokovania MsR boli zverejňované na webstránke,
obdobne ako sa zverejňujú materiály pred
rokovaním MsZ.
3. Stav príprav na realizáciu Plaveckého centra
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 176/2014) –
MsZ po prerokovaní požiadalo MsÚ o prípravu

materiálov pre zrušenie niektorých bodov
uznesenia MsZ č. 119/2014, ktoré sa týkali prác
na realizácii a financovaní projektu plaveckého
centra. Zároveň uložilo MsÚ pripraviť podklady
na ponukové konanie na prevzatie projektu
plaveckého centra prípadným investorom.
4. Vypracovanie Štatútu redakčnej rady novín
Radnica informuje (uznesenie MsZ č. 177/2014) –
MsZ uložilo MsÚ vypracovanie štatútu.
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2014
V priebehu roka 2014 až do komunálnych volieb
pracovala Mestská rada
mesta Piešťany ešte
v zložení: viceprimátor Ing. Timotej Miština, CSc.,
MUDr. Jozef Beňačka, PhD., Mária Beňová, Ing.
Juraj Brna, Mgr. Martin Cifra, JUDr. Ing. Eva
Kolláriková, PhD., M.B.A. a Miloš Tamajka,
M.B.A. V roku 2014 sa uskutočnilo 9 zasadnutí
MsR.
Nová Mestská rada mesta Piešťany bola zvolená
na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa
11. decembra 2014.
3. Prednosta MsÚ v Piešťanoch
Koncom roka 2014 vymenoval novozvolený
primátor Piešťan Miloš Tamajka, M.B.A. do
funkcie prednostky Mestského úradu v Piešťanoch
Ing. Dášu Rehákovú. Nahradila doterajšiu
prednostku MsÚ RNDr. Denisu Bartošovú.
Nová prednostka je ekonomická inžinierka a je
z obce Banka. Predtým pôsobila v projektových
manažérskych funkciách, pracovala tiež na
Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave
i v regionálnom centre OSN.
4. Rating mesta Piešťany
Nové ratingové hodnotenie mesta Piešťany bolo
vypracované na základe podkladov a informácií
poskytnutých hodnoteným subjektom – mestom
Piešťany. Registrovaná ratingová agentúra
EUROPEAN RATING AGENCY, a. s. priradila
mestu Piešťany nové ratingové hodnotenie.
Dlhodobý rating v domácej mene: A – (stabilný
výhľad)
Krátkodobý rating: S2
Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu
1 roka od jeho zverejnenia ratingovou
spoločnosťou, t.j. od 29.8.2014.
Ratingové hodnotenie mestu Piešťany bolo
predtým poslednýkrát priradené 5. 8. 2008
s platnosťou do 4.8.2009 a bolo na úrovni:

dlhodobý rating v domácej mene BBB+ (stabilný
výhľad) a krátkodobý rating S2.
Prvé ratingové hodnotenie bolo mestu Piešťany
priradené v roku 2003.
5. Hospodárenie Mesta Piešťany – záverečný účet
Plnenie Programového rozpočtu Mesta Piešťany za
rok 2014 bolo nasledovné:
A. Príjmy

Bežné
príjmy
Kapitálové
príjmy
Príjmové
finančné
operácie
Príjmy
spolu:

Schválený
rozpočet
(eur)

Čerpanie
rozpočtu
(eur)

Plnenie
(%)

16 201 692

16 314 965

100,70

3 079 944

273 799

8,89

7 748 503

2 631 607

33,96

27 030 139

19 220 371

71,11%

Komentár k príjmom mesta: Kapitálové príjmy
boli veľmi malé, pretože mestu sa nedarilo
predávať svoj majetok (najmä pozemky) a tiež
nezískalo niektoré granty a transfery (napr. na
projekt rekonštrukcie Kolonádového mosta, na
vybudovanie tréningovej hokejovej haly a pod.).
Príjmové finančné operácie – mesto malo iba
čiastočné príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a pasívami a nezískalo ich ani z krátkodobých
a dlhodobých úverov.
B. Výdavky

Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné
operácie
Výdavky
spolu:

Schválený
rozpočet
(eur)

Čerpanie
rozpočtu
(eur)

Plnenie
(%)

16 265 626

15 981 759 98,25

8 808 522

2 190 854

24,87

1 900 334

731 068

38,47

26 974 482

18 903 681 70,08 %

Komentár k výdavkom mesta: V roku 2014
sa neprikročilo k výstavbe letného kúpaliska,

k výstavbe tréningovej hokejovej haly, ani
k rekonštrukcii Kolonádového mosta. Nerealizovali
sa tiež investičné akcie mesta (ktoré boli viazané
na chýbajúce príjmy z predaja majetku mesta)
plánované na 4. etapu rekonštrukcií komunikácií
(pre Ul. A. Hlinku, Dopravnú ul., Sládkovičovu ul.,
Brigádnickú ul., chodníky na ul. Pod Párovcami,
parkovisko na Teplickej ul. pri budove Pentagon,
parkovisko na Čkalovovej ul.).
Neboli použité úverové finančné prostriedky
na rekonštrukciu chodníkov v m. č. Kocurice,
rekonštrukciu Brigádnickej ul. a na parkovisko
pri budovanej športovej hale v areáli futbalového
štadióna.
C. Hospodársky výsledok za rok 2014 . . . . . . . . . .
prebytok 316 690 eur.
6. Audit hospodárenia Mesta Piešťany so štátnymi
finančnými prostriedkami
Vládnemu auditu predchádzala kontrola
z Najvyššieho kontrolného úradu SR na efektívne
čerpanie a nakladanie s finančnými zdrojmi
z fondov Európskej únie a kontrola dodržiavania
bezpečnostných predpisov.
Vládny audit sa uskutočnil počas dvoch mesiacov
v lete 2014. Skupina vládnych audítorov zo Správy
finančnej kontroly Bratislava overovala a hodnotila
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri
hospodárení s prostriedkami poskytnutými Mestu
Piešťany zo štátneho rozpočtu v rokoch 2011 2013. Súčasťou auditu bolo aj dodržiavanie zákona
o verejnom obstarávaní, správny odvod výnosov
i dostupnosť a úplnosť informácií o finančných
operáciách. Audítori študovali predložené účtovné
doklady a množstvo ďalších písomností.
Štát poskytol Mestu Piešťany za 3-ročné
kontrolované obdobie 9 750 000 eur, z toho viac
ako 7 500 000 eur pripadlo na základné a materské
školy.
Výsledky vládneho auditu boli veľmi dobré,
nedostatky s väčšou závažnosťou neboli zistené.
Potvrdilo sa dodržiavanie línie transparentnosti
a zákonnosti zamestnancami mesta.
7. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2014
A. Projektová dokumentácia
1. Rekonštrukcia vozovky Brigádnická ul., 2.
Komunikácie a verejné osvetlenie Bodona-Sever,
3. Klimatizácia MsÚ – 1. etapa, 4. Chodník –
Rekreačná ul. (na sídlisko Lodenica), 5. NN
prípojka ZŠ Mojmírova ul., 6. Dopravné riešenie

prechodu pre chodcov Dlhá ul., 7. Rekonštrukcia
objektu Zrnko, 8. Parkovisko CVČ Ahoj, 9.
Vybudovanie parkovacích miest sídlisko A. Trajan
(Ul. F. E. Scherera), 10. Optimalizácia vykurovania
ZŠ F. E. Scherera, 11. Parkovisko sídlisko Juh – 1.
etapa, 12. ZUŠ Štúrova ul. – rekonštrukcia strechy,
13. Verejné osvetlenie LIDO, 14. Revitalizácia
potoka Dubová (úsek od Billa po detské ihrisko
Inčučuna), 15. Mestský park (vypracovanie
projektovej dokumentácie (ďalej len PD) pre
stavebné povolenie), 16. Meštianska ul. časť
Sládkovičova ul. (úprava PD), 17. Vypracovanie
PD pre stavebné povolenie – rekonštrukcia
miestnych komunikácií – 3. etapa (Ul. A.
Šindelára, Bernolákova ul., Bottova ul., Holubyho
ul., Hoštáky, Kukučínova ul., Štefánikova ul.,
Palárikova ul., Radlinského ul., Sasinkova ul.,
Úzka ul.), 18. Úprava PD Komenského ul., 19.
Rekonštrukcia kanalizácie – m. č. Kocurice,
20. Rekonštrukcie miestnych komunikácií – 4.
etapa (Ul. A. Hlinku, Železničná ul., Staničná
ul., Dopravná ul.), 21. Prepracovanie PD ZŠ
Mojmírova ul. – rekonštrukcia, 22. Vodárenská
ul. – Ul. pplk. Ábela – rekonštrukcia chodníka,
23. Rekonštrukcia lávky – Krajinský most, 24.
Plavecké centrum – štúdia uskutočniteľnosti.
B. Realizácia stavieb
1. ZŠ F. E. Scherera – detské ihrisko,
2. Klimatizácia MsÚ – 1. etapa, 3. Rekreačná ul. –
chodník (na sídlisko Lodenica), 4. ZŠ Mojmírova
ul. – NN prípojka, 5. Dlhá ul. – dopravné riešenie
prechodu pre chodcov,
6. Sídlisko A. Trajan – detské ihrisko (Kaufland),
7. Rekonštrukcia stanovíšť pre odpadové nádoby,
8. Kompostáreň – vybudovanie plochy pre
bioodpad v areáli Záhradníctva Kanada, 9. Rozvod
vody a kanalizácie pre plochu bioodpadu,
10. Rekonštrukcia objektu Zrnko, 11. Fasáda
CVČ Ahoj, 12. Parkovisko CVČ Ahoj, 13. ZUŠ
Štúrova ul. – strecha, 14. Ul. F. E. Scherera
– vybudovanie parkovacích miest, 15. ZŠ F.
E. Scherera – optimalizácia vykurovania, 16.
Maľovanie mestských zariadení, 17. ZŠ Holubyho
ul. – vsakovacia nádrž, 18. Sídlisko Juh –
parkovisko – 1. etapa, 19. Sídlisko A. Trajan –
úprava na BMX dráhe, 20. Sídlisko na Vodárenskej
ul. – detské ihrisko, 21. Verejné osvetlenie LIDO,
22. Bratislavská cesta – prístrešok autobusovej
zastávky, 23. Revitalizácia potoka Dubová
(od hotela Váh po Mikrorajón), 24. Mestská
komunikácia Meštianska ul., časť Sládkovičova
ul., 25. Rekonštrukcie miestnych komunikácií

– 3. etapa (Ul. A. Šindelára, Bernolákova ul.,
Bottova ul., Holubyho ul., Hoštáky, Kukučínova
ul., Štefánikova ul., Palárikova ul., Radlinského
ul., Sasinkova ul., Úzka ul.), 26. Rekonštrukcia
a rozšírenie Komenského ul. (časť od Krajinskej
cesty po Brezovú ul.), 27. Rekonštrukcia chodníka
Vodárenská ul. – Ul. pplk. Ábela, 28. MŠ Ul. A.
Dubčeka – úprava rozvádzača, 29. MŠ Ružová
ul. – rekonštrukcia strechy, 30. ZŠ Mojmírova ul.
– montáž kuchynského zariadenia a vybudovanie
prípojky vody a kanalizácie, 31. MŠ Zavretý kút,
MŠ Považská ul., MŠ A. Dubčeka a MŠ 8. mája 2 –
kuchynské zariadenia, 32. MŠ Staničná ul. – úprava
detského ihriska, 33. Kolonádový most – oprava
strechy, 34. Street Workout – športová plocha, 35.
Verejné osvetlenie (Royova ul., Kalinčiakova ul.,
Winterova ul., Kukučínova ul., Poštová ul., Ul. A.
Hlinku).
8. Dotácie Mesta Piešťany v roku 2014
Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Mesta Piešťany č. 12/2013 poskytlo
v roku 2014 dotácie právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom.
a) Školstvo – dotácie boli od 150 eur do 950 eur:
1. Spojená škola, 2. ZUŠ, 3. ZŠ F. E. Scherera,
4. ZŠ Holubyho ul., 5. ZŠ Vajanského ul., 6.
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, 7. OZ
Materské centrum Úsmev, 8. Športový klub polície,
9. Slovenský skauting, 10. OZ Animo,
11. Pro Polis, n. o., 12. OZ pri Gymnáziu Pierra de
Coubertina, 13. OZ pri SOŠ záhradníckej.
b) Šport – dotácie boli od 200 eur do 720 eur:
1. ŠPK Kúpele Piešťany, 2. TK Kúpele Piešťany,
3. OZ Športová bežecká rodinka (ŠBR), 4. OZ
Kynologický klub Bodona Piešťany, 5. OZ Kajak
a Kanoe, 6. OZ Prvý futbalový klub, 7. ŠK HSC
Piešťany, 8. TJ Družba Piešťany, 9. Volejbalový
klub mládeže, 10. OZ Veslársky klub Sĺňava,
11. Športový klub vozíčkarov, 12. Nohejbalový
klub Piešťany, 13. MTJ Piešťany, 14. Mestský
hádzanársky klub Piešťany, 15. OZ TJ Družba
Piešťany – atletický oddiel.
c) Zdravotníctvo 1. OZ Liga proti reumatizmu,
2. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu, 3. OZ Serviam,
4. Alzheimercentrum Piešťany, n. o., 5. OZ Liga
proti rakovine, 6. Slovenská liga proti osteoporóze.
Najväčšia dotácia 2 130 eur bola pre OZ Pomoc
ohrozenému dieťaťu, ďalšie dotácie boli od 250 eur
do 1 000 eur.
d) Charita 1. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu,
2. OZ Charita sociálna starostlivosť a služieb

pre zrakovo postihnutých, 3. OZ Hospic Matky
Božej, 4. SZ telesne postihnutých Piešťany, 5. OZ
Rodinný detský domov, 6. Lucia Žišková - Nika
hravá kaviareň, 7. OZ Materské centrum Úsmev,
8. Trnavská arcidiecézna charita, 9. OZ AkSen, 10.
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch.
Najväčšia dotácia 2 220 eur bola pre OZ Materské
centrum Úsmev, ďalšie dotácie boli od 150 eur do
999 eur.
e) Kultúra 1. Shams, 2. OZ Tradičné ľudovoumelecké remeslá, 3. Foto-Art-Nature, 4. Mgr.
Katarína Agnetová, 5. Mgr. Zora Petrášová, 6. FS
Povoja, 7. OZ Young Art Show, 8. Umelecký zbor
Lúčnica, 9. OZ Čango, 10. OZ Coro Laudamus,
11. PN print, s. r. o., 12. Ing. Eva Rohoňová,
13. Peter Hlbocký, 14. Cinematik, s. r. o., 15.
International Jazz, n. o., 16. OZ Chyť sa roboty,
17. Kursalon, s. r. o., 18. Balneologické múzeum
Piešťany, 19. Mestské kultúrne stredisko mesta
Piešťany. Dotácie boli od 100 eur do 800 eur.
f) Životné prostredie a ekológia 1. OZ pri Strednej
odbornej škole záhradníckej, 2. Pro Polis, n. o.,
3. OZ Kvas. Dotácie boli od 300 eur do 900 eur.
g) Podpora zamestnanosti a regionálneho rozvoja
Dotácia 15 tisíc eur bola poskytnutá Klubu
vodného póla SLK Piešťany.
9. Komisie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany v roku 2014
Komisie MsZ mesta Piešťany pre volebné obdobie
2011-2014 boli schválené 17. decembra 2010
uznesením MsZ č. 190/2010/U. Zriadených
bolo 9 komisií MsZ. V období 2011-2014 došlo
k niekoľkým zmenám v zložení komisií. Pracovali
do 11. decembra 2014, keď boli zvolené nové
komisie MsZ pre volebné obdobie 2015-2018.
Predsedovia a členovia komisií MsZ v období
2011-2014:
1. Legislatívno-právna komisia – predseda
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., členovia
RNDr. Igor Nicák, JUDr. Lucia Kalabová,
Ing. Milan Strečanský nahradil JUDr. Helenu
Kiššovú, JUDr. Daniela Suchánková,
JUDr. Dalibor Kuciaň do 28. 5. 2014, potom
Mgr. Ervín Paradi,
PhDr. Martin Hladký, tajomník komisie
Mgr. Eva Kresánková.
2. Finančná a podnikateľská komisia – predseda
Pavel Tapušík, členovia Mária Beňová,
Ing. Jozef Chudý, Bc. Michal Hynek, Ing. Eliška
Gocká, Ing. Igor Racík, Ing. Jozef Jambor,
tajomník Ing. Mária Zaťková.

3. Komisia pre rozvoj mesta – predseda
MUDr. Jozef Beňačka, PhD., členovia PhDr. Jozef
Malík, Ing. arch. Igor Bučenec, Miloš Tamajka,
M.B.A., Ing. Milan Máček,
Ing. arch. Jana Bartošová, Ing. arch. Peter Chudý
odstúpil, nahradil ho Ernest Chnápko, tajomník
Valéria Heribanová.
4. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci
a bývanie – predseda MUDr. Milan Gajdoš, MPH.,
členovia MUDr. Ján Ranostaj, Mária Gabovičová,
Bc. Martin Cifra, MUDr. Marián Nosáľ do
12. 6. 2013, potom Mgr. Jarmila Staneková,
Kristína Máčeková, Ing. Jozef Jambor, tajomník
Tatiana Kubová.
5. Komisia pre ochranu životného prostredia –
predseda Ing. Eva Wernerová, členovia RNDr.
Peter Tremboš, Mgr. Bruno Jakubec, RNDr.
Ján Šmída, Ing. Eva Stručková, Janka Jezerská,
Vladimír Kubo, tajomník Ing. Ján Baranovič.
6. Komisia školstva, športu a mládeže – predseda
Ing. Iveta Babičová, členovia Jozef Kapša,
RNDr. Ján Šmída, Mgr. Ján Číž, Jaroslav Kravárik,
Ing. Juraj Brna, PhDr. Mgr. Marián Dubovský,
tajomník PaedDr. Elena Skovajsová.
7. Kultúrna a názvoslovná komisia – predseda
Martin Valo, členovia Kornel Duffek, PhDr.
Vladimír Krupa, Ing. Jana Štefečková-Beňačková,
Miloš Tamajka, MBA., Ing. Margita Galová, Bc.
Andrej Valentovič, tajomník Mária Golubcová.
8. Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok –
predseda Ing. Timotej Miština, CSc., členovia Ján
Štefka, Ing. Peter Müller, Ing. Marián Gula,
MUDr. Marián Urbánek, Ing. Peter Galbo,
Ing. Mgr. Marcel Mihalik, tajomník Beáta
Palkechová.
9. Komisia na ochranu verejného záujmu –
predseda Ing. Timotej Miština, CSc., členovia
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., Ing. Iveta
Babičová, Mgr. Martin Cifra nahradil JUDr. Helenu
Kiššovú.
10. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2014
V roku 2014 náčelníkom Mestskej polície (ďalej
len MsP) v Piešťanoch bol Ing. Mgr. Marcel
Mihalik, počet zamestnancov k 1. 1. 2014 bol 46.
Mestská polícia spolupracovala s Obvodným
oddelením policajného zboru v Piešťanoch (riaditeľ
OO PZ pplk. Mgr. Miroslav Folajtár) a s Vlastnou
ochranou Slovenských liečebných kúpeľov
Piešťany, a. s. (Ing. Dušan Bugan), tiež s okresným
dopravným inšpektorátom, odborom kriminálnej
polície, železničnou políciou, s hasičským

a záchranným zborom a pod.
V roku 2014 riešila MsP spolu 4 981 priestupkov,
z toho bolo v doprave 3 908, porušenie VZN
mesta Piešťany 791 a iných priestupkov bolo 282.
Blokových pokút bolo uložených 2 336, z toho
1 727 v doprave.
Výkon hliadkovej služby vykonávalo 29 mestských
policajtov, celkove zaznamenali 4 082 priestupkov.
Mestskí policajti založili 1 075-krát blokovacie
zariadenie.
Na priestupkovom referáte pracovali 3 príslušníci,
ktorí zabezpečovali objasňovanie priestupkov.
Vykonávali kontrolu jednak zo zistení hliadok
a tiež na základe priameho nahlásenia priestupkov
občanmi mesta.
V roku 2014 mestská polícia pokračovala tiež
v kontrole mestských objektov s využitím pultu
centrálnej ochrany. Systém bol napojený na
dohliadacie a monitorovacie stredisko mestskej
polície.
V roku 2014 bolo v činnosti 28 kamier mestského
kamerového systému mestskej polície.
Statické kamery – Hotel Eden, budova VÚB, 3
kamery MsÚ – vestibul, zadný vchod, priestor
evidencie obyvateľstva, 4 kamery MsP – výhľad na
Teplickú ul. v oboch smeroch, vchod do budovy,
operačné stredisko, Vila Astoria na Pribinovej
ul., vstup do Alexander centra, budova bývalého
riaditeľstva kúpeľov na Winterovej ul., 3 kamery
na Zbernom stredisku – výhľady na dvor strediska.
Otočné kamery – Istrobanka na Winterovej ul.,
hotel Leier, pri CVČ Ahoj, Slovenská sporiteľňa,
budova bývalého riaditeľstva kúpeľov na
Winterovej ul. – výhľad do parku (Sad A. Kmeťa),
križovatka Poštová ul. – Kukučínova ul. – Royova
ul., obytný dom na sídlisku A. Trajan, Nám. SNP,
budova oproti zbernému stredisku na ul. Pod
Párovcami a Žilinská cesta.
Mestskí policajti vykonávali aj kontroly
v reštauráciách a baroch, zamerané na podávanie
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
osobám mladším ako 18 rokov.
Pracovníci oddelenia prevencie kriminality
mestskej polície vykonávali prednášky v rámci
projektu Prevenciou predchádzať represii. Tiež
pokračovali v činnosti s krúžkami pre deti –
sebaobrany, bikrosu, streleckého a športového, pre
dievčatá na cvičenie zumby.
Počas prázdnin bol zorganizovaný detský letný
tábor v Podkylave. V oblasti prevencie MsP tiež
spolupracovala s OZ Športom proti drogám.
Pracovníci MsP zabezpečovali dopravnú výchovu

detí MŠ a ZŠ. Koncom mája získali prenosné
dopravné ihrisko, ktoré sponzorsky zakúpil Rotary
Club Piešťany.
11. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany –
zmena riaditeľa úradu
Novou riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Piešťanoch (ÚPSVaR) sa dňom 21.
novembra 2014 stala PhDr. Zuzana Komárková.
Doterajší riaditeľ ÚPSVaR Piešťany Miloš
Tamajka, M.B.A. bol vo voľbách do orgánov
mestskej samosprávy dňa 15. novembra 2014
zvolený za primátora Piešťan pre volebné obdobie
2015-2018.
12. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2014
Najvyššia miera nezamestnanosti v roku 2014 bola
v januári 9,22 %, najnižšia v novembri 7,37 %.
ÚPSVaR Piešťany najviac disponibilných
uchádzačov o zamestnanie v okrese Piešťany
evidoval v počte 2 967 v januári a najmenej 2 372
v novembri.

2. POČASIE A PRÍRODA
1. Počasie vo svete
V dôsledku globálneho otepľovania bol rok 2014
teplejší než dlhodobý svetový priemer a zároveň
vôbec najteplejší od začiatku meraní v roku 1850.
Globálna teplota vo svete bola v roku 2014 o 0,69
°C vyššia ako bol priemer za celé 20. storočie a tiež
o 0,57 °C vyššia ako priemer 14 °C z referenčného
obdobia medzi rokmi 1961 až 1990. Najteplejšie
roky boli zaznamenané po roku 2000.
Globálne otepľovanie je vyvolané najmä
spaľovaním fosílnych palív, ako je ropa a uhlie a do
atmosféry sa tak dostávajú skleníkové plyny na
čele s oxidom uhličitým, tiež v oceánoch postupne
rastie teplo.
Globálne otepľovanie tiež spôsobuje extrémne
prejavy počasia, ako sú prudké zmeny teplôt,
záplavy alebo dlhé obdobia sucha.
Rok 2014 bol najteplejší aj na Slovensku.
Priemerná teplota bola o 0,6 °C vyššia ako v roku
2007, ktorý dosiaľ držal teplotný rekord.
2. Počasie v Piešťanoch
V roku 2014 pokračovali v Piešťanoch extrémne
prejavy počasia. Rok sa začal teplou zimou,
začiatok jari bol suchý. Koncom leta boli výdatné
dažde. Jeseň a začiatok zimy bol teplý.

Január – bol teplý, bez snehu a dlho nebola ani
tradičná poľadovica na chodníkoch a cestách.
Poľadovica vznikla až koncom januára a začiatkom
februára.
Počas prvej mesačnej dekády prúdil teplý vzduch
od juhovýchodu, väčšinou bolo zamračené,
4. a 5. januára večer pršalo. Teplo bolo najmä
5. a 6. januára, teploty dosahovali 12 °C, v noci
klesali na 5 °C.
7. januára sa na Červenej veži v Banke odtrhol
svah. Vzal so sebou stromy a zahatal príjazdovú
cestu k chatkám a hotelom.
V dňoch 10. až 12.januára bolo krátkodobé
ochladenie, v noci bol mráz do -6 °C. Od
13. januára bolo opäť teplo, bez mrazu, vzduch
prúdil od juhovýchodu. Veľmi teplo bolo od 18. do
20. januára, teploty dosahovali vyše 12 °C, občas
pršalo.
Od 20. do 24. januára fúkal severný vietor, bolo
zamračené, slabý mráz bol iba v noci. Prudké
krátkodobé ochladenie bolo iba 25. a 26. januára,
bolo jasno, nastali celodenné mrazy, v noci teploty
klesli na -10 až -12 °C.
Od 27. januára sa opäť oteplilo, fúkal
juhovýchodný vietor, bolo zamračené, občasný
dážď alebo dážď so snehom, cez deň max. 4 °C,
v noci slabý mráz, vznikla poľadovica, spôsobila
viacero úrazov a zlomenín i havárie áut.
Február – bol teplý, bez snehu a väčšinou i bez
mrazu.
Počas prvej mesačnej dekády fúkal juhovýchodný
vietor, bolo teplo, do
4. februára slnečno.
Potom bolo oblačno až zamračené, občasný dážď
alebo mrholenie. 8. a 9. februára teploty dosahovali
9 až 10 °C, v noci klesli na +1 °C.
Krátke ochladenie bolo iba 12. februára, vzduch
prúdil od severu.
Od 13. februára bolo opäť teplo, bez mrazu a bez
snehu, vzduch prúdil od juhovýchodu, teploty
dosahovali 9 °C, v noci klesli k +1 °C.
Od 20. februára až do konca mesiaca prúdil
väčšinou vzduch od juhovýchodu, bolo teplo,
teploty dosahovali 13 °C, akoby už jarné počasie,
teplo bolo aj v noci 3 až 4 °C.
Severný vietor fúkal iba 22. a 23. februára, v noci
bol vtedy slabý mráz.
Marec – bol teplý, slnečný, bez snehu, slabý nočný
mráz bol iba počas niekoľkých dní.
Začiatkom marca bolo teplo, teploty dosahovali
15 °C.
Od 5. do 7. marca fúkal severný vietor, bolo
oblačno a dažďové prehánky.

Od 8. marca bolo slnečno, počas dňa veľké teplotné
rozdiely, cez deň teploty dosahovali 18 až 20 °C,
v noci však klesli na 2 až -1 °C.
15. a 16. marca sa krátkodobo prudko ochladilo na
5 až 6 °C, fúkal severozápadný vietor.
Od 17. marca bolo väčšinou polooblačno, opäť sa
oteplilo, vyskytovali sa dažďové prehánky, teploty
postupne stúpli až na 20 °C.
24. až 26. marca sa ochladilo na 9 až 10 °C. Bolo
sucho.
Koncom marca teploty opäť stúpli na 19 až 20 °C,
v noci však klesali až k 3 °C.
Apríl – bolo premenlivé počasie.
Začiatkom apríla bolo najprv polooblačno,
potom zamračené. Následne bolo jasno s malou
oblačnosťou, teploty dosahovali 19 až 21 °C, v noci
klesli na 5 až 6 °C.
8. apríla bola prvá búrka, končilo suché obdobie.
9. apríla sa prudko ochladilo na 10 °C, občasný
dážď bol 9. až 13. apríla.
Večer 14. apríla prišla od západu mrákava so silnou
prehánkou. Viacero krátkych prehánok bolo aj 15.
apríla, podvečer sa nad Váhom objavila nádherná
dúha.
V 2. polovici apríla pokračovalo premenlivé
počasie, teploty dosahovali 17 až 21 °C, noci už
boli teplejšie, teploty klesali na 10 až 12 °C.
19. apríla bola v noci búrka, 20. prudký lejak,
22. a 23. apríla krátke prehánky, v ďalších dňoch
občasný dážď. 29. apríla večer bola búrka.
Máj – pokračovalo premenlivé počasie, tiež sa
vyskytovali prudké zmeny teploty, silný nárazový
vietor, prívalové dažde.
2. mája bola búrka s prudkým dažďom. Potom
sa ochladilo, 4. mája silný vietor lámal konáre,
v mestskom parku pri futbalovom štadióne padol
silný strom – pagaštan.
11. mája celý deň pršalo, ďalšie tri dni bol občasný
dážď.
15. mája silný nárazový vietor lámal stromy, ktoré
z ciest odstraňovali hasiči. Na Slovensku víchrica
povalila 2 milióny stromov. Silný nárazový vietor
pokračoval aj v nasledujúcich dňoch, bolo chladno,
opäť občasný dážď, hrozili povodne.
Od 19. mája prúdil vzduch od juhovýchodu,
postupne sa oteplilo, 23. mája bolo až 29 °C
a v noci bola tropická noc, jediná v ten deň na
Slovensku, teplota neklesla pod 20,1 °C.
27. mája bolo niekoľko krátkych prehánok,
popoludní bola prvá búrka a večer druhá.
Jún – nebol obzvlášť teplý, horúce počasie bolo iba
počas niekoľkých dní, bolo sucho.

Začiatkom mesiaca bolo oblačno až zamračené,
občasný dážď, teploty dosahovali 20 až 22 °C.
Od 5. júna bolo jasno alebo malá oblačnosť,
postupne sa oteplilo, horúco a dusno bolo 9. až
11. júna, 10. júna bol najteplejší deň roka
v Piešťanoch, teplota dosiahla 34,3 °C.
Od 12. júna prúdil vzduch od severozápadu,
ochladilo sa, väčšinou bolo polooblačno, ochladilo
sa, teploty dosahovali 24 až 25 °C. Od 20. do
26. júna naďalej prúdil chladnejší vzduch od
severozápadu, teploty dosahovali iba 21 až 22 °C.
Stále bolo sucho, krátka prehánka bola iba 25. júna.
27. júna začal fúkať južný vietor, oteplilo sa.
Obdobie sucha sa skončilo až
29. júna, keď bola
búrka s výdatným dažďom. Pršalo aj 30. júna.
Júl – bol vcelku teplý a s výdatnými zrážkami.
Vyskytovali sa búrky s prudkými lejakmi.
Začiatkom júla bolo oblačno, teploty dosahovali 23
až 24 °C, 2. júla popoludní bol silný dážď.
Od 4. júla sa oteplilo, vzduch prúdil od
juhovýchodu, bolo polooblačno.
7. júla bol tropický deň, teplota cez deň dosiahla
32 °C, v noci neklesla pod 21 °C. 8. júla bola
búrka.
Od 9. do 12. júla sa opäť čiastočne ochladilo,
teploty klesli na 23 až 24 °C.
Od 13. júla sa opäť postupne oteplilo, bolo jasno
s malou oblačnosťou, 18. a 21. júla boli búrky
s prudkými lejakmi. Teploty dosahovali 32 až
33 °C, v noci neklesli pod 20 °C. Najteplejšia
tropická noc na Slovensku v roku 2014 bola
zaznamenaná 21. júla v Piešťanoch, teplota v noci
neklesla pod 23,7 °C.
Od 22. júla prúdil vzduch od severu, teploty
dosahovali 25 až 26 °C.
Od 26. júla vzduch prúdil od juhovýchodu, teploty
stúpli na 27 až 28 °C.
27. júla bola podvečer silná búrka a prietrž
mračien, v okolitých obciach vznikli prívalové
vody, v Banke bolo pretrhnuté vodovodné potrubie.
Koncom júla bolo oblačno, vyskytovali sa
prehánky alebo občasný dážď.
August – väčšinou bolo oblačno, druhá polovica
mesiaca bola chladná.
1. augusta bola silná búrka spojená s prietržou
mračien a silným prívalovým lejakom, za 24 hodín
napadlo 51,4 mm zrážok. V Piešťanoch a okolitých
obciach boli vo viacerých domoch zatopené
pivnice, najhoršie obišiel Hotel Park, kde voda
vystúpila až do výšky jedného metra v plynovej
kotolni a strojovni.
Od 3. do 7. augusta bolo oblačno, teploty

dosahovali 26 až 27 °C. Od 7. do 11. augusta
bolo polooblačno, vzduch prúdil od juhu, teploty
dosahovali 29 až 30 °C.
12. augusta poklesli teploty o 10 °C, vzduch začal
prúdiť od severu. Bolo oblačno až zamračené, cez
deň 20 až 21 °C, v noci 10 až 12 °C, občasný dážď.
Od 24. do 27. augusta bolo ešte chladnejšie, teploty
poklesli na 17 až 18 °C.
Chladnejšie bolo aj koncom mesiaca, väčšinou bolo
oblačno a občasný slabý dážď.
September – bolo striedavé počasie. Počas mesiaca
bolo nameraných 115 mm zrážok (30-ročný normál
je 44,1 mm), boli povodne a záplavy.
Začiatkom septembra bolo zamračené, vzduch
prúdil od severu, pršalo, teploty dosahovali 18 až
19 °C.
V dňoch 4. až 10. septembra bolo teplejšie,
väčšinou polooblačno, teploty dosahovali 26 až 28
°C. 9. augusta bola búrka.
V dňoch 11. až 13. septembra sa ochladilo, teploty
klesli na 16 až 17 °C. Dva dni bol skoro nepretržite
dážď, 11. septembra napadlo až 52,3 mm zrážok.
Voda sa vyliala z takmer všetkých potokov
v okolitých obciach, zaplavila polia, obydlia
i úseky ciest. V Prašníku došlo k zosuvu časti
svahu a tiež bolo zatopené centrum obce.
Od 14. septembra sa počasie zlepšilo, vzduch
prúdil od juhu, bolo polooblačno, teploty stúpli na
23 °C. 20. septembra bola ešte v noci búrka, pršalo
aj v nasledujúcich dňoch.
22. a 23. septembra fúkal severozápadný vietor,
teploty klesli na 15 až 16 °C.
Od 24. septembra vzduch prúdil od juhu, oteplilo
sa. Bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty
dosahovali 22 až 23 °C, v noci klesli na 7 až 8 °C.
Október – teplo bolo až do 21. októbra, keď bola
silná víchrica, potom sa ochladilo.
Začiatkom októbra pršalo. Od 4. októbra fúkal
juhovýchodný vietor, bolo oblačno, teploty
dosahovali 17 až 18 °C.
Od 9. októbra bolo teplo, väčšinou polooblačno,
teploty dosahovali 22 až 24 °C, v noci klesali na 14
až 15 °C. Od 18. októbra teploty dosahovali 19 až
20 °C.
17. a 20. októbra pršalo.
V noci z 21. na 22. októbra prišiel prudký lejak
spojený so silnou víchricou od severozápadu,
ktorá v regióne Piešťan spôsobila množstvo
škôd. Piešťanskí hasiči mali veľa práce. Víchrica
lámala veľké konáre a vyvrátila viacero stromov,
napríklad pri hoteli Thermia Palace a pri penzióne
Benátky. Na Hviezdoslavovej ulici vietor strhol

strechu domu, ktorá poškodila tri autá. Teplota
prudko klesla o 10 °C, silný severný vietor bol aj
v nasledujúcich dňoch, teploty dosahovali 8 až
9 °C.
Počasie sa upokojilo až 26. októbra, bolo
polooblačno, zrána občas hmlisto, teploty
dosahovali 11 až 12 °C.
November – bol teplý, vzduch väčšinou prúdil od
juhovýchodu.
Začiatkom novembra bolo zrána hmlisto alebo
dymno.
Od 3. do 7. novembra fúkal silný a teplý
juhovýchodný vietor, výrazne sa oteplilo, teploty
dosahovali 18 až 19 °C a aj počas noci bolo veľmi
teplo, teploty neklesli pod 12 až 13 °C. 5. až
7. novembra pršalo.
Teplý juhovýchodný vietor bol aj v dňoch 9. až 11.
novembra, cez deň bolo 16 až 17 °C, v noci teploty
neklesli pod 11 až 12 °C.
Od 15. do 18. novembra opäť fúkal juhovýchodný
vietor, vyskytovali sa dažďové prehánky alebo
slabý dážď, teploty dosahovali 11 až 13 °C.
Až 19. novembra začal prúdiť vzduch od severu,
bolo polooblačno, od 22. novembra oblačno,
teploty postupne klesali z 9 na 5 °C, 24. novembra
pršalo.
Od 27. novembra opäť fúkal juhovýchodný
vietor, bol oblačno až zamračené, vyskytovalo
sa mrholenie alebo slabý dážď, teploty cez deň
dosahovali 3 až 4 °C, v noci klesli na 1 až 2 °C.
December – bol tiež teplý, ochladilo sa až koncom
decembra.
Začiatkom decembra bolo zamračené, pršalo,
teploty dosahovali 5 až 6 °C, v noci poklesli na 3
až 4 °C.
Od 4. decembra prúdil teplý vzduch od juhu,
teploty stúpli na 8 až 9 °C. Od 6. decembra bolo
zamračené, občasný dážď alebo mrholenie.
Od 9. do 11. decembra prúdil vzduch od severu,
bolo polooblačno, cez deň 3 až 4 °C, v noci bol
prvý mráz -2 °C.
12. decembra opäť začal fúkať južný vietor, bolo
jasno alebo malá oblačnosť, teploty stúpli na 8 až
9 °C.
Teplé južné prúdenie pokračovalo aj v ďalších
dňoch, od 14. decembra bolo zamračené, 17. a
18. decembra pršalo.
Veľmi teplo bolo 19. decembra, teplota cez deň
stúpla na 11 °C, v noci klesla na 8 °C.
Teplý vzduch prúdil od juhovýchodu aj na Štedrý
deň, bolo teplo, slnečno, bez snehu a bez mrazu,
cez deň bolo 11 °C, v noci 6 °C.

Ochladzovať sa začalo až od 26. decembra. Trochu
prvého snehu napadlo v noci 27. decembra,
občas snežilo 28. a 29. decembra. Vzduch prúdil
od severozápadu, ďalej sa ochladzovalo, nastali
celodenné mrazy, cez deň bolo -3 až -4 °C, v noci
teploty klesali k -10 až -15 °C. 31. december bol
najchladnejší deň v roku v Piešťanoch, teplota
v noci klesla na -15 °C.

3. POLITICKÝ A VEREJNÝ
ŽIVOT V ROKU 2014
1. Novoročný koncert v Piešťanoch
Po prvý raz sa v Piešťanoch uskutočnil novoročný
koncert pod šírym nebom. Na Nám. slobody
vystúpila 1. januára 2014 o 16. hodine skupina
Close Harmony Friends. K prítomným sa prihovoril
primátor mesta Remo Cicutto a zástupcovia cirkví.
2. Novoročné stretnutie predstaviteľom Združenia
miest a obcí Slovenska s prezidentom republiky
Na novoročnom stretnutí 9. januára prezident SR
Ivan Gašparovič prijal predstaviteľom Združenia
miest a obcí Slovenska. Medzi účastníkmi
stretnutia bol aj primátor Piešťan Remo Cicutto.
3. Veľtrh CR ITF Slovakiatour Bratislava –
20. ročník
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu sa konal
koncom januára v priestoroch bratislavskej
Incheby.
Mesto Piešťany prezentovala OOCR Rezort
Piešťany novou vizualizáciou výstavného stánku.
Prezentované boli nové cykloturistické mapy
a plánované podujatia v Piešťanoch počas celého
roka. Premietal sa tiež film Piešťany – mesto snov
a krátky film o kúpeľoch.
Pri tejto príležitosti si primátor Piešťan Remo
Cicutto prevzal 30. januára ocenenie Primátor roka
2013, vyhlasovateľom súťaže bol cestovateľský
portál slovakregion.sk.
4. Plesy v Piešťanoch
Plesovú sezónu v Piešťanoch v roku 2014 otvorili –
Reprezentačný záhradnícky ples v priestoroch SOŠ
záhradníckej, Ples športovcov v hoteli Sorea Sĺňava
a Ples kaktusárov v reštaurácii Semafor.
Následne sa uskutočnili už tradičné Ples lekárov
v Kursalone a Ples zelených (na tému stredovek)
v Hoteli Piešťany. Tiež sa konal Ples hotelákov

v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera, 3.
Fašiangový bál kúpeľov v hoteli Thermia Palace
i ďalšie plesy.
1. marca sa konal 5. Farský ples v Kursalone,
otvoril ho piešťanský dekan František Bačík.
Zúčastnili sa ho farári a kapláni oboch
piešťanských farností, predstavitelia pravoslávnej
a evanjelickej cirkvi, a.v. s manželkami a ďalší,
celkove plesalo 140 účastníkov. V kultúrnom
programe vystúpili študenti Gymnázia sv. Michala
Archanjela v Piešťanoch a deti postihnuté
Downovým syndrómom z piešťanského OZ
Serviam. O zábavu sa postarala hudobná skupina
Janissa band.
5. Stretnutie zamestnancov bývalej Drevovýroby
19. februára 2014 sa v reštaurácii Semafor stretli
stolári a čalúnnici bývalého závodu Drevovýroba.
Stretnutie zorganizoval šéf piešťanských Pažitárov
Jozef Bielik.
Okresný podnik Drevovýroba existoval v rokoch
1960 až 1991. Okresný podnik Drevovýroba
mal prevádzky v Trnave, Vrbovom, Veľkých
Kostoľanoch, Chtelnici a Piešťanoch. V Piešťanoch
sa nachádzalo riaditeľstvo na Rastislavovej ul.,
prevádzky na Štúrovej ul., Priemyselnej ul.,
Staničnej ul. a na ul. Pod Párovcami.
6. Veľtrh cestovného ruchu (CR) Holiday World
Praha
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu sa konal
20. až 23. februára 2014 v Prahe. V stánku
Piešťan pod značkou OOCR Rezort Piešťany
sa prezentovali Mesto Piešťany, SLK Piešťany,
a. s., Hotel Máj a Hotel Park. Návštevníci sa
najviac zaujímali o kultúrne a športové podujatia
v Piešťanoch, o cyklotrasy, atrakcie a pod.
7. Vysielanie Rádia Regina v Piešťanoch
26. februára 2014 vysielalo Rádio Regina priamo
z Piešťan rozhlasovú reláciu Magazín o Piešťanoch.
V improvizovanom štúdiu v priestoroch veľkej
zasadačky MsÚ hovorili redaktori rádia s viacerými
hosťami.
O aktivitách mestskej knižnice rozprávala jej
zamestnankyňa Martina Márová, o histórii
mesta Kornel Duffek, o činnosti mestského
úradu jeho prednostka Denisa Bartošová,
o kultúrnych podujatiach vedúca kancelárie
primátora Drahomíra Moretová. Hlavným hosťom
programu bol riaditeľ Balneologického múzea
Vladimír Krupa, ktorý zároveň odpovedal na

otázky poslucháčov, týkajúcich sa histórie mesta.
Z ďalších hostí ešte hovorili riaditeľka Domu
umenia Edita Bjeloševičová, ekologický aktivista
Michal Fiala, bývalý riaditeľ piešťanskej pošty
a publicista Ladislav Mušinský a Daniela Gloss,
ktorá rozprávala o obľúbených jedlách rodiny
Winterovcov.
Priestor dostali aj obyvatelia Piešťan v rubrike
Čo vás trápi, s ktorými redaktor hovoril priamo
na uliciach mesta. Na ich požiadavky reagoval
v štúdiu primátor mesta Remo Cicutto.
8. Pochovávanie basy
Podujatie sa uskutočnilo 4. marca 2014,
pripravilo ho MsKS v Piešťanoch. „Pohrebný“
sprievod k Námestiu slobody viedli členovia FS
Krakovčanka. Po koncerte ľudových piesní z nášho
regiónu nasledovala rozlúčka s basou.
Podujatia sa zúčastnilo asi tisíc ľudí, ktorým
pracovníčky MsKS ponúkali malé občerstvenie,
pagáčiky a štamperlík borovičky.
9. Návšteva podpredsedu Vlády SR
6. marca 2014 zavítal do Piešťan podpredseda
Vlády SR pre investície Ľubomír Vážny.
Témou jeho rozhovoru s primátorom Piešťan boli
otázky, týkajúce sa plánovanej výstavby južného
cestného obchvatu mesta Piešťany. K tomu je
potrebné preklasifikovať cestu II/429 na cestu 1.
triedy, ktorá by sa potom dostala do správy štátu.
To by potom umožnilo žiadať na výstavbu južného
obchvatu finančné prostriedky z eurofondov.
Podpredseda vlády zároveň primátorovi oznámil,
že Vláda SR na opravu Krajinského mosta
poskytne dotáciu 500 tis. eur, ktorá sa použije na
spevnenie spodnej časti mosta.
10. Podujatia k MDŽ
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa 11.
marca 2014 v KSC Fontána uskutočnilo podujatie
Koncert pre ženy, pripravilo ho MsKS mesta
Piešťany. Vystúpilo mužské spevácke trio TRJOF.
11. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2013
Odovzdávanie Ceny primátora mesta Piešťany
za rok 2013 sa uskutočnilo v Galérii Fontána
14. marca 2014. Cena primátora bola udelená
osobnostiam a organizáciám, ktoré v roku
2013 výrazne prispeli k rozvoju nášho mesta
v troch oblastiach – kultúrnej, environmentálnej
a sociálnej.
Cenu primátora v kategórii kultúrny počin roka

získali – 1. nemecký spisovateľ Kay Zeisberg za
knihu Mramorový palác /Piešťanský román,
2. spoluautori Ing. Ladislav Mušinský a Alexander
Urminský za publikáciu Piešťany v zrkadle
poštovej histórie, 3. Ing. Ladislav Mušinský
za vytvorenie internetovej stránky na sociálnej
sieti s názvom Piešťany – History, 4. Divadlo
Exallievov Don Bosca za naštudovanie hry Príchod
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 5. Kolektív
Rádia Piešťany za šírenie dobrého mena Piešťan
prostredníctvom rozhlasového vysielania (pozri
Kapitola 8. Kultúra).
Cenu primátora mesta v kategórii kultúrna
osobnosť roka získal piešťanských dizajnér Mgr.
art. Michal Staško za realizáciu originálnych
návrhov v oblasti produktového dizajnu a za šírenie
dobrého mena Piešťan doma i v zahraničí (pozri
Kapitola 8. Kultúra).
Cenu primátora mesta za aktivity v oblasti ochrany
a tvorby životného prostredia získalo OZ Kvas
(pozri Kapitola 10. Životné prostredie).
Cenu primátora mesta za aktivity v oblasti
sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej získal Medzinárodný klub
žien v Piešťanoch /PICW/ (pozri Kapitola 9.
Obyvateľstvo, životná úroveň).
Pamätnú plaketu primátora mesta Piešťany získala
Mgr. Emília Tuláková pri príležitosti 70. výročia
založenia Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.
Pamätnú plaketu primátora mesta Piešťany získala
produkčná spoločnosť Romeofilms a Ruka Hore
Agency za vytvorenie dokumentárneho filmu
Piešťany, mesto snov.
12. Voľby prezidenta SR
Prvé kolo volieb prezidenta SR sa konalo 15.
marca 2014. Funkčné obdobie sa skončilo pre
doterajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Na Slovensku sa volieb zúčastnilo 43,4 %
oprávnených voličov, na prvých dvoch miestach
skončili predseda vlády Róbert Fico a politický
nováčik a milionár Andrej Kiska, obaja postúpili do
2. kola volieb.
V piešťanskom obvode z 53 794 oprávnených
voličov prišlo voliť 24 323. Najviac hlasov získal
Róbert Fico (29,1%), za ním nasledoval Andrej
Kiska (25,04%) a Radoslav Procházka (24,29 %).
V samotných Piešťanoch najviac hlasov získal A.
Kiska (26,26 %), pred R. Procházkom (24,70 %)
a R. Ficom (24,53 %).
Druhé kolo volieb prezidenta SR sa konalo
29. marca 2014. Za prezidenta SR na 5-ročné

volebné obdobie bol zvolený Andrej Kiska
(nezávislý kandidát), ktorý na Slovensku získal
o 480-tisíc hlasov viacej než Róbert Fico, účasť vo
voľbách bola 50,48 % v rámci celého Slovenska.
V piešťanskom obvode z 53 997 oprávnených
voličov ich volilo 28 694 (53,69 %), A. Kiskovi
dalo svoj hlas 63,76 % voličov.
V samotných Piešťanoch dosiahla účasť 55,4 %,
A. Kiska získal 64,7 % hlasov.
13. Vynášanie Moreny – 3. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 22. marca 2014, pripravili
ho členovia FS Žito, pôsobiaceho pri Hotelovej
akadémii Ľudovíta Wintera spolu s členmi FS Máj.
Stretli sa pred komunitným centrom ŽiWell, kde
zhotovili bábku zimy – Morenu.
Potom s ňou prešli mestom, okolostojacich
ponúkali buchtami, lokšami i pálenkou. Došli až
k jazeru Sĺňava, pri bufete Dino Morenu odstrojili
a zapálenú hodili do vody.
14. Podujatie Hodina Zeme
Piešťany sa po druhýkrát pridali k mestám z celého
sveta do ekologicky zameranej akcie Hodina Zeme,
počas ktorej mestá vypli na 60 minút osvetlenie
svojich pamätihodností.
V Piešťanoch podujatie opäť zorganizovali študenti
Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera s podporou
mesta. 29. marca 2014 bolo na hodinu vypnuté
svetlo na Kolonádovom moste, súčasne prebiehal
bohatý program. Vystúpili členovia FS Žito,
pôsobiaceho pri hotelovej akadémii, študenti školy
pripravovali gurmánske špeciality a za zvukov
country hudby sa uskutočnila ohnivá šou. Do
symbolického sprievodu so sviečkami po moste sa
zapojilo niekoľko stoviek účastníkov.
15. Oslavy 69. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Pri príležitosti 69. výročia oslobodenia mesta
Piešťany od fašizmu sa 4. apríla 2014 uskutočnil
pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku
osloboditeľov na Nám. SNP a pri Pamätníku
padlých rumunských vojakov na Žilinskej
ceste. Zúčastnili sa ho predstavitelia mesta,
spoločenských organizácií a ďalší občania mesta.
16. Deň narcisov
11. apríla 2014 sa na Slovensku konalo podujatie
Deň narcisov. V Piešťanoch ho zorganizovala
pobočka Ligy proti rakovine. Okolo 150
dobrovoľníkov v oranžových vestách s logom Dňa
narcisov uskutočnilo v Piešťanoch, vo Vrbovom

a v okolitých obciach, zbierku pre onkologicky
chorých pacientov. Piešťanská pobočka vyzbierala
vyše 20 tisíc eur, ktoré boli zaslané do ústredia ligy
v Bratislave.
V roku 2014 mala piešťanská Liga proti rakovine
252 členov, z toho bolo 60 onkologicky chorých.
17. Procesia veriacich na Veľkú noc
Počas sviatku Veľkej noci v apríli 2014 sa
v Piešťanoch neskoro večer uskutočnila procesia
veriacich na oslavu sviatku Zmŕtvychvstania.
Sprievod vyšiel z Kostola sv. Cyrila a Metoda,
vpredu kráčali miništranti, za nimi kňaz
s monštranciou a potom zástup veriacich. Ulicou
sa rozliehal zborový spev piesne Alleluja. Sprievod
išiel smerom ku Krajinskej ceste, prešiel dvoma
okružnými križovatkami a vrátil sa späť ku kostolu.
18. Podujatia k Sviatku práce
1. mája 2014 bolo v Piešťanoch pekné jarné
počasie, ktoré vylákalo do ulíc veľa ľudí. Už
dlhé obdobie sa prvomájové sprievody nekonajú,
nahradili ich verejné kultúrne podujatia.
Na Winterovej ulici bola veselica, spievalo sa
a tancovalo. O zábavu sa postarali folklórne súbory
Borovienka a Lusk, ktoré neskôr vystúpili aj
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
19. Podujatie ku Dňu matiek
Pri príležitosti Dňa matiek sa 11. mája 2014
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku
uskutočnilo podujatie, ktoré pripravilo Mestské
kultprne stredisko mesta Piešťany. V kultúrnom
programe vystúpili žiaci ZUŠ v Piešťanoch.
20. Tradičné umelecké remeslá 2014 Piešťany – 6.
ročník
Medzinárodný festival ľudových umeleckých
remeselníkov sa konal na Kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch 16. až 18. mája 2014. Do Piešťan
zavítalo 150 remeselníkov zo Slovenska,
Čiech, Maďarska, Poľska, Srbska, Slovinska
a Macedónska, ktorí predviedli 45 druhov remesiel.
Podujatiu trochu prekážal dážď a vietor. Záštitu
nad ním mala manželka prezidenta SR Silvia
Gašparovičová a otvoril ho minister hospodárstva
SR Tomáš Malatinský. Návštevníci si mohli
zakúpiť ručne vyrobené predmety, tiež sledovať
prácu kováča, čipkárky, drotára, hrnčiara,
rezbára, pekára i ďalších tradičných ľudových
remeselníkov.
Piešťany boli prvým mestom na Slovensku,
kde sa konal medzinárodný festival ľudových

remeselníkov, a to v roku 2009 pod názvom
Ľudové umelecké remeslá. Projekt pred troma
rokmi ocenila Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania. Postúpil do európskeho
kola, kde získal cenu za podporu podnikateľského
prostredia.
21. Veľvyslankyňa Českej republiky na návšteve
v Piešťanoch
Pri príležitosti otvorenia festivalu Zázračný
oriešok zavítala do Piešťan veľvyslankyňa Českej
republiky na Slovensku Lívia Klausová, festival sa
konal pod jej záštitou.
20. mája 2014 sa stretla s primátorom Piešťan
Remom Cicuttom. Zaujímala sa o dianie
v Piešťanoch a o spoluprácu Piešťan s partnerskými
mestami v ČR.
22. Podujatie Noc kostolov v okrese Piešťany
Z iniciatívy vtedajšieho trnavského arcibiskupa
Róberta Bezáka sa v roku 2011 do medzinárodného
projektu Noc kostolov zapojili v Piešťanskom
okrese 3 subjekty – Kostol sv. Cyrila a Metoda
v Piešťanoch, Kostol sv. Štefana kráľa
v Piešťanoch a Kostol sv. Michala Archanjela
v Lančári.
V roku 2012 sa v piešťanskom regióne do projektu
zapojilo 8 kostolov.
V roku 2013 po odvolaní arcibiskupa Róberta
Bezáka prestal byť Arcibiskupský úrad v Trnave
oficiálnym garantom projektu. V našom
regióne sa v tom roku uskutočnilo uvedené
podujatie v Kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie v Piešťanoch a v kostoloch v Lančári
a v Dubovanoch.
V roku 2014 sa Noc kostolov uskutočnila 23. mája
už iba v Kostole sv. Michala Archanjela v Lančári.
23. Návšteva riaditeľa spoločnosti Horezza, a. s.
Primátora Piešťan 22. mája 2014 navštívil
generálny riaditeľ spoločnosti Horezza, a. s.
Stanislav Brečka. Súčasťou spoločnosti je
Hotel Granit Piešťany – Kúpeľný ústav F. E.
Scherera. Generálny riaditeľ oboznámil primátora
o investičných akciách a zmenách, ktorými prešiel
ústav v poslednom období. Jednou zo súčasných
aktivít spoločnosti bola propagácia Piešťan
a Horezzy, a. s. v Saudskej Arábii.
24. Voľby poslancov do Európskeho parlamentu
Voľby sa v SR konali 25. mája 2014, už tretie
v poradí, predtým boli v rokoch 2004 a 2009.
O zvolenie za europoslanca sa zo Slovenska

uchádzalo 332 kandidátov, z toho 81 žien, a to
z 29 politických strán a koalícií, z Piešťan bolo
6 kandidátov, do europarlamentu nebol z nich
zvolený ani jeden.
Účasť voličov však bola veľmi nízka, v rámci
Slovenska dosiahla 13 %, v piešťanskom obvode
12,8 %, v samotných Piešťanoch 15,55 %.
25. Návšteva primátorov a starostov z Ukrajiny
28. mája 2014 zavítala do Piešťan delegácia
ukrajinských primátorov a starostov z Černigovskej
a Poltavskej oblasti. Na MsÚ 4-člennú delegáciu
prijal viceprimátor Timotej Miština a prednostka
MsÚ Denisa Bartošová.
O decentralizácii a presune kompetencií na
samosprávu ich oboznámil bývalý vládny
splnomocnenec Viktor Nižňanský.
Cieľom návštevy bolo získanie informácií
o štruktúre a fungovaní mestského úradu
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany a tiež i realizácia projektov,
financovaných z fondov EÚ. Na Ukrajine sa
uvedené oblasti začali pripravovať na proces
decentralizácie, na presun kompetencií zo štátu na
samosprávne orgány.
26. Podujatia k MDD
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa
v Piešťanoch uskutočnilo viacero kultúrnych
a športových podujatí.
Materské centrum Úsmev zorganizovalo 31. mája
2014 v kinosále MsKS vystúpenie najmenších detí
spolu s rodičmi.
MsKS pripravilo 1. júna v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku divadelné predstavenie pre
deti. 2. júna boli na Malej scéne MsKS odhalené
drevené sochy rozprávkových bytostí Shreka
a Fiony, ktoré vytvoril rezbár Jozef Chromek.
Na Námestí slobody 31. mája a 1. júna prebiehal
bohatý program pre deti všetkých vekových
kategórií – bábkové divadelné predstavenie,
hudobný program, diskotéka s plyšovými
maskotmi i kúzelnícka šou. Pre deti boli pripravené
nafukovacie a skákacie hrady.
Okrem zábavy si deti mohli osvojiť pravidlá
cestnej premávky na mobilnom dopravnom ihrisku,
ktoré tam pripravili príslušníci mestskej polície,
tiež mohli si deti vyskúšať výtvarné schopnosti
v tvorivých dielňach.
27. Podujatia Týždňa detskej radosti
Od 2. do 8. júna sa vo svete konal Týždeň detskej

radosti. Počas neho sa v Piešťanoch uskutočnilo
niekoľko podujatí pre deti, ktoré zastrešovalo
Centrum voľného času Ahoj.
2. júna sa na futbalovom štadióne uskutočnil
49. ročník atletických pretekov Piešťanské hry
žiakov ZŠ.
4. júna prebiehali pred Domom umenia tvorivé
dielne pre žiakov MŠ a ZŠ, deti kreslili a maľovali
po asfalte.
6. júna sa na futbalovom štadióne uskutočnila
Olympiáda materských škôl.
28. Festival Truck Arena
Festival sa uskutočnil v Piešťanoch 6. a 7. júna
2014. Do autokempingu Lodenica prišlo viacero
veľkých vozidiel – ťahačov. Konali sa rôzne
súťaže.
V sprievodnom programe vystúpili hudobné
skupiny, pre deti boli pripravené atrakcie,
uskutočnila sa bubnová šou a pod. Návštevníci
festivalu prišli z celej republiky i zo zahraničia
a prežili dva dni plné zábavy.
29. Evanjelická cirkev a.v. v Piešťanoch –
120. výročie obnovenia zborového života
Vernisáž výstavy k 120. výročiu organizovania
zborového života evanjelikov v Piešťanoch sa
konala 6. júna 2014 v zborovom centre Betezda
pri evanjelickom kostole v Piešťanoch. O dejinách
piešťanskej evanjelickej cirkvi a.v. prítomných
oboznámil miestny zborový farár Branislav
Dolinský, podujatia sa zúčastnil aj primátor Piešťan
Remo Cicutto.
Už v 16. storočí v Piešťanoch existoval evanjelický
zbor a.v. V 17. storočí pôsobil v susedných
Drahovciach evanjelický farár Adam Trajan,
autor prvej oslavnej básne o piešťanských
liečivých prameňoch. Počas protireformačného
prenasledovania piešťanský evanjelický zbor
v roku 1664 zanikol.
Nanovo sa evanjelický zborový život v Piešťanoch
začal organizovať v roku 1894 zásluhou Edinharda
Kohlera. V rokoch 1904 a 1905 bol vybudovaný
a posvätený evanjelický kostol v Piešťanoch,
tunajší evanjelici boli filiou cirkevného zboru
Vrbové.
Samostatný cirkevný zbor v Piešťanoch
vznikol 1. januára 1949. Evanjelickými farármi
(administrátormi) v Piešťanoch postupne boli – od
roku 1949 Štefan Dlháň, od roku 1953 Samuel
Hrivnák, od roku 1955 Michal Lantaj, od roku
1958 na dlhé obdobie Dr. Milan Kubica, od roku

1991 Ondrej Prostredník st., od roku 1999 Miroslav
Jäger z Vrbového a od roku 2007 Branislav
Dolinský.
V súčasnosti pôsobí v našom meste cirkevný zbor
ECAV na Slovensku Piešťany, zborový farár je
Mgr. Branislav Dolinský.
30. Kongres učiteľov jogy – 8. ročník
Prvý júnový víkend sa v piešťanskom penzióne
Bodona konal kongres Body&Mind. Zúčastnilo
sa ho 60 učiteľov a trénerov jogy a powerjogy
zo Slovenska a Čiech, ktorí absolvovali nielen
cvičenia, ale aj lekcie a prednášky o rôznych
druhoch jogy. Organizátorkou a zároveň lektorkou
powerjogy bola Michaela Hluchová.
31. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
– 23. ročník
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny (OLKS)
v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 7. júna
2014. Zúčastnili sa ho viacerí významní hostia –
podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová,
štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík,
veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku
Anne-Marie Callan, veľvyslanec Chorvátska Jakš
Muljačič, 1. tajomníčka veľvyslanectva USA Julia
A. Stanley, delegácie partnerských miest z poľskej
Ustrone, maďarského Hajdúnánás a českých
Luhačovíc i ďalší hostia.
Slávnostná časť OLKS sa začala v hudobnom
pavilóne Harmony tradičným požehnaním liečivých
prameňov predstaviteľmi rímskokatolíckej
a evanjelickej cirkvi. Sprievod prešiel z Kúpeľného
ostrova cez Winterovu ul. k Domu umenia. Tam
sa uskutočnil slávnostný ceremoniál OLKS, ktorý
ukončil primátor Piešťan tradičnou otváracou
formulkou.
Popoludní prebiehal kultúrny program
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
V rámci OLKS sa uskutočnilo viacero
sprievodných podujatí. Na Nám. slobody sa
prezentovala Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
charitatívnou akciou Hoteláci so srdcom. Na Váhu
medzi mostami sa konali preteky dračích lodí
o Pohár primátora Piešťan. V kempingu Lodenica
sa uskutočnila euroliga silákov Piešťanská barla.
Na Malej scéne MsKS prebiehala výstava kaktusov,
sukulentov a bonsajov i ďalšie podujatia.
32. Piešťanské zlaté stuhy – 23. ročník
Súťažná prehliadka historických vozidiel
Piešťanské zlaté stuhy sa konala v dňoch
12. až 14. júna 2014. Organizátormi podujatia boli

SLK Piešťany, a. s., majiteľ Múzea historických
vozidiel Classic Car Museum v Moravanoch nad
Váhom Ján Horňák, AMK VCC Piešťany, Mesto
Piešťany a Asociácia historických vozidiel SR.
Trojdňové podujatie vyvrcholilo súťažou Consours
d’ Élégance o najelegantnejšie vozidlo.
Vo štvrtok 12. júna postupne prišlo do Piešťan
približne 50 historických vozidiel zo Slovenska,
Čiech, Nemecka a Rakúska. Absolvovali
propagačnú jazdu pešou zónou a zaparkovali na
Kúpeľnom ostrove.
V piatok absolvovali vznešenú jazdu do Trenčína
a do žrebčínca v Motešiciach.
V sobotu predpoludním účastníci absolvovali
tradičnú cestu do Casino Olympic v Trnave. Po
návrate do Piešťan nasledoval sprievodný kultúrny
program spojený s autogramiádou známych
automobilových a motocyklových pretekárov –
Patrika Nemca, Ivana Jakeša, Štefana Rosinu ml.
i ďalších. Diváci okrem historických osobných
automobilov mohli vidieť aj motocykle Harley
Davidson, historické traktory i historické vojnové
vozidlá združenia Old Duty Trucks. Vystúpil aj
operný spevák Martin Babjak.
Vyvrcholením podujatia bola večerná show
Consours d’Elégance pred hotelom Thermia
Palace. Vystavené boli aj vozidlá vyrobené pred
rokom 1918, tiež automobily Volvo, Jaguar, Land
Rover, Range Rover i špeciálny model Jaguar
F-TYPE V8 coupe. Najkrajšie veterány ocenila
odborná porota, udelená bola aj cena divákov.
Pri hodnotení rozhodujúcou nebola rýchlosť, ale
nápaditosť a elegancia vozidiel a ich posádok. Na
záver sa konal ohňostroj.
33. Pieščanský rýnek
Farmársko-remeselnícke trhy v Piešťanoch pre
miestnych obyvateľov zorganizovali OZ Kvas a OZ
Sieť dobra v priestoroch Leierovho dvora.
Predávali sa domáce výrobky – potraviny,
bižutéria, textilné výrobky i keramika.
Prvý rýnek sa uskutočnil už pred Vianocami 2013,
potom pri príležitosti konca fašiangov, ďalší v júni
a plánované boli i ďalšie rýnky.
Počas fašiangového rýnku sa konal fašiangový
sprievod, zábava, vystúpenie FS Žito a hudobných
skupín.
34. Viceprimátor Piešťan na návšteve v Rakúsku
14. júna 2014 zavítala delegácia ZMO, regiónu
JE Jaslovské Bohunice do spolkových krajín
Štajersko a Korutánsko v dolnom Rakúsku.

Členom delegácie bol aj viceprimátor Piešťan
Timotej Miština. Cieľom návštevy boli exkurzie
v agroturistických podnikoch a rozhovory
s predstaviteľmi samospráv o využití alternatívnych
zdrojov energie a o realizácii sociálnych projektov.
35. Kursalon – 120. výročie otvorenia
Kursalon – Kúpeľnú dvoranu otvoril Alexander
Winter v roku 1894.
V súčasnosti majiteľom Kúpeľnej dvorany sú
SLK Piešťany, a. s., ktoré ju prenajali spoločnosti
Kursalon a Magna. V Kursalone sa konajú
kultúrno-spoločenské podujatia, džezové koncerty,
výstavy, stretnutia, besedy i ďalšie podujatia.
V Kursalone sa tiež nachádza hlavná expozícia
Balneologického múzea v Piešťanoch.
20. júna 2014 sa uskutočnili oslavy 120. výročia
otvorenia Kursalonu. O histórii budovy hovoril
riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krupa,
k hosťom sa prihovoril aj primátor Piešťan Remo
Cicutto a konateľ spoločnosti Kursalon Lukáš
Moravčík.
Nasledovalo spoločenské posedenie spojené
s koncertom skupiny Art Jazz Gallery Band na
terase Kursalonu a vystúpením speváka Štefana
Adamca s akustickou gitarou v Art Jazz Gallery.
Oslava vyvrcholila ohňostrojom zo strechy
Kursalonu. Sprístupnená bola výstava historických
fotografií Kursalon 1894 - 1914.
36. Súťaž Do práce na bicykli – 3. ročník
Počas mája 2014 prebiehala na Slovensku súťaž Do
práce na bicykli, zúčastnilo sa jej 30 miest a obcí.
Zapojilo sa do nej aj 135 piešťanských cyklistov
v 37 družstvách.
Víťazom sa stalo mesto Martin (najazdených
6921 km), na 2. mieste skončila Banská Bystrica
(5969 km) a na 3. mieste Piešťany (5963
km). Víťazom kategórie jednotlivcov v počte
najazdených kilometrov sa stal Ľubomír Bandžuch
z Bratislavy (1250 km). Víťazkou kategórie
jednotlivcov v počte jázd sa stala rádiologická
asistentka piešťanskej nemocnice Viera Seitlerová.
Počas mája absolvovala 60 jázd do práce, ako
zdravotnícka pracovníčka chodila bicyklom aj na
príslužby.
24. júna primátor Piešťan Remo Cicutto ocenil na
MsÚ najlepšie piešťanské družstvá a jednotlivcov.
Najviac km najazdilo družstvo IT Cyglysty zo SLK
Piešťany, jeho člen Branislav Magula najazdil
637 km.

37. Piešťanský oriešok – 13. ročník
Tradičná súťaž psích krížencov sa uskutočnila 21.
júna 2014 v Hudobnom pavilóne v Piešťanoch.
Zúčastnilo sa jej 21 psíkov, väčšina pochádzala
z útulkov, boli nielen z regiónu Piešťan, ale aj zo
vzdialenejších miest, ba i z Rakúska. Podujatie
pripravilo Regionálne centrum Sloboda zvierat
v Piešťanoch.
Absolútnou víťazkou sa stala fenka Nela majiteľky
Michaely Braškovej z Vrbového.

41. Anna bál v Piešťanoch
Krojovaný Anna bál sa uskutočnil tradične
v Kursalone 26. júla 2014. Zábava s hudbou,
tancom a piesňami z nášho regiónu i z okolia
Trebišova trvala až do polnoci. Postarali sa o ňu
dychová hudba Drahovčanka a folklórne súbory
a skupiny Kapustár z Trebatíc, Pobedinčan,
Kolovrátok z Drahoviec, Holeška z Prašníka,
Povoja a hosťom podujatia bol FS Furmaňe
z Trebišova.

38. Carat Tuning Party – 11. ročník
Stretnutie upravených vytuningovaných
automobilov bolo v tomto roku spojené
s hudobným festivalom. Podujatie sa konalo na
piešťanskom letisku od 20. do 22. júna 2014.
Predstavilo sa viac ako tisíc vozidiel, ktoré súťažili
v takmer 70-tich kategóriách. Tiež vystúpili viaceré
hudobné skupiny a interpreti, akrobati, gogo
tanečnice a bola aj laserová a svetelná šou, bojovali
kickboxeri, súťaž krásy dievčat Miss Carat Tuning,
na záver bola tanečná zábava.

42. European Pony Express Slovakia – zastávka
v Piešťanoch
Prvé poštové zásielky začali jazdci na koňoch
prepravovať na území USA v roku 1860. Ako
spomienka sa Pony Express jazdí dodnes.
Cez Piešťany prešiel Pony Express 15. augusta
2014 po piatykrát.
Dve jazdkyne prevzali na Lodenici brašnu
s uzamknutou poštou od jazdcov, ktorí prišli
z Hlohovca. Doručili ju potom do Nového Mesta
nad Váhom na Zelenú Vodu. Jazdkyniam poskytol
kone Jozef Michalica.

39. Noví rímskokatolícki farári v Piešťanoch
K 1. júlu 2014 došlo k zmenám na postoch
správcov oboch rímskokatolíckych farností
v Piešťanoch.
Z farnosti sv. Štefana kráľa odišiel piešťanský
dekan a správca farnosti František Bačík. Nahradil
ho nový farár Marián Ondrejka, ktorý sa stal
zároveň riaditeľom tunajšej cirkevnej školy.
Z farnosti sv. Cyrila a Metoda odišiel farár
a správca farnosti Peter Sabol. Nahradil ho
nový farár Jozef Gallovič, ktorý sa zároveň stal
piešťanským dekanom. Nového piešťanského
dekana prišiel 4. júla 2014 uviesť osobne trnavský
arcibiskup Ján Orosch, ktorý v predchádzajúcom
roku nahradil, medzi veriacimi obľúbeného
arcibiskupa Róberta Bezáka.
40. 4. stretnutie Citroënov v Piešťanoch
Stretnutie majiteľov áut francúzskej automobilky
Citroën sa uskutočnilo v dňoch 4. až 6. júla 2014.
Do Piešťan prišlo na starších a mladších vozidlách
40 posádok zo Slovenska, Čiech a Slovinska.
Ubytovaní boli v kempingu Pullmann, kde sa
konali detské dielne, vyrábali sa lampióny,
v automobilových kvízoch sa preverovali
vedomosti a premietali sa filmy o histórii
Citroënov. Tiež sa uskutočnila spanilá jazda
do Nové Mesta a späť. Na záver bolo zvolené
najkrajšie auto zrazu.

43. Piešťanské hody
Podujatie sa uskutočnilo 18. augusta 2014 na
Mariánskom námestí, zúčastnilo sa ho dvetisíc
ľudí. Začalo sa slávnostnou svätou omšou v kostole
sv. Štefana kráľa, celebroval ju správca farnosti
v Krušoviciach Jozef Vlasák, ktorý v minulosti
pôsobil v Piešťanoch.
Popoludní sa k prítomným prihovorili
novovymenovaný farár kostola sv. Štefana kráľa
Marián Ondrejka, primátor mesta Remo Cicutto
a riaditeľka MsKS Marta Jurčová. V kultúrnom
programe vystúpila dychová hudba Chtelničanka,
speváci Zdenek Sychra, Miriam Klimentová
a hudobná skupina Profil. Pre návštevníkov
boli pripravené predajné stánky so suvenírmi
a občerstvením, pre deti skákací hrad a šmykľavka
i ďalšie atrakcie.
44. 80. výročie otvorenia kúpaliska Eva
Celodenné spomienkové podujatie sa uskutočnilo
v priestoroch kúpaliska Eva 23. augusta 2014.
Zorganizoval ho Klub vodného póla Kúpele
Piešťany, ktorý pripravil bohatý program.
Konal sa medzinárodný vodnopólový turnaj
junioriek Balnea Cup 2014 a turnaj mužov
o Kúpeľný pohár.
Návštevníci si mohli užiť hudby, vyskúšať
animačné programy, cvičenie zumby, aquaaerobik

a jumping. Pre deti bol pripravený skákací hrad
a súťaž v kreslení na tému Ako vidím Evu.
Organizátori tiež pripravili výstavu historických
fotografií.
Kúpalisko Eva v Piešťanoch dali postaviť
Winterovci, otvorené bolo začiatkom júla 1934.
V súčasnosti je kúpalisko Eva sprístupnené
verejnosti počas leta od júna do konca septembra.
Klub vodného póla Kúpele Piešťany má kúpalisko
v nájme, predsedom klubu je Ľudovít Kubán. Pre
návštevníkov je k dispozícii 50 m plavecký bazén
s teplotou vody 26 až 28 °C, kruhový relaxačný
bazén s masážnymi tryskami s teplotou vody 34 až
36 °C a detský bazén s teplotou vody 26 až 28 °C.
Krytý bazén je už dlhšiu dobu nefunkčný.
Pred začiatkom sezóny uskutočnil Klub vodného
póla rekonštrukciu bazénov. V plaveckom bazéne
bola urobená tesnosť, spevnenie a nový náter.
Uskutočnilo sa vyhĺbenie teplého relaxačného
bazéna s dobudovaním sedacích relaxačných plôch.
K relaxačnému bazénu bola umiestnená drevená
plastika ženy, ktorá predstavuje zhmotnenie
predstavy, prečo kúpalisko dostalo pomenovanie
Eva.
V minulosti bolo kúpalisko Eva obľúbeným
miestom nielen pre šport a rekreáciu, ale aj
spoločenského života obyvateľov a návštevníkov
Piešťan. Zaujímavým podujatím na kúpalisku bola
Benátska noc.
45. Podujatie PN - inline – 4. ročník
Športové podujatie PN - inline sa uskutočnilo
v Piešťanoch 24. augusta 2014. Napriek daždivému
počasiu sa ho zúčastnilo približne dvesto cyklistov
a korčuliarov.
Jazda sa začala na Námestí slobody a pokračovala
okolo Auparku k Ulici
A. Dubčeka a odtiaľ
cez Slnečnú, Vážsku, Veternú, Školskú ul., ďalej
cez Teplickú, Staničnú, Ul. A. Hlinku, cez mestský
park a Winterovu ul. späť do centra mesta. Pred
začiatkom jazdy predviedli korčuliari z klubu
i-riders kaskadérsku exhibíciu.
46. Jazda historickým vláčikom na trati Piešťany –
Vrbové
OZ Čango usporiadalo 31. augusta 2014 jazdy
historickým vláčikom 131.1 na železničnej trati
Piešťany – Vrbové. Zároveň vo Vrbovom boli
pre deti pripravené atrakcie, ukážky železničných
modelov a tiež losovanie cestovných lístkov
o vzácne vrbovské dukáty.
Na historickom motorovom vláčiku (nazývaného

Vrbovská Kača, Čango či Hurvínek) sa povozilo
dvetisíc pasažierov.
47. Oslavy 70. výročia SNP
V Piešťanoch sa oslavy 70. výročia Slovenského
národného povstania uskutočnili 28. augusta 2014.
Predstavitelia mesta, poslanci MsZ, členovia
ZO SZPB a ďalší oficiálni hostia položili vence
k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP, tiež
kytice kvetov k Pamätníku padlých rumunských
vojakov počas 2. svetovej vojny na Žilinskej ceste
a k Pamätníku piešťanského leteckého pluku
v mestskom parku.
Krajské oslavy SNP sa konali 31. augusta 2014
v Prašníku. Osláv sa zúčastnila aj delegácia
z Piešťan.
48. Deň ozbrojených zložiek a záchranných
systémov s deťmi – 8. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 6. septembra 2014
v priestoroch Vojenského historického múzea
na piešťanskom letisku. Záštitu nad podujatím
prevzali minister obrany SR a primátor mesta.
Diváci videli zblízka vojenskú historickú techniku.
Sledovali vystúpenie vojenskej hudby, čestnú
stráž OS SR, tiež dynamické ukážky historickej
vojenskej techniky, ukážky práce vojakov,
záchranárov v hasičských uniformách, policajtov,
justičnej polície, mestskej polície, vojenskej
polície, kynológov a zdravotníkov.
Na záver vystúpila skupina Bludných rytierov
z Beckova s historickou výzbrojou.
49. Pieščanský rýnek
4. Pieščanský rýnek sa uskutočnil pred Domom
umenia 13. a 14. septembra 2014. Farmárskoremeselnícky trh sa uskutočnil ako jedno zo
sprievodných podujatí filmového festivalu
Cinematik.
Predávali sa domáce produkty a ďalšie výrobky.
Vypestovali alebo vyrobili ich domáci pestovatelia
a výrobcovia. Ponúkalo sa ovocie a zelenina,
cukrovinky, ručne vyrobené šperky, bylinky
a domáce nápoje, prírodná kozmetika, výrobky
z kože a pod.
50. Piešťanský pivný festival September fest –
4. ročník
Piešťanský pivný festival sa konal vo
veľkokapacitnom stane na Námestí slobody
v dňoch 16. – 21. septembra 2014. V ponuke
bolo približne 50 druhov piva a rôzne jedlá.

Návštevníkom vyhrávali hudobné kapely.
Festival navštívilo šesťtisíc ľudí.
51. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jazde
na pákových drezinách
Majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových
drezinách sa konali 20. septembra 2014 na
železničnej trati Piešťany - Vrbové. Zúčastnilo
sa ich 12 družstiev zo Slovenska a Čiech, ktoré
súťažili v dvoch disciplínach.
Štvorčlenné družstvá šprintovali na 300 m dlhom
úseku a šesťčlenné družstvá pretekali na úseku
8 km. V oboch disciplínach sa víťazom stalo
piešťanské družstvo Water Team Wiki. Okrem
súťažných disciplín si jazdu na šliapacích drezinách
mohli vyskúšať aj návštevníci podujatia.
52. Národná súťaž Victoria Regia – 21. ročník.
Kvetinové korzo
Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní
s medzinárodnou účasťou, ktorá bola zároveň
majstrovstvami Slovenska vo floristike, sa konala
v dňoch 17. až 21. septembra 2014. Súťaž vyhlásila
Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch
(SOŠZá), konala sa pod záštitou MŠVaV SR
a predsedu TTSK.
Jednotlivé súťaže prebiehali 17. septembra –
v kategórii základné školy na SOŠZá, v kategórii
záhradnícke školy a v kategórii profesionáli v KSC
Fontána.
V kategórii žiakov ZŠ získala prvenstvo Vanesa
Bulavčaková zo ZŠ Komenského v Bánovciach nad
Bebravou. Profesionáli a študenti záhradníckych
škôl mali za úlohu pripraviť spomienkový veniec
jesennej záhrady, svadobnú kyticu zo záhrady
neskorého leta, priestorovú kompozíciu na
oslavu v prírode a kyticu pre matku. V kategórii
záhradníckych škôl sa víťazom stal študent
SOŠZá v Piešťanoch Patrik Mošon a v kategórii
profesionálov Mário Maška z kvetinárstva
Orchidea v Trnave. Výstava súťažných prác
prebiehala v nasledujúcich dňoch v KSC Fontána.
V sobotu 20. septembra popoludní sa uskutočnilo
Kvetinové korzo. Sprievod kvetinových
alegorických, peších a skupinových alegórií
prešiel od Kolonádového mosta cez Winterovu ul.
k Hudobnému pavilónu v mestskom parku.
V kategórii peších a skupinových alegórií získali
1. miesto Kuriatka slepačej rodiny, ktoré stvárnili
deti z Veselého. V kategórii alegorických vozov
sa medzi neprofesionálmi na 1. mieste umiestnila
Perníková chalúpka s Janíčkom a Marienkou

študentov 3. ročníka SOŠZá v Piešťanoch. Medzi
profesionálmi vyhral alegorický voz Pat a Mat
z dielne majsterky odborného výcviku SOŠ
v Rakoviciach Galiny Vatrtovej.
53. Návšteva Tiny Winterovej
Koncom septembra 2014 zavítala na jednodňovú
návštevu do Piešťan Tina Winterová, ktorá žije
v USA. Jej pradedom bol František Winter, brat
Ľudovíta a Imricha Wintera. Po smrti Františka
si jeho deti Pála a Rózsi adoptoval a vychoval
Ľudovít Winter. Pál Winter mal syna Alexandra,
ktorý je otcom Tiny.
V Piešťanoch Tinu sprevádzali jej dve príbuzné –
Nina Stankovská a Katarína Šmáliková. Navštívila
cintorín kde sú pochovaní jej predkovia, potom si
prezrela kútik Winterovcov v salóne hotela Sandor
Pavillon. Tiež navštívila kúpele a Balneologické
múzeum.
54. Kosecké senobranie
Podujatie sa konalo v Piešťanoch na ľavom brehu
Váhu pri Kolonádovom moste 20. septembra 2014.
Prezentovali sa členovia Slovenského koseckého
spolku z rôznych regiónov Slovenska a Považská
kosecká družina.
V programe boli ukážky kovania a ostrenia kosy,
kosecké preteky, minikurzy kosenia, plieskanie
bičom a pod.
55. Poľovnícke slávnosti v Piešťanoch
Podujatie sa konalo na Kúpeľnom ostrove v dňoch
3. až 5. októbra 2014. 3. októbra bola otvorená
výstava poľovníckych trofejí z revírov v okolí
Piešťan.
Večer bola v reštaurácii VIVO (bývalá Kantína)
zábava.
4. októbra prebiehala súťaž vo varení poľovníckeho
gulášu. Popoludní sa prezentovali poľovníci,
sokoliari i ľudoví remeselníci.
Pred kúpeľným domom Irma sa konala prehliadka
poľovných psov a dravých vtákov spojená
s ukážkami vábenia zveri.
V nedeľu 5. októbra prešiel slávnostný sprievod od
Thermia Palace k hudobnému pavilónu Harmony,
poľovníci niesli svoje úlovky – jeleňa, bažanta
i králika. V pavilóne bola odslúžená svätohubertská
omša, ktorú celebroval a prijaté dary posvätil
správca farnosti v Hornej Strede Jozef Bohunický.

56. Deň architektúry v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 5. októbra 2014 v troch
slovenských mestách, jedným z nich boli Piešťany.
Organizátorkou a informátorkou Dňa architektúry
v Piešťanoch bola architektka Eva Rohoňová.
Vychádzka sa uskutočnila na bicykloch,
účastníci sa oboznamovali s architektonickými
zaujímavosťami mesta. Stretli sa pri soche
barlolámača, nasledovala prehliadka Domu umenia,
Vily Löger pri Kolonádovom moste.
Informátorka tiež oboznámila účastníkov
s pôvodným plánom výstavby Floreátu, ktorý
inicioval Ľudovít Winter. Poslednou zastávkou bola
Elektrárňa Piešťany, v ktorej sa konala vernisáž
výstavy Piešťanské nakúkanie.
57. Stretnutie Pažitárov – 18. ročník
Približne 70 obyvateľov bývalej mestskej časti
Pažit sa strelo 6. októbra 2014 v Reštaurácii
Semafor. Opäť prišli starí známi, spomínali
na minulé časy a zaspievali si pri harmonike.
Najstaršou účastníčkou bola 92-ročná Helena
Komadelová. Prišiel tiež Emil Vacula, Jozef
Nedelka, bývalí susedia Viliam Hubinák, Milan
Strieženec, Ján Gono, Jozef Raffay i ďalší.
Po prvýkrát prišli Helena Roháčová a Marta
Kukučková, za slobodna Kunikové. Z Prahy
pricestoval Dušan Benadik, z Kanady Edita
Tomašovičová-Dudkowski.
58. Elektrárňa Piešťany úspešná
v architektonických súťažiach
a) Súťaž CE.ZA.AR 2014 Slovenská komora
architektov udelila 6 hlavných cien v šiestich
kategóriách. V kategórii Rekonštrukcia a obnova
budovy obsadila Elektrárňa Piešťany 2. miesto.
Na 1. mieste sa umiestnil Cyklomost slobody
v Devínskej Novej Vsi, ktorý ponad rieku Moravu
spája Slovensko s Rakúskom.
b) Súťaž Pamiatka roka 2013 Vyhlásilo ju
Ministerstvo kultúry SR, cenu získali 4 projekty
bez uvedenia poradia. Jednu z nich získala aj
Elektrárňa Piešťany, bronzovú sošku Fénixa
prevzali autori projektu Michal Ganobjak
a Vladimír Hain 20. novembra 2014 vo dvorane
Ministerstva kultúry SR v Bratislave.
c) Súťaž Stavba roka Ceny udelila Slovenská
komora stavených inžinierov, odovzdané boli
20. novembra 2014 v Divadle P.O. Hviezdoslava
v Bratislave. Elektrárňa Piešťany bola vybraná
medzi tri najlepšie stavby. V hlasovaní verejnosti
cez internet sa umiestnila na 2. mieste.

59. Noc svetiel – posvieťme si na jeseň
Podujatie sa uskutočnilo večer 11. októbra 2014,
spoločne ho zorganizovali OZ Pro Civitate –
Spoločne pre Piešťany, Materské centrum Úsmev,
ŽiWell a Mesto Piešťany, pomáhali i viacerí
dobrovoľníci.
Stovky detí so svojimi rodinami sa stretli
v priestoroch klubu ŽiWell, kde si vlastnoručne
vyrobili lampióny. Vystavené tu boli práce žiakov
MŠ, ZŠ a SŠ a nechýbal ani kultúrny program. Po
zotmení sa vydali z centra mesta do rozprávkovo
vyzdobeného mestského parku, osvieteného
lampiónmi zavesenými na stromoch a lampášikmi
na chodníkoch. Pestrý lampiónový sprievod došiel
k vyzdobenej kruhovej fontáne, kde sa uskutočnila
ohnivá show.
60. Memorandum o spolupráci medzi mestom
a seniormi. Ocenenie seniorov
V rámci Mesiaca úcty k starším sa 14. októbra
2014 v KSC Fontána už po desiaty raz zástupcovia
pacientskych organizácií a občianskych združení,
zameraných na starostlivosť o seniorov, stretli
s predstaviteľmi mestskej samosprávy.
Pri tejto príležitosti primátor Piešťan Remo
Cicutto a predseda MO Jednoty dôchodcov
Slovenska v Piešťanoch Pavol Hložka podpísali
memorandum, zamerané na 6 základných oblastí
spolupráce mesta a seniorov – oblasť celoživotného
vzdelávania, oblasť sociálna a zdravotnícka, oblasť
kultúrna a spoločenská, oblasť športová, rekreačná
a pohybová, oblasť podpory a upevňovania úzkej
spolupráce samosprávy a seniorov mesta, oblasť
plánovania a podpory aktivít seniorov v meste.
Príkladom spolupráce oboch subjektov
v poslednom období je projekt série kurzov
pod názvom Aktívne starnutie seniorov v meste
Piešťany.
Pri tejto príležitosti si za záslužnú prácu v rôznych
organizáciách prevzali záslužné listy seniori: 1.
Melánia Rašková (miestna pobočka Slovenskej
únie proti osteoporóze), 2. Hana Dančíková
(Slovenský Červený kríž), 3. Eva Šajbanová
(piešťanská pobočka Ligy proti reumatizmu), 4.
Eva Pastorková (Charita sociálnej starostlivosti
a služieb pre zrakovo postihnutých občanov a ZO
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska),
5. Jozefína Vetríková (Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami), 6. Oľga Kluková
(pobočka Ligy proti rakovine), 7. Eva Petrášová
(pobočka Ligy proti rakovine), 8. Mária Legenzová
(Denné centrum Svornosť), 9. Božena Kršáková

(piešťanská pobočka Slovenského zväzu telesne
postihnutých), 10. Karol Bubík (Jednota dôchodcov
na Slovensku v Piešťanoch).
61. Charitatívny aukčný salón Adeli – 4. ročník
Podujatie sa uskutočnilo v Kursalone 23.
októbra 2014 pod záštitou primátora Piešťan.
Medzi hosťami boli poslanec NR SR a primátor
Košíc Richard Raši a predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš. Akciu
moderovali Soňa Müllerová a Miloš Skalka,
hudobným hosťom bol spevák Michal David.
Podujatie pripravila Asociácia pomoci postihnutým
Adeli. Vydražené boli takmer všetky darované
umelecké diela, výťažok z aukcie vo výške 24 tisíc
eur bol určený na špecializovanú rehabilitačnú
liečbu .
62. Prevencia seniorov pred trestnou činnosťou
23. októbra 2014 sa v KSC Fontána uskutočnilo
podujatie zamerané na prevenciu pred
trestnou činnosťou páchanou na senioroch
a na problematiku ochrany spotrebiteľov pred
podvodníkmi.
Zúčastnili sa ho zástupcovia Ministerstva
spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu
kriminálnej polície Prezídia policajného zboru,
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave
a Mestskej polície mesta Piešťany.
Vo svojich príspevkoch hovorili o tom, ako
sa seniori i ďalší občania môžu ochrániť pred
podvodníkmi, aby neprišli o svoje peniaze.
63. Šarkaniáda – 8. ročník
Podujatie sa uskutočnilo na Červenej veži nad
Bankou 26. októbra 2014, zorganizovalo ho OZ
Kvas.
Zúčastnili sa ho stovky účastníkov i keď počasie
neprialo, lebo chýbal vietor. Deti sa však aj tak
zabávali, behali so šarkanmi a snažili sa ich prinútiť
vzlietnuť.
64. Návšteva predstaviteľov verejnej správy
z Ukrajiny
29. októbra 2014 zavítali do Piešťan predstavitelia
verejnej správy z Poltavskej oblasti na Ukrajine.
Na pôde MsÚ ich privítal primátor Remo Cicutto.
Predstavitelia mesta ich informovali o činnosti
samosprávy v rôznych oblastiach – o stratégii
rozvoja mesta, o štruktúre riadenia, o spolupráci
s podnikateľským i nepodnikateľským súkromným
sektorom a o cezhraničnej a medzinárodnej
spolupráci.

65. Stretnutie jubilujúcich občanov s predstaviteľmi
mesta – 22. ročník
Stretnutie jubilantov Piešťan, ktorí sa v roku 2014
dožili 75, 80, 85 a viac rokov a prijali pozvanie
primátora mesta, sa uskutočnilo 29. októbra 2014
v Dome umenia. Hudobným hosťom podujatia bola
speváčka Marcela Laiferová.
66. 25. výročie začiatku „nežnej“ revolúcie
Spomienková slávnosť sa uskutočnila 17.
novembra 2014. Pôvodne sa mala konať na
Námestí slobody, tam však už prebiehala inštalácia
stánkov vianočných trhov, preto bola slávnosť
presunutá do Hudobného pavilónu v mestskom
parku. Verejnosť však o zmene nebola včas
informovaná, slávnosti sa preto zúčastnilo málo
ľudí. Svoj podiel na nízkej účasti malo i veľmi zlé
počasie (zima a dážď).
S príhovorom vystúpil viceprimátor mesta Timotej
Miština, nasledoval kultúrny program, v ktorom
zaspieval svoje pesničky piešťanský rodák, herec,
spevák i spisovateľ Marián Geišberg. V kine
Fontána bola premietnutý film Magický hlas
rebelky, ktorý priblížil život signatárky Charty 77
a speváčky Marty Kubišovej.
67. Komunálne voľby v Piešťanoch
Komunálne voľby pre volebné obdobie 2015 2018 sa konali 15. novembra 2014. Účasť voličov
v Piešťanoch bola 36,44 %.
Už predtým, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany dňa 12. decembra 2013, na návrh
poslancov Miloša Tamajku a Michala Hyneka,
schválilo MsZ uznesenie č. 194/2013 o znížení
počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany z 25 na 21. Zároveň bolo schválené
rozdelenie mesta Piešťany na 2 volebné obvody
(zlúčením pôvodného 1. a 2. a pôvodného 3. a
4. volebného obvodu).
a) Voľba primátora mesta Piešťany O post
primátora mesta sa uchádzalo 6 kandidátov. Za
primátora mesta Piešťany pre volebné obdobie
2015 - 2018 bol zvolený 38-ročný Miloš Tamajka,
M.B.A. (nezávislý kandidát) s počtom hlasov 2817.
Doteraz bol riaditeľom Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Piešťanoch. Na ďalších miestach
skončili: Ing. Tomáš Hudcovič (NEKA) – 2631,
Ing. Remo Cicutto (NEKA) – 2274, Dr. Andrej
Klapica (KDH) – 609, Ladislav Benedikovič
((NEKA) – 455, Mgr. Jarmila Staneková (NEKA)
– 279.
b) Voľby poslancov Mestského zastupiteľstva

mesta Piešťany O zvolenie do 21-členného MsZ sa
uchádzalo 68 kandidátov. Boli zriadené 2 volebné
obvody. Za poslancov Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany pre volebné obdobie 2015 - 2018
boli zvolení (poradenie podľa počtu získaných
hlasov):
1. volebný obvod: 1. Ing. Tomáš Hudcovič
(NEKA), 2. Ing. Juraj Brna (NEKA), 3. PhDr.
Jozef Malík (NEKA), 4. Miloš Tamajka, M.B.A.
(NEKA), 5. Ing. Eva Wernerová (NEKA), 6. Mgr.
Jozef Drahovský (NEKA), 7. Adriana Drahovská
(NEKA), 8. Dr. Andrej Klapica (KDH), 9. Ing.
Denis Kristek (NEKA), 10. Ing. Ján Jánošík
(NEKA), 11. RNDr. Peter Tremboš, PhD. (NEKA).
2. volebný obvod: 1. Mgr. Martin Cifra (NEKA),
2. Michal Fiala (NEKA), 3. Ing. Remo Cicutto
(NEKA), 4. Mgr. Peter Jančovič (NEKA), 5. Ing.
Iveta Babičová (NEKA), 6. Ing. Eliška Gocká
(NEKA), 7. Ing. Zita Bruncková (NEKA), 8. Mgr.
Matúš Kromholc (NEKA), 9. Mgr. Michal Hynek
(NEKA), 10. Martin Valo (NEKA).
Náhradníci 1. volebný obvod (25 náhradníkov):
1. MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (NEKA), 2. MUDr.
Marián Urbánek (KDH), 3. Petr Veverka (NEKA),
4. PaedDr. Ing. František Glos, PhD. (NEKA), atď.
2. volebný obvod (22 náhradníkov): 1. Marián
Bucko (NEKA), 2. RNDr. Ján Šmída (NEKA), 3.
Mgr. Stanislav Drabant (NEKA), 4. Mgr. Jarmila
Staneková (NEKA), atď.
Namiesto M. Tamajku, ktorý bol zvolený za
primátora mesta, sa poslancom MsZ stal J.
Beňačka.
Voľby sa skončili úspechom občianskej iniciatívy
Spoločne pre Piešťany.
Zo 14 kandidátov tejto iniciatívy boli za poslancov
MsZ zvolení 11 kandidáti, čím v 21-člennom MsZ
získali tesnú väčšinu (zvolení z nich boli
T. Hudcovič, J. Brna, J. Malík, E. Wernerová,
A. Drahovská, D. Kristek, J. Jánošík, P. Tremboš,
M. Fiala, Z. Bruncková, M. Kromholc, okrem nich
kandidovali Petr Veverka, Marián Bucko, Stanislav
Drabant).
68. Adventné a vianočné obdobie v Piešťanoch
a) Rozsvietenie vianočného stromčeka v centre
mesta Podvečer 28. novembra 2014 bol na pešej
zóne na Winterovej ul. rozsvietený vianočný
stromček. Medzi stromčekom a dreveným
betlehemom bol nainštalovaný aj domček, ktorý
podľa staropiešťanského obydlia postavili členovia
OZ Sĺňava v spolupráci s FS Žito. V domčeku
mohli návštevníci ochutnať jedlá a nápoje našich

predkov. V kultúrnom programe vystúpili žiaci
ZUŠ.
b) Vianočné trhy v Piešťanoch Zorganizovala ich
spoločnosť B&R v spolupráci s Mestom Piešťany
a ďalšími organizáciami. Otvorenie vianočných
trhov sa uskutočnilo 28. novembra a trvali až do
začiatku budúceho roka.
Organizátori zabezpečili rozšírenie vianočného
mestečka na Nám. slobody, pribudli aj nové stánky
na Winterovej ul. Bola rozšírená ponuka jedla
a pitia, pribudli tradičné slovenské jedlá.
Organizátori tiež pripravili päťkrát v týždni
kultúrny program. Konali sa rôzne spoločenské
akcie – hokejová škola na ľadovej ploche
a exhibičný zápas piešťanských hokejistov,
fotografické sochy s vianočnou tematikou, jazzový
večer, Balkánsky večer, Country večer, ľudové
kapely, rockové kapely, Mikuláš pre deti, polnočná
omša na námestí, Štefanská zábava, Silvester na
námestí, novoročný koncert.
c) Vianočné podujatia kúpeľov Piešťanské kúpele
si pripravili samostatný vianočný program na
Kúpeľnom ostrove.
Vianočný stromček bol rozsvietený na nádvorí
Napoleonských kúpeľov. Na adventnom venci
v lobby hotela Esplanade boli zapálené sviečky.
Konali sa viaceré podujatia – koncerty, country
zábava i cirkusové vystúpenia.
69. Vianočný Pieščanský rýnek
Ďalší Pieščanský rýnek sa uskutočnil v centre
mesta v dňoch 13. a 14. decembra 2014,
keď prebiehali vianočné trhy. Remeselnícki
prvovýrobcovia, domáci pestovatelia a chovatelia
ponúkali na predaj ručne vyrábané predmety
a domáce potraviny.
70. Návšteva delegácie z čínskeho Šanghaia
Delegácia z čínskeho mesta Šanghai (Shanghai)
zavítala 2. decembra 2014 do Piešťan. Viedol
ju primátor mestskej časti Šanghai Cai Jianguo,
členom delegácie bol prezident Združenia
slovensko-šanghaiského priateľstva Jia Hua Wang.
Na pôde MsÚ delegáciu prijal primátor mesta
Remo Cicutto. Čínski hostia sa zaujímali o kúpele,
tiež oznámili záujem o nadviazanie oficiálnych
priateľských vzťahov medzi oboma mestami.
Oznámili, že v máji 2015 bude Šanghai
organizátorom workshopu pre slovenských
podnikateľov. Zároveň pozvali FS Máj na
prezentáciu Piešťan v rámci kultúrneho týždňa
v Šanghai v septembri 2015.

Čínski hostia obedovali v hoteli Thermia Palace,
potom si prezreli kúpele a mesto.
71. Návštevníci delegácie z čínskeho Pekingu
Delegácia z Pekingskej mestskej časti Xicheng,
ktorú viedol predseda mestskej rady mestskej časti
Cao Changsheng, zavítala 19. decembra 2014
do Piešťan. Sprevádzal ju veľvyslanec ČĽR na
Slovensku.
Na pôde MsÚ delegáciu prijal novozvolený
primátor Piešťan Miloš Tamajka. Primátor
Piešťan a čínsky predseda mestskej rady podpísali
Memorandum o nadviazaní priateľských vzťahov
medzi Piešťanmi a Pekingskou mestskou časťou
Xicheng. Prijaté memorandum bolo zároveň
predprípravou na podpísanie budúcej dohody
o vzájomnej spolupráci.
72. Návšteva indického veľvyslanca v Piešťanoch
12. decembra 2014 zavítal do Piešťan nový
indický veľvyslanec na Slovensku Shri Param Jit
Mann. Prijal ho novozvolený primátor Piešťan
Miloš Tamajka, obaja potvrdili záujem o budúcu
spoluprácu v rôznych oblastiach.
Veľvyslanec sa potom zúčastnil podujatia, ktoré
pod názvom Mahátma Gándhi zorganizovali
Spoločnosť slovensko-indického priateľstva
v spolupráci s Mestom Piešťany, MsKS
a Gymnáziom Pierra de Coubertina.
Veľvyslanec so sprievodom sa potom presunul
do SLK Piešťany, kde sa stretol s ich riaditeľom
a prezrel si zariadenia kúpeľov.
73. Silvestrovská oslava konca roka 2014
Silvestrovský program prebiehal na Námestí
slobody večer 31. decembra. Pred polnocou
vystúpil piešťanský raper Rytmus. Nový rok bol
privítaný tradičným ohňostrojom. Po polnoci
vystúpila ľudová hudba Bartošovcov.

4. POĽNOHOSPODÁRSTVO
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku
2014
a) Vedenie a členovia družstva Predsedom PD
v roku 2014 bol Ing. Miroslav Haring. Celkový
počet zamestnancov bol 31.
b) Hospodárenie družstva Finančné prostriedky
družstvo získalo z vlastnej výrobnej činnosti
a tiež dotáciami od štátu a EÚ prostredníctvom
Poľnohospodárskej platobnej agentúry Bratislava.

Dotácie – jednotná platba na plochu 177 256 eur,
platba na cukor 62 926 eur, platba na hovädzí
dobytok 24 728 eur.
Celkové výnosy v roku 2014 dosiahli 1 736 509
eur, náklady boli 1 713 735 eur.
c) Nákup techniky – samozberací voz 51 000 eur,
teleskopický manipulátor 49 680 eur, rozhadzovač
hnoja 49 000 eur, atď.
d) Rastlinná výroba Obilniny – pšenica ozimná (1
656 t, 221 ha), jačmeň ozimný (1 249 t, 189 ha),
kukurica na zrno (1 143 t, 101 ha).
Olejniny – repka olejná (468 t, 122 ha), slnečnica
(127 t. 43 ha).
Okopaniny – cukrová repa (11 087 t, 115 ha),
zemiaky (28,5 t, 2,5 ha).
Krmoviny – kukurica na siláž (2 023 t, 47 ha).
e) Živočíšna výroba Počet hovädzieho dobytka bol
248 kusov, z toho dojníc 129.
f) Výroba mlieka V roku 2014 sa vyprodukovalo
979 490 l mlieka. Predávalo sa do spoločnosti
AGRO TAMI Nitra.
2. Aktivity proti pestovaniu geneticky
modifikovaných plodín
V septembri 2013 americká firma Monsanto,
zaoberajúca sa výskumom a výrobou
modifikovaných organizmov, otvorila svoje
výskumné centrum v Borovciach. Na odľahlých
pokusných poliach sa tam začala pestovať GM
kukurica a cukrová repa.
Bývalý výskumník VÚRV v Piešťanoch Ing.
Vladimír Gubiš, CSc. vystúpil tiež proti pestovaniu
geneticky modifikovaných plodín. Pred ich
negatívnymi účinkami na zdravie ľudí, zvierat
a životné prostredie varoval aj najvyšších štátnych
predstaviteľov – prezidenta, premiéra a ministra
pôdohospodárstva. Nikto totiž zatiaľ nevie, čo
môže spôsobiť dlhodobá konzumácia GM potravín.
3. Projekty Výskumného ústavu rastlinnej výroby
v Piešťanoch
Na 6 projektov, orientovaných na výskum obilnín,
olejnín, strukovín, krmovín a ďalších špeciálnych
plodín, získal VÚRV v Piešťanoch z fondov EÚ
finančnú podporu takmer 6 miliónov eur.
Na modernizáciu technického, prístrojového
a laboratórneho vybavenia v oblasti štúdie
biologických zdrojov si ústav v projekte Systémová
biológia pre ochranu, reprodukciu a využitie
rastlinných zdrojov Slovenska zaobstaral takmer
2,9 milióna eur. Široká paleta prístrojov pre
špeciálne analýzy rastlín a nové optické siete

zefektívnili komunikáciu ústavu s ďalšími
slovenskými a zahraničnými ústavmi.
Ďalších päť projektov v celkovej výške viac ako 3
milióny eur bolo zameraných na prenos poznatkov
do praxe. Cieľom projektu Implementácia výskumu
genetických zdrojov rastlín a jeho podpora
v udržateľnom rozvoji Slovenskej republiky, okrem
iného, bola zároveň aj rekonštrukcia Génovej
banky semenných rastlín Slovenska.
4. Génová banka Slovenskej republiky
V priestoroch VÚRV v Piešťanoch sa nachádza
Génová banka SR.
Génová banka semenných druhov rastlín bola
otvorená v roku 1996, nachádzajú sa v nej
laboratóriá a klimatizované boxy, v ktorých sú
semená uskladnené. Jej kapacita je 50-tisíc vzoriek
semenných druhov – obilnín, strukovín, olejnín,
krmovín, tráv, zelených technických rastlín
a okrasných kvetín. V piešťanskej génovej banke je
uchovaných 17 649 vzoriek pri teplote 4 °C a 3 743
vzoriek pri teplote 7 °C. Okrem vzoriek semien sú
uchovávané aj informácie o nich.
5. Prednáška vedúcej Génovej banky SR
19. novembra 2014 sa v Art Jazz Gallery
v Kursalone uskutočnila prednáška na tému
Marhule ako ich nepoznáme, ktorá sa týkala
šľachtenia, pestovania, spracovania a liečivých
účinkov marhúľ a ich jadierok.
Prednášajúcou bola doc. Ing. Daniela Benediková,
PhD., vedúca Génovej banky SR, kurátorka
genetických zdrojov ovocných drevín a vedecká
pracovníčka NPPC-VÚRV Piešťany.

5. PRIEMYSEL, OBCHOD,
SLUŽBY
1. Slovenské liečebné kúpele, a. s. v roku 2014
a) Vedenie spoločnosti Generálny riaditeľ: do 30.
septembra 2014 Klaus Pilz. Nový riaditeľ zatiaľ
nebol menovaný, zastupoval ho finančný riaditeľ
kúpeľov Ing. Viliam Mikuláš.
Predstavenstvo: Ing. Lev Novobilský – predseda,
Klaus Pilz – podpredseda (do 31.12.2014), John
Ernest Smith (do 4.6.2014), Ing. Emanuel Paulech,
Ing. Jurina Halmayová, Balázs Zoltán Kovács, Ing.
Viliam Mikuláš, Dr. Imre Deák, Mark Nicholas
Hennebry (od 20.8.2014).
Dozorná rada: Sándor Betégh, Paul Filer, František

Nortík, Michaela Uhrínová, Ing. Pavel Říha, János
Tobiás.
b) Založenie spoločnosti SLK Piešťany, a. s. bola
založená 29. mája 1996 a do Obchodného registra
Okresného súdu Trnava zapísaná 5. augusta 1996.
100%-nou dcérskou spoločnosťou SLK Piešťany sa
stala spoločnosť Prírodné liečebné kúpele Smrdáky,
a. s., do obchodného registra bola zapísaná 6. júna
2008.
Hlavnou činnosť SLK Piešťany, a. s. je
poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti
a poskytovanie preventívnych, rehabilitačných
a rekondičných pobytov.
c) Hospodárenie spoločnosti
Celkové výnosy v roku 2014 boli 35 914 tisíc
eur, celkové náklady 33 984 tisíc eur. Celkový
hospodársky výsledok (čistý zisk) bol 1 930,5 tisíc
eur.
Rozdelenie zisku: 10-percentná zákonná tvorba
rezervného fondu 193 tisíc eur, dividendy
akcionárov 800 tisíc eur, nerozdelený zisk 937,5
tisíc eur.
Mestu Piešťany (10,01 % akcií) boli za rok 2014
vyplatené dividendy vo výške 80 080 eur.
d) Investičné akcie Na investičnú výstavbu bolo
celkove vynaložených 6 724 tisíc eur. Investičné
akcie: 1. Rekonštrukcia Balneoterapie 2 –
prebiehala od novembra 2013 do konca marca
2014. Zrekonštruované boli celé 2 pavilóny a časť
bazénov v 3. pavilóne. Celkové náklady dosiahli
cca 8,8 mil. eur, v roku 2013 cca 2,2 mil. eur,
v roku 2014 cca 6,6 mil. eur.
Ďalšie investičné akcie boli: 2. Vybavenie hotelov
a balneoterapií – 107 tisíc eur, 3. Modernizácia
– vetranie bahenných kúpeľov v zrkadlisku Pro
Patria – 11 tisíc eur, 4. Rozšírenie polievacích
systémov na golfovom ihrisku – 11,5 tisíc eur, atď.
e) Klienti kúpeľov Celkový počet klientov v roku
2014 bol 45 549, z toho bolo 19 104 domácich
a 26 445 zahraničných. Z domácich klientov
bolo 13 288 samoplatcov a 5 816 zo zdravotných
poisťovní.
Zahraniční klienti pochádzali zo 74 krajín sveta –
Nemecko 27,40 %, Česko 20,08 %, Izrael 19,64 %,
Rusko 6,63 %, Kuwait 3,52 %, Rakúsko 3,28 %,
Saudská Arábia 2,70 %, Maďarsko 1,74 %, USA
1,62 %, Poľsko 1,42 %, Ukrajina 1,14 %, Libanon
1,08 %, Veľká Británia 0,85 %, Cyprus 0,85 %,
Egypt 0,65 %, Kanada 0,56 %, Austrália 0,53 %,
SAE 0,50 %, Francúzsko
0,41 %, atď.
f) Významní hostia kúpeľov – minister
zdravotníctva Kuwaitu, veľvyslanec Indie Shri

Param Jit Mann, delegácia z Číny.
Do kúpeľov zavítali z Ruska bývalý kozmonaut
Viktor Michajlovič Afanasiev a výtvarná umelkyňa
Tatiana Skorobogatova.
g) Rekonštrukcia Balneoterapeutického centra
(Balneoterapia 2) Centrum je z jednej strany
spojené s hotelmi Palace a Esplanade a z druhej
strany s hotelmi Splendid a Grand.
V novembri 2013 sa začala rekonštrukcia
bahenného oddelenia, zrkadliska a rehabilitačného
centra. Tiež bolo rozšírené fitnescentrum, pribudol
krytý bazén s vlastnou hydromasážnou časťou,
zrekonštruované boli bazény na gymnastiku vo
vode, vykonali sa aj ďalšie úpravy.
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného
balneoterapeutického centra sa uskutočnilo
9. apríla 2014. Kúpele získali najmodernejšie
balneoterapeutické centrum v strednej Európe.
h) Udelenie certifikátu ESPA piešťanským
kúpeľom
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. patria
k najvýznamnejším poskytovateľom kúpeľných
služieb v Európe a preto sa rozhodli v roku 2014
absolvovať recertifikáciu. Úspešne absolvovali
certifikačný proces Európskej asociácie kúpeľov
(ESPA) a opäť im bol udelený certifikát kvality
Europe Spa med.
Experti z ESPA preskúmali viac ako 1000 bodov
z oblasti manažmentu kvality a bezpečnosti,
liečebných procedúr a oddychových priestorov,
lekárskej starostlivosti, bazénov a priestorov
wellness, ubytovania a stravovania.
Kúpele úspešne absolvovali kontrolný audit
a potvrdili vysokú úroveň kvality vo svojich
hoteloch a kúpeľných zariadeniach.
ESPA bola založená v roku 1995 v Bruseli ako
organizácia, ktorá zastrešuje národné kúpeľné
asociácie a zastupuje záujmy viac ako 1200
kúpeľných miest v Európe.
2. ON Semiconductor Slovakia, a. s. –
rekonštrukcia objektu v Piešťanoch
V roku 1998 americká spoločnosť Motorola
vyhrala konkurz na majetok bývalej Tesly
Piešťany a v jej areáli založila spoločnosť Slovakia
Electronics industries, a. s., zameranú na výrobu
polovodičových súčiastok.
V roku 2000 začala spoločnosť s výrobou
integrovaných obvodov.
V roku 2002 sa zmenil názov spoločnosti na ON
Semiconductor Slovakia, a. s.
V roku 2004 bola otvorená druhá výrobná hala

v Piešťanoch na výrobu výkonných tranzistorov.
V roku 2006 spoločnosť otvorila aj Design center
v Bratislave.
V roku 2009 sa v Piešťanoch ukončila výroba
polovodičových prvkov. Piešťanská pobočka sa
potom zmenila na zákaznícke centrum spoločnosti
pre Európu a Ameriku.
V rokoch 2012 až 2014 prebiehala rekonštrukcia
piešťanského objektu.
Bola vymenená celá fasáda hlavnej
administratívnej budovy a priľahlej jedálne a boli
vykonané ďalšie stavené úpravy.
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného objektu
sa uskutočnilo 10. apríla 2014. Zúčastnili sa
ho riaditeľ spoločnosti Jozef Janiska, predseda
predstavenstva Brent Wilson, primátor Piešťan
Remo Cicutto i ďalší hostia.
Počet zamestnancov spoločnosti ON
Semiconductor Slovakia, a. s. stúpol na 255, z toho
218 bolo v Piešťanoch a 37 v Bratislave.

6. ÚPRAVA MESTA,
DOPRAVA, SPOJE
1. Relaxačno-rezidenčný komplex Lodenica –
zámer na výstavbu
Spoločnosť NPW, a. s. Piešťany už v roku 2008
predložila Mestu Piešťany zámer postaviť na
južnom okraji Piešťan rekreačno-rezidenčný
komplex. Mal by sa nachádzať medzi pravým
brehom vodnej nádrže Sĺňava a štátnou cestou
I/61 na ploche 38,1 ha, z toho 35 ha sú pozemky
bývalých ovocných sadov a časť je orná pôda.
Mestské zastupiteľstvo vtedy investorom
predložený zámer podporilo a začal sa obstarávací
proces.
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Piešťany
mohli byť mestským zastupiteľstvom schválené až
po vypracovaní správy o vplyve tohto komplexu na
životné prostredie, ktorá bola vypracovaná v roku
2013.
V marci 2014 sa v mestskej knižnici uskutočnila
verejná prezentácia spracovaných dokumentov.
V máji 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany (MsZ) pripomienky vyhodnotili
a zároveň schválili vypracovanie zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Piešťany v súvislosti
s pripravovanou výstavbou komplexu Lodenica,
ktoré v septembri 2014 schválili. Pozemky boli
preklasifikované pre výstavbu objektov na bývanie

a rekreáciu. MsZ zároveň uložilo vlastníkovi
vypracovať ďalší podrobnejší dokument územného
plánu. Komplex Lodenica by mal mať 3 časti,
prvá je určená na podnikateľské aktivity, druhá na
rekreáciu a tretia na bývanie. Začiatok pozemných
prác ešte závisí aj od schválenia Krajským
pamiatkovým úradom v Trnave.
2. Projekt „Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch
– promenáda kultúr“
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (MsZ) 1. apríla 2014 bola schválená
žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu rozsiahlej rekonštrukcie
Kolonádového mosta v Piešťanoch.
Most bol vybudovaný v rokoch 1931-1933 podľa
projektu Ing. arch. Emila Belluša a je zapísaný
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
ako národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa
v pamiatkovej zóne mesta.
Jeho súčasné využitie: promenádový most s pešou
premávkou a predajňami suvenírov, cukroviniek,
módnych doplnkov a konfekcie. Vlastníkom
Kolonádového mosta je Mesto Piešťany, ktoré
zabezpečilo vypracovanie projektu „Kolonádový
most v Piešťanoch – promenáda kultúr“.
Cieľom projektu je kompletná rekonštrukcia
mosta, vyžiadala by si cca 1,5 mil. eur. Projekt
obsahuje úpravu vozovky a spodnej časti mosta,
rekonštrukciu nadstavby, kovových konštrukcií,
okien, strechy, odstránenie nefunkčných potrubí
a káblov. Nasledovala by realizácia nového
technického a konštrukčného zabezpečenia
nebytových priestorov a ich interiérového
vybavenia .
Zámerom projektu je aj zriadenie galerijných
priestorov na osvetové účely v ľavom krídle mosta
(z kúpeľnej strany), informačno-prezentačných
priestorov v jeho pravom krídle (z mestskej
strany), vrátane pitného pavilónu s balneologickou
expozíciou za sochou barlolámača. Obe pracoviská
by mali aj obslužné a informačné pulty. Projekt
teda predpokladá multifunkčné využitie mosta.
V roku 2014 však Mesto Piešťany finančné
prostriedky z eurofondov nezískalo, keďže
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR projekt neschválilo, lebo neboli splnené kritériá
odborného hodnotenia.
Mesto Piešťany sa bude o grant znovu uchádzať
v nasledujúcom roku 2015. V roku 2014 mesto
získalo aspoň 25 tisíc eur na opravu strechy mosta
z grantu Obnovme si svoj dom.

3. Nové parkovacie miesta na sídlisku Juh
V roku 2014 pribudli na sídlisku Juh nové
parkovacie miesta v severnej časti Bratislavskej
cesty a na krátkom úseku Gaštanovej ulice.
Stavebnými úpravami bolo z pôvodných 68
vytvorených 83 parkovacích miest, z toho 1 miesto
pre invalidov.
Súčasťou realizácie nových parkovacích miest
bola aj úprava križovatky a výstavba nových
spevnených plôch zo zámkovej dlažby pre
kontajnery na odpad a tiež aj nových chodníkov pre
peších.
4. Mobilné detské dopravné ihrisko
Sprístupnenie mobilného detského dopravného
ihriska sa uskutočnilo počas podujatí v rámci
Medzinárodného dňa detí 1. júna 2014 na Námestí
slobody. Ihrisko obsahuje to, s čím sa v dopravnej
premávke môžu deti stretnúť – priechody
pre chodcov, križovatku, kruhový objazd, 25
dopravných značiek a 2 semafory.
Piešťanský Rotary klub ihrisko daroval mestskej
polícii.
5. Mapy plôch pre výbehy psov
Na webovej stránke mesta sa pre lepšiu
informovanosť objavili 2 mapy, týkajúce sa
výbehov psov po verejných priestranstvách
v meste.
Jedna mapa znázorňuje umiestnenie košov na psie
exkrementy a druhá mapa informuje o miestach,
kde možno psa voľne vyvenčiť. Pre voľný pohyb
psov bolo vymedzených 5 miest, dve sú na sídlisku
A. Trajan, jedna je v lokalite Malá vrbina smerom
na polikliniku, ďalšia je na vale popri potoku
Dubová zo strany Studenej ulice a posledná na
chodníku popri Váhu od Lida po Bodonu.
6. Kúpaliskový areál Nafukovací vodný svet
7. júna 2014 bol na Hlbokej ulici neďaleko
zimného štadióna otvorený súkromný kúpaliskový
areál Nafukovací vodný svet (aquapark Funny
park). Majiteľom nafukovacieho aquaparku je
firma Environment so sídlom v Dubovanoch.
Prevádzkovateľom sa stala spoločnosť Funny park
s konateľom Milanom Raffesbergom.
V areáli kúpaliska bol nainštalovaný 40 m
nafukovací bazén, 13,6 m vysoká a 50 m dlhá
šmykľavka pre dospelých, elipsovitý bazén s 11
m „žraločou“ šmykľavkou pre deti, detský bazén
s mechanickými a elektrickými autíčkami i ďalšie
atrakcie pre malé deti. Tiež sa tam nachádza
piesková pláž a zóna pre oddych a občerstvenie.

7. Oprava Krajinského mosta v Piešťanoch
Vlastníkom Krajinského mosta v Piešťanoch, ktorý
je súčasťou cesty II/499 je Trnavský samosprávny
kraj (TTSK), správcom je Správa a údržba ciest
TTSK.
V roku 2011 bola vykonaná diagnostika mosta
v rozsahu – celkové pôsobenie, spodná stavba,
nosná konštrukcia a mostný zvršok. Na jej
základe bol most zaradený do 6. stupňa – veľmi
zlý, t. j. bol konštatovaný výskyt porúch, ktoré
ovplyvňujú zaťažiteľnosť mosta (v máji 2013
bol prejazd nákladných vozidiel obmedzený do
hmotnosti 12 ton). Dopravné zaťaženie mosta,
napriek dopravným obmedzeniam, bolo vysoké.
Konštrukčné prvky boli vystavené intenzívnemu
cyklickému namáhaniu a v dôsledku únavy
materiálu a porúch došlo k zníženiu jeho nosnosti.
Z vykonanej prehliadky vyplynulo, že poruchy
bolo možné odstrániť iba výmenou poruchových
alebo doplnením chýbajúcich súčastí.
Na základe týchto skutočností zabezpečila Správa
a údržba ciest TTSK spracovanie projektovej
dokumentácie, ktorá riešila nevyhnutnú opravu
mosta. Na celkovú rekonštrukciu však kraj
nemal dostatok peňazí a preto bola schválená iba
čiastočná oprava mosta. V októbri 2013 vyčlenil
TTSK na opravu mosta 215 tisíc eur. Vláda SR
prispela v marci 2014 dotáciou 500 tisíc eur zo
štátneho rozpočtu.
Pred začiatkom rekonštrukčných prác bola pre
obyvateľov Piešťan a okolitých obcí dôležitou aj
otázka náhradného premostenia Váhu.
Na zasadnutí krajského zastupiteľstva vo februári
2014 chceli piešťanskí krajskí poslanci presadiť
vybudovanie náhradného premostenia, avšak
neuspeli. Predseda TTSK Tibor Mikuš im oznámil,
že kraj má peniaze iba na nevyhnutnú opravu
mosta a na náhradné premostenie už peniaze nie sú.
Vedelo sa, že uzávierka mosta spôsobí viacerým
podnikateľom finančné straty i ďalšie problémy.
Mesto Piešťany požiadalo aj Ozbrojené sily SR
o postavenie náhradného premostenia. Odpoveď
však bola zamietavá, keďže vojaci môžu stavať
premostenie iba v prípade havárie, živelnej
udalosti, alebo katastrofy, ktorá je kombináciou
oboch predchádzajúcich prípadov. Úsilie mesta
o postavenie náhradného premostenia tak vyšlo
naprázdno.
Počas opravy bol most pre cestnú premávku
uzavretý. Boli vybrané dve obchádzkové trasy,
kratšia cca 25 km cez obec Lúka i s úsekom po
diaľnici, dlhšia cca 40 km cez Hlohovec. Prechod

cez lávku pre peších nebol obmedzený.
Oprava mosta bola rozdelená do dvoch etáp.
1. etapa rekonštrukčných prác trvala 2 mesiace.
Začala sa 1. júla, cesta II/499 bola úplne uzavretá.
Financovaná bola z prostriedkov TTSK a príspevku
štátu, dodávateľom stavebných prác bola žilinská
spoločnosť Hastra. Opravená bola vrchná časť
mosta. Vymenené boli vozovkové vrstvy, spravili
sa nové odvodňovače, odrazový pruh, opravilo sa
zábradlie a sanovali mostné oblúky. Vozovka bola
rozšírená o 1 m, jazdné pruhy na celom 270 m
úseku boli rozšírené z 2 x 2,5 m na 2 x 3 m. 31.
augusta sa 1. etapa opravy mosta skončila a most
bol sprístupnený cestnej premávke.
2. etapa rekonštrukčných prác prebiehala
počas septembra. Práce sa presunuli na
spodnú konštrukciu mosta a na vonkajšie časti
zábradlí. Čistili a natierali sa nosné konštrukcie
a železobetónové časti.
Nosné piliere sa neopravovali, údajne sú zatiaľ
funkčné. Životnosť mosta sa predĺžila o dvadsať
rokov. Most bol pôvodne postavený s nosnosťou 22
ton, tá bola neskôr znížená na 12 ton. Táto znížená
nosnosť ostala aj po rekonštrukcii, čo znamená, že
veľké kamióny cez most prechádzať nebudú.
Krajinský most prešiel iba čiastočnou opravou.
Generálna oprava by si vyžiadala až 2 milióny eur.
Aj oceľová lávka, súbežná s mostom, je tiež veľmi
opotrebovaná a potrebuje opravu. Mesto ju plánuje
opraviť v roku 2015.
8. Oceľová lávka pri Krajinskom moste
Oceľová lávka cez Váh, nadväzujúca na severnú
stranu Krajinského mosta, bola pôvodne postavená
ako potrubné premostenie rieky pre inžinierske
siete – vodovodné, kanalizačné a plynové potrubia
i ďalšie rozvody.
242 m dlhá lávka však bola zhotovená tak, aby
okrem sietí sa používala na prechod chodcov
a cyklistov.
Koncom roka 2013 dalo Mesto Piešťany
vypracovať statický audit konštrukcie lávky
i štúdiu pre návrh rekonštrukčných prác. Z auditu
a štúdie vyplynulo, že lávka je zatiaľ bezpečná
a inžinierske siete sú tiež funkčné. Rekonštrukciu
si však vyžaduje oceľová konštrukcia, ktorej stav
sa koróznymi účinkami dažďovej vody postupne
zhoršoval. Najprv bude treba odstrániť korózne
nánosy a znečistenia a spriechodnia sa odtoky vody.
Potom budú opravené a nahradené znehodnotené
a nefunkčné časti oceľovej konštrukcie. Nakoniec
lávka dostane nový náter, ktorý okrem estetického

bude mať aj funkčný efekt.
V roku 2014 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia
Krajinského mosta, k rekonštrukcii lávky sa zatiaľ
nepristúpilo. Rekonštrukcia lávky je naplánovaná
na rok 2015. Finančné prostriedky na tento
účel okrem Mesta Piešťany by mali poskytnúť
aj ďalší investori – TAVOS, SPP a Slovenské
telekomunikácie.
9. Opravy a rekonštrukcie komunikácií
v Piešťanoch
V roku 2014 Mesto Piešťany pokračovalo
v opravách a rekonštrukciách ďalších ulíc
a chodníkov, k tomu zo svojich prostriedkov
vynaložilo cca 500 tisíc eur.
Realizovali sa tri druhy opráv, z toho dva
druhy predstavovali čiastočnú rekonštrukciu.
Prvý typ opráv zahrňoval opravu druhého
pruhu komunikácie, ktorý ostal neupravený po
minuloročných rozkopávkach plynárov. Druhý typ
opráv predstavoval odstránenie povrchovej vrstvy
a jej nahradenie novou vrstvou asfaltu.
Rekonštrukčné práce prebiehali počas leta. Nový
asfalt bol položený na úsekoch viacerých ulíc
v niekoľkých etapách. 1. etapa zahrňovala opravu
Štefánikovej ulice (po Fándlyho ulicu), Ulicu A.
Šindelára a Úzku ulicu, 2. etapa opravy Sasinkovej
ulice, Bottovej ulice a Hoštákov, 3. etapa opravy
Bernolákovej ulice, Kukučínovej ulice a 4.
etapa opravy Radlinského ulice, Holubyho ulice
a Palárikovej ulice.
Tretím typom opráv bola komplexná rekonštrukcia
aj s novým podložím. Rekonštrukčné práce
prebiehali počas plnej uzávierky komunikácie.
Napríklad, v roku 2011 bola komplexne
zrekonštruovaná Teplická ulica, v roku 2014
Meštianska ulica.
Rekonštrukciu potrebujú aj ďalšie ulice a chodníky.
Na Dopravnej ulici sa objavilo viacero veľkých
výtlkov, ktoré sú nebezpečné najmä pre cyklistov.
Opravu súrne potrebuje chodník na ulici Pod
Párovcami, Ulica A. Hlinku a Sládkovičova ulica.
V rozpočte Mesta Piešťany na rok 2014 boli na
tieto opravy vyhradené finančné prostriedky, ktoré
však boli viazané na odpredaj mestského majetku,
ten sa však nezrealizoval a preto mesto zatiaľ
plánované peniaze nezískalo.
Opravy štátnych ciest zabezpečuje Slovenská
správa ciest.
Výtlky na Kláštornej ulici boli opravené
technológiou pneumotrysku.

10. Rekonštrukcia Meštianskej ulice
V roku 2014 sa uskutočnila komplexná
rekonštrukcia Meštianskej ulice ktorá trvala od
konca júla do začiatku októbra za plnej uzávierky.
Na základe verejného obstarávania sa dodávateľom
stavebných prác stala firma ZE-PRA zo Zlatých
Moraviec. Mesto Piešťany na rekonštrukciu
Meštianskej ulice vynaložilo 126 tisíc eur.
Najprv sa vykonal výrub 13 stromov, ktoré koreňmi
dlhodobo narúšali povrch komunikácie.
Odstránená bola stará vozovka, opravené boli
spodné vrstvy. Položené boli inžinierske siete.
Výškovo boli upravené šupátka a kanalizačné
šachty, dažďové vpuste boli nahradené novými
a napojené na kanalizáciu. Staré verejné osvetlenie
bolo nahradené novými pozinkovanými stožiarmi
s novými svietidlami a káblovými rozvodmi. Nový
povrch ulice je z asfaltového betónu, chodníky zo
zámkovej dlažby.
Bolo vybudovaných 12 pozdĺžnych parkovacích
miest a urobené dopravné značenie.
Počas jesene pracovníci Služieb mesta Piešťany
zasadili 8 stromov lipy malolistej.
11. Rekonštrukcia Komenského ulice
Rekonštrukcia Komenského ul. prebiehala v letnom
období. Mesto Piešťany na ten účel vynaložilo 103
tisíc eur.
Na úseku od Krajinskej cesty po Ulicu 8. mája
bola rozšírená komunikácia pre umožnenie radenia
vozidiel do križovatky na Krajinskej ceste a boli
urobené zastávkové pruhy pre autobusové linky.
Úsek komunikácie po Brezovú ulicu bol rozšírený,
pribudlo tam 22 parkovacích miest zo zámkovej
dlažby. Pri dovoze detí autami do školy bol často
predtým problém nájsť miesto na krátkodobé
zastavenie.
Zo strany základnej školy pribudol aj chodník zo
zámkovej dlažby.
Na úseku pri križovatke Komenského ulici
a Brezovej ulici boli urobené zastávkové pruhy pre
autobusové linky.
12. Historická Elektrárňa Piešťany
Objekt zanedbanej historickej Elektrárne Piešťany
z roku 1906, nachádzajúci sa na Staničnej ul., bol
v roku 1995 zapísaný do Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu ako národná kultúrna
pamiatka.
Majiteľom historickej mestskej elektrárne
je spoločnosť Západoslovenské elektrárne.
S iniciatívou na jej rozsiahlu rekonštrukciu prišiel

Piešťanec Ján Orlovský. V roku 2008 bola pre
študentov vypísaná architektonická súťaž na
koncepciu jej opravy, autormi víťazného projektu
boli študenti 3. ročníka Fakulty architektúry STU
v Bratislave Michal Ganobjak a Vladimír Hain.
Samotná rekonštrukcia sa po trojročnej projektovej
príprave začala v apríli 2012, realizoval ju jej
vlastník.
9. septembra 2014 bola zrekonštruovaná elektrárňa
slávnostne otvorená a sprístupnená verejnosti.
Pri tejto príležitosti primátor Piešťan odovzdal
generálnemu riaditeľovi ZSE Jochenovi Kleyovi
pamätnú medailu primátora mesta, na ktorej sú
zobrazení Ľudovít a Imrich Winterovci, ktorých
podnikateľské aktivity priniesli prospech nielen
kúpeľom, ale aj mestu a jeho obyvateľom.
Objekt historickej Elektrárne Piešťany začal slúžiť
ako interaktívne vzdelávacie centrum pre mládež
a dospelých. Zároveň je to kultúrno-spoločenský
stánok so stálou expozíciou technického múzea
o histórii a výrobe elektrickej energie a na výstavy
s cieľom priniesť komplexný pohľad na energiu.
13. Otvorenie Street Workout ihriska
11. októbra 2014 bolo v Piešťanoch otvorené
workoutové ihrisko. Nachádza sa na Vážskej ulici
na nábreží Váhu pod valom oproti Kruhovke. Na
ihrisku možno cvičiť na špeciálnych kovových
konštrukciách, na ktorých sa pri cvičení využíva
váha vlastného tela.
V rámci otváracieho programu vystúpili družstvá
zo Slovenska a z Čiech, konali sa workshopy pre
deti i dospelých.
Realizáciu ihriska zabezpečilo dotáciou
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a OO CR Rezort Piešťany s finančným
prispením Mesta Piešťany.
14. Oprava budovy CVČ Ahoj Piešťany
Koncom roka 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia
objektu CVČ Ahoj na Teplickej ulici. Budova
je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
SR ako Vila so záhradou. Objekt sa nachádza
v pamiatkovej zóne mesta a preto je predmetom
pamiatkovej ochrany. Je nositeľom pamiatkových
hodnôt z oblasti historickej, architektonickej,
urbanistickej a umelecko-remeselnej.
Na budove bola opravená fasáda, zároveň sa
vykonali umelecko-remeselnícke práce pod
dohľadom pamiatkarov. Tiež sa vybudovalo
parkovisko pre 5 áut. Rekonštrukčné práce si

vyžiadali vyše 37 tisíc eur, z toho bola dotácia
10 tisíc eur z Ministerstva kultúry SR, zvyšok
financovalo mesto.
Rekonštrukčné práce by mali pokračovať aj
v budúcom roku. Mesto Piešťany požiadalo
Ministerstvo kultúry SR o grant vo výške 17 tisíc
eur na opravu strechy budovy.
15. Výstavba novej športovej haly v Piešťanoch
Výstavba novej športovej haly v Piešťanoch sa
z iniciatívy Miroslava Neráda začala v novembri
2014 a mala by sa ukončiť na jeseň 2015.
Investorom je spoločnosť EUR-MED Slovakia
Stará Turá. Predpokladané náklady sú 2 milióny
eur.
Športová hala bude slúžiť najmä pre basketbal
(Piešťanské Čajky), tiež pre volejbal a hádzanú.
Basketbalistky Piešťanské Čajky v súčasnosti
trénujú v športovej hale Gymnázia Pierra de
Coubertina.
Športová hala sa stavia na pozemku medzi
futbalovým štadiónom a tenisovými dvorcami,
kapacita pre divákov bude 800 miest.
16. Plavecké centrum Piešťany – prípravné práce
Lokalitu na umiestnenie plaveckého centra
schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany,
vybraný bol mestský pozemok pri futbalovom
štadióne na okraji parku.
V roku 2011 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení
celého areálu – krytej plavárne a exteriérového
kúpaliska. Zároveň spoločnosť PROMA, s. r. o.
začala pracovať na projektovej dokumentácii pre
stavebné povolenie a na realizačnom projekte.
V roku 2012 bolo vydané stavebné povolenie
pre exteriérové kúpalisko a súvisiace objekty
a komunikácie.
V roku 2013 bolo vydané rozhodnutie o schválení
čerpania podzemných vôd a pokračovalo
spracovanie realizačného projektu.
26. septembra 2014 zastupiteľstvo schválilo
pokračovanie prípravných prác na realizáciu
plaveckého centra, a to napriek tomu, že podľa
štúdie uskutočniteľnosti bola výstavba centra za
súčasnej situácie prakticky nerealizovateľná. Mesto
Piešťany vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť
(cca 7 mil. eur), by z vlastných prostriedkov
nedokázalo tento projekt realizovať. Tiež aj
prevádzka plaveckého centra (ročná stratovosť
cca 1 mil. eur) by bola neúnosnou záťažou pre
rozpočet mesta. Poslanci novozvoleného mestského
zastupiteľstva sa preto na svojom zasadnutí 23.

decembra 2014 rozhodli pozastaviť doterajší
priebeh prípravných prác na výstavu plaveckého
centra.
Záležitosť výstavby plaveckého centra sa bude
riešiť v roku 2015.
17. Tréningová hokejová hala – prípravné práce
V Piešťanoch by sa mala postaviť tréningová
hokejová hala ako Národné tréningové centrum pre
hráčov vo veku 18 a 20 rokov.
Začiatkom roka 2014 poskytol predseda vlády
SR Róbert Fico zo svojej rezervy sumu 1 mil.
eur na výstavbu haly. V priebehu roka prebiehalo
vypracovanie predmetného projektu. Informácie
o predpokladaných nákladoch boli rôzne –
počiatočný odhad bol 2,6 mil. eur, neskôr to bolo
2,25 mil. eur, ba údajne dokonca by mohli byť iba
1,65 mil. eur, za túto sumu by sa projekt mohol
realizovať.
Tréningová hokejová hala by sa mal postaviť do
konca roka 2015.
18. Oprava strechy budovy ZUŠ v Piešťanoch
V auguste 2014 sa uskutočnila oprava strechy
budovy Základnej umeleckej školy na Štúrovej
ulici. Mesto Piešťany na opravu vynaložilo
23 tisíc eur.
19. Spomaľovače na Dlhej ulici
Dlhá ulica vedie súbežne s potokom Dubová. Cez
potok vedie lávka spájajúca Malý a Veľký Floreát,
oproti nej sa nachádza križovatka Dlhej a Kúpeľnej
ulice.
Pri zjazde cyklistov a prechodu chodcov z lávky na
Dlhú ulicu im hrozil
stret s prechádzajúcimi
autami. Preto boli na Dlhej ulici vybudované
dva spomaľovacie ostrovčeky, ktoré rozdelili ulicu
na dva pruhy, znižujúce rýchlosť prechádzajúcich
áut. Mesto na vybudovanie spomaľovačov
vynaložilo 37 tisíc eur.
Vybudovanie spomaľovacích ostrovčekov však
začalo prekážať autobusom, sťažilo im prejazd
križovatkou. Upozornili na to vodiči MHD, keďže
pri odbočení dochádzalo k porušovaniu dopravných
predpisov.
20. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
V roku 2014 začalo Mesto Piešťany realizovať
postupne rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Mestská svetelná verejná sieť pozostáva zo 65
odberných miest, na ktoré bolo pripojených 1600
svietidiel.

Súčasný systém verejného osvetlenia už je
zastaralý, má slabý výkon, svietidlá nedosahujú
potrebnú kvalitu, oceľové stožiare sú už vyše 40
rokov staré, údržba je finančne náročná.
Mestu Piešťany sa z Operačného programu
Konkurencie schopnosť a hospodársky rast
podarilo získať nenávratný finančný príspevok. Na
základe elektronickej aukcie rekonštrukčné práce
vykoná bratislavská spoločnosť Venimex Slovakia
za cenu cca 147 tisíc eur.
Nainštalovaných bude 111 nových svetelných
bodov na uliciach Royova, Kalinčiakova,
Winterova, Kukučínova, Poštová, Andreja Hlinku,
Staničná a Železničná.
Mesto plánuje v rekonštrukcii verejného osvetlenia
pokračovať ďalej a v budúcom roku získať ďalší
grant. Zavedenie moderného systému verejného
osvetlenia zvýši bezpečnosť občanov, zníži sa
tvorba CO2 a údržba bude lacnejšia.
21. Nová ulica v Piešťanoch
Nová ulica v Piešťanoch bola pod názvom Ulica
Milana Antala schválená uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany č. 112/2014. Vznikla
v súvislosti so zástavbou rodinných domov, začína
sa na Vodárenskej ulici a končí pred železničnou
traťou.
Občan Piešťan Milan Antal bol astronóm, zaoberal
sa astrofotografiou a pozorovaním asteroidov,
komét a planétok. Objavil 17 planétok, z ktorých
jedna s číslom 6717 nesie meno Antal. Asteroid
s číslom 4573 má názov Piešťany.
Obyvatelia predmetnej ulice však nesúhlasili
s týmto názvom. Prípadnú zmenu názvu ulice by
však opäť muselo schváliť zastupiteľstvo.
22. Služby mesta Piešťany, p. o. – strediská
Riaditeľom SMP, p. o. v roku 2014 bol Ing. Ernest
Jančina.
Činnosť SMP sa realizovala v šiestich strediskách:
a) Stredisko správy a údržby cintorínov –
zabezpečovalo prevádzku a údržbu troch pohrebísk
– Bratislavská cesta, Žilinská cesta, m. č. Kocurice.
b) Stredisko verejnej zelene – zabezpečovalo
údržbu trávnatých a iných plôch, výroby a následné
výsadby stromov a krov, údržbu detských ihrísk,
drvenie a odvoz bioodpadu, zimnú údržbu
komunikácií a pod.
c) Stredisko skleníkového hospodárstva
a manipulačnej plochy pre bioodpad –
zabezpečovalo produkciu rastlín pre výsadbu
v meste, uskladnenie a spracovanie bioodpadu

z územia mesta a pod.
d) Stredisko údržby – zabezpečovalo strojové
a ručné čistenie mesta a zimnú údržbu, údržbu
verejného osvetlenia, vianočnú výzdobu, údržbu
detských ihrísk, lavičiek a smetných košov, údržbu
zvislého dopravného značenia autobusových
zastávok, vývoz smetných košov, čistenie dažďovej
kanalizácie a pod.
e) Stredisko parkovísk a trhovísk – bolo zamerané
na podnikateľskú činnosť, na parkoviskách bolo
v prevádzke 13 parkovacích automatov, závorový
systém, prevádzkovalo 2 trhoviská (Nálepkova
ulica a Ulica A. Hlinku), 1 verejné WC (na
trhovisku Nálepkova ulica).
f) Stredisko správy a údržby budov –
zabezpečovalo opravu a údržbu mestských budov,
údržbu oplotenia a chodníkov na cintorínoch,
montáž a prevádzku mobilnej ľadovej plochy,
údržbu závlahového vodovodu v Sade A. Kmeťa,
prevádzku 9 fontán a 3 pitných fontán a pod.
23. Odpadové hospodárstvo mesta Piešťany v roku
2014
V roku 2014 bolo v Piešťanoch vyprodukovaného
celkove 18 633 ton odpadu, z toho bolo 11 340
t skládkového odpadu a 7 293 t separovaného
odpadu.
Skládkový odpad pochádzal z domácností (4 970
t), z prevádzok (2 550 t),
zo zberného strediska
(2 381 t) a v menšom rozsahu aj z uličných
smetných nádob, z čistenia ulíc i z cintorínov.
Odvoz zabezpečovala spoločnosť Marius Pedersen,
a. s.
Separovaný odpad mal niekoľkých odberateľov.
Boli to Marius Pedersen, a. s. (papier, plasty, sklo,
kov), tetrapakové obaly, kuchynský odpad), Bomat,
s. r. o. (batérie a akumulátory, elektroodpad),
Vyfako, s. r. o. (žiarivky a farby, oleje a tuky,
pneumatiky), Revenge, s. r. o. (šatstvo, textil)
a Služby mesta Piešťany (bioodpad).
V roku 2014 boli náklady na zber, prepravu
a zneškodnenie odpadov 1 458 548 eur, príjmy
z poplatkov za komunálne odpady boli 1 318 942
eur, Mesto Piešťany teda na odpady doplácalo
sumou 139 606 eur.

7. ŠKOLSTVO
1. Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského
ulica Piešťany – 75. výročie vzniku
ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského ulica Piešťany

oslávila 75. výročie svojho vzniku. 14. januára
2014 sa v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána
uskutočnila vernisáž výstavy venovanej tomuto
výročiu, zúčastnil sa jej primátor mesta Remo
Cicutto.
Riaditeľom školy je Kamil Moravčík.
Škola bola otvorená v roku 1938 na vtedajšom
okraji Piešťan.
2. Základná umelecká škola Piešťany – 70. výročie
vzniku
ZUŠ Piešťany oslávila 70. výročie svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti sa
14. marca 2014
uskutočnil galaprogram v Dome umenia.
Primátor Piešťan Remo Cicutto odovzdal pamätnú
plaketu riaditeľovi ZUŠ Kamilovi Vavrincovi
a bývalej zástupkyni riaditeľa Emílii Tulákovej.
Kyticu kvetov primátor odovzdal 98-ročnej Oľge
Osvaldíkovej, ktorá dlhé obdobie pôsobila ako
učiteľka tanečného odboru. V programe vystúpili
najlepší súčasní aj niekdajší tanečníci a hudobníci
školy. V dvoch galériách Domu umenia sa svojimi
prácami prezentovali súčasní i bývalí žiaci
výtvarného odboru.
Hudobná škola v Piešťanoch vznikla na podnet
vtedajších predstaviteľov obce v období prvej
Slovenskej republiky. Vtedajší vládny komisár
Piešťan Juraj Šelest dal 16. decembra 1943 súhlas
k založeniu školy s oddeleniami klavírnym,
husľovým a dychovým. Slávnostné otvorenie
Hudobnej školy v Piešťanoch sa uskutočnilo 14.
marca 1944 v hoteli Royal (neskôr Slovan). Prvým
riaditeľom hudobnej školy sa stal Martin Červenka,
ktorý v tom čase viedol i gymnázium.
3. Ocenenie Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda
...
26. marca 2014 si prevzalo ocenenie Pedagógovia,
na ktorých sa nezabúda ... 20 piešťanských
učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobili alebo
pôsobia v materských školách, v základných
školách, v ZUŠ a v CVČ Ahoj.
Primátor mesta ich ocenil za pozoruhodné
a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom
procese. Ocenenie si prevzali: Viera Balšanová,
Eva Bartovicová, Ladislav Boháčik, Jarmila
Golierová, Mgr. Jana Grežová, Mgr. Kvetoslava
Holíková, Mgr. Elena Chmelová, Amália
Janotová, Viola Keherová, Mgr. Anna Kodajová,
Alena Kollárová, Mgr. Katarína Miškolciová,
Ľubica Orihelová, Mgr. Milada Selecká, Terézia
Schottertová, Mgr. Valéria Šútorová, Mgr. Matej

Tóth, Kamil Vavrinec, Zuzana Vavrová, Mária
Vráblová.
4. Súťaž Mladý someliér – 15. ročník
Tradičná súťaž mladých znalcov vína sa
uskutočnila v Hotelovej akadémii Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch 15. apríla 2014. Zúčastnili
sa jej dvojčlenné družstvá z 12 stredných škôl zo
Slovenska a Čiech.
Víťazom súťaže sa stala Nikola Krahulcová
z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera
v Piešťanoch.
Hosťami súťaže boli slovenský enológ Prof.
Fedor Malík a podpredseda TTSK Ing. Augustín
Hambálek.
5. Úspech študenta SPŠE v Piešťanoch
Medzinárodná súťaž Trenčiansky robotický deň sa
konala v dňoch 2. a 3. apríla 2014 v Trenčíne.
V kategórii Free Style sa víťazom stal študent
SPŠE v Piešťanoch Michal Košík. Pre súťaž si
zhotovil robota na šiestich kolesách s pohonom.
Robot mal otáčavý diaľkomer, kameru a rôzne
druhy meračov. Robot bolo možné použiť i na
prieskum priestoru, kde sa človek nedostane.
6. Ocenenie riaditeľa piešťanského gymnázia
Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
v oblasti výchovy, vzdelávania a športu bol riaditeľ
Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Ivan
Luknár ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda.
Koncom marca 2014 mu ju odovzdal minister
školstva SR Dušan Čaplovič.
7. Návšteva zahraničnej delegácie v Spojenej škole
v Piešťanoch
20. mája 2014 zavítala do Piešťan delegácia
zástupcov UNICEF.
13 koordinátorov z pobočiek organizácie
v Anglicku, Novom Zélande, Belgicku,
Hongkongu, Francúzsku, Fínsku a z newyorskej
centrály navštívilo Spojenú školu v Piešťanoch.
Škola sa zapojila do medzinárodného projektu
Škola priateľská deťom.
Členovia delegácie sa zaujímali o podmienky
výučby, organizáciu školy a o vzťahy medzi
pedagógmi, žiakmi a rodičmi.
8. Dar pre Materskú školu na Detvianskej ulici
20. mája 2014 zástupca OZ Veľké Srdce 4U Miloš
Tamajka odovzdal riaditeľke MŠ na Detvianskej
ulici v Piešťanoch modernú učebnú pomôcku

– interaktívnu tabuľu. Peniaze na zakúpenie
učebnej pomôcky sa získali verejnou zbierkou
prostredníctvom darcovského portálu občianskeho
združenia.
9. Súťaž Škola roka – 14. ročník
Vyhodnotenie súťaže piešťanských ZŠ a ZUŠ
Škola roka sa uskutočnilo
24. júna 2014
v Dome umenia. Ocenené boli školy a žiaci, ktorí
v školskom roku 2013/2014 dosiahli úspechy vo
výchovno-vzdelávacom procese, talentovaní žiaci
úspešní v predmetových súťažiach, olympiádach
alebo vynikli v športe.
Školou roka sa stala Základná škola Brezová ulica,
ocenenie prevzala riaditeľka školy Bronislava
Fačkovcová. Najlepšie výsledky v mimoškolskej
činnosti dosiahla Základná škola Holubyho ulica,
ocenenie prevzal riaditeľ školy Viliam Vrba.
Pamätný list za humánny čin roka prevzala Stredná
odborná škola, Mojmírova ul.
V súťaži školských časopisov sa na 1. mieste
umiestnil časopis Kométa žiakov ZŠ F. E. Scherera,
na 2. mieste časopis A je to, žiakov ZŠ sv. Márie
Goretti a na 3. mieste časopis Sedmička žiakov ZŠ
Brezová ulica.
Za najlepší výtvarný návrh na logo Talentov získala
cenu Natália Ladzianska zo ZŠ Brezová ulica.
Za najlepších športovcov roka boli vyhlásení
Michaela Španková a Martin Šiška zo ZŠ Brezová
ulica.
Najaktívnejšie školy v oblasti športu boli
Gymnázium Pierra de Coubertina (do 300 žiakov)
a ZŠ Brezová ulica (nad 300 žiakov). Ocenená bola
aj ZUŠ za reprezentáciu mesta Piešťany v oblasti
kultúry.
10. Materské školy v Piešťanoch v školskom roku
2013/2014
1. MŠ 8. mája 2 – 231 detí, riaditeľka Mgr.
Gabriela Kaššáková; 2. MŠ Ružová ul. – Eva
Macánková, 97 detí; 3. MŠ Staničná – PaedDr.
Jaroslava Tarabová, 188 detí; 4. MŠ Valová ul.
– Iveta Ščasná do 30.6.2014, potom Bc. Ľubica
Majerčíková, 196 detí.
11. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany v školskom roku 20123/2014
1. ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského ulica, riaditeľ
Mgr. Kamil Moravčík, 182 žiakov; 2. ZŠ Holubyho
ulica, riaditeľ Mgr. Vilém Vrba, 329 žiakov; 3.
ZŠ Mojmírova ulica, Mgr. Rudolf Kollár, 493
žiakov; 4. ZŠ Brezová ulica, RNDr. Bronislava

Fačkovcová, 728 žiakov; 5. ZŠ F. E. Scherera,
PaedDr. Gizela Talačová, 173 žiakov.
Na území Piešťan tiež pôsobia – 1. Cirkevná
ZŠ, riaditeľ PhDr. Marián Marák, 2. Spojená
škola, PaedDr. Alexandra Thomová, 3. Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva,
PaedDr. Viera Sakmárová.
12. Noví riaditelia stredných škôl v Piešťanoch
1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Na
základe výsledku výberového konania konaného
14. mája 2014 bola za riaditeľku školy menovaná
učiteľka slovenského a anglického jazyka Mgr.
Miroslava Hanková. Do funkcie nastúpila 1. júla
2014, nahradila doterajšieho riaditeľa Mgr. Ivana
Luknára.
2. Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Piešťany Na základe výsledku výberového konania
konaného 16. mája 2014 bol za riaditeľa školy
menovaný učiteľ telesnej výchovy Mgr. Jozef
Kolník. Do funkcie nastúpil 1. júla 2014, nahradil
doterajšieho riaditeľa Ing. Milana Tupého.
13. Zámer na zriadenie vysokej školy letectva
v Piešťanoch
Na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany súhlasili poslanci so zámerom n. o.
Ikaria zriadiť v Piešťanoch Európsku vysokú školu
letectva.
V októbri však Ikaria odstúpila od svojho zámeru
realizovať projekt leteckej školy v Piešťanoch.
14. Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie (FBaLR) – promócie študentov
Rok 2014 bol už deviatym rokom pôsobenia
Inštitútu FBaLR v Piešťanoch, ktorý je súčasťou
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
11. júla 2014 sa už siedmy raz v kinosále
Fontána na slávnostnom promočnom akte zišlo
95 absolventov školy z celého Slovenska, kde si
z rúk akademických predstaviteľov školy prevzali
diplomy s oprávnením nosiť titul bakalár.
Riaditeľom inštitútu bol MUDr. Jozef Beňačka,
PhD., rektorom Univerzity CM v Trnave doc. Ing.
Jozef Matúš, CSc.
15. Počty žiakov na základných školách k začiatku
školského roka 2014/2015
Na začiatku školského roka 2014/2015 nastúpilo
do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany 1 870 žiakov, čo bolo o 32 menej
ako v predchádzajúcom školskom roku.

Do 1. ročníka ZŠ nastúpilo 222 žiakov, čo bolo o 8
menej než v predchádzajúcom školskom roku.
16. Počty študentov na stredných školách
k začiatku školského roka 2014/2015
Na začiatku školského roka 2014/2015 nastúpilo
do piešťanských stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK 2 432 študentov. Do 1. ročníka
nastúpilo 595 študentov.
17. Centrum voľného času Ahoj Piešťany – ponuka
krúžkov
CVČ Ahoj Piešťany ponúklo pestrú ponuku
krúžkov pre školský rok 2014/2015.
Poplatok za krúžok na mesiac bol 2,50 eur. Krúžky
viedli interní pracovníci CVČ Ahoj alebo externisti.
Kultúra: keramika (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň
ZŠ), výtvarný krúžok (ZŠ), bábkarský krúžok (2.
stupeň ZŠ), literárno-výtvarný klub (ZŠ), tvorivé
ručičky (MŠ), externisti: modelársky – chlapci
(ZŠ).
Prírodoveda: túlavé topánky (integrovaní),
počítačový klub (integrovaní), počítačové hry (ZŠ),
externisti: strelecký (ZŠ), rybársky (ZŠ), robotický
(ZŠ), mažoretky – dievčatá (ZŠ), ľudové tance
(MŠ).
Spoločenské vedy: superstar na ľudovú nôtu (ZŠ),
trendy/rebelky – dievčatá (ozdoby, náramky,
ZŠ), dramatický (ZŠ), funny (hry, zábava, ZŠ),
materáčik (hry, tanec ... MŠ), externisti: nemecký
jazyk (ZŠ), anglický jazyk (ZŠ), moderné tance –
hip-hop (ZŠ).
Šport: florbal (mladší žiaci ZŠ), florbal (starší
žiaci ZŠ), florbal (SŠ), stolný tenis (ZŠ), plavecký
(ZŠ), kolky – chlapci (ZŠ), kolky – dievčatá (ZŠ),
externisti: športová gymnastika (MŠ), šach (ZŠ),
bedminton (ZŠ), karate (ZŠ).
18. Na kolesách proti rakovine
Mesto Piešťany sa už desiatykrát zapojilo do
kampane, ktorej iniciátorom bol Slovenský
paralympijský výbor.
Podujatie sa konalo pred Domom umenia
a zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníka základných
škôl. Absolvovali symbolické jazdy na určených
trasách nemotorovými dopravnými prostriedkami
– na kolobežkách, bicykloch, šľapacích autíčkach
i s fúrikmi.
Cieľom akcie bolo šírenie osvety v prevencii
nádorových ochorení a viesť deti k vytrvalosti pri
prekonávaní prekážok na dosiahnutie cieľa.

19. Stredná priemyselná škola elektrotechnická
(SPŠE) Piešťany – zrušenie internátu
K 1. septembru 2014 bolo ukončené ubytovanie
študentov v internáte SPŠE v Piešťanoch vo Vile
Löger, nachádzajúcej sa pri Kolonádovom moste
na začiatku Winterovej ulice. O mesiac neskôr sa
skončila aj prevádzka kuchyne a jedálne.
Vlastníkom budovy internátu je Trnavský
samosprávny kraj (TTSK).
Na zasadnutí zastupiteľstva TTSK 22. októbra
2014 bolo schválené vyradenie internátu zo
siete stredných škôl. V decembri 2014 schválilo
krajské zastupiteľstvo zaradenie Vily Löger ako
„prebytočný majetok“ a schválilo jej následný
predaj formou obchodnej verejnej súťaže.
Nepomohla ani snaha piešťanských krajských
poslancov, aby rozhodnutie o ďalšom využití
objektu zatiaľ počkalo. Jednou z možností by
bolo poskytnutie objektu piešťanskej Nemocnici
Alexandra Wintera, ktorá s ním susedí. O budovu
má záujem aj Mesto Piešťany, ktoré by ho od
TTSK chcelo získať výmenou.
V roku 2015 má SPŠE Piešťany prísť aj o budovu
školy na Nám. SNP a bude sa sťahovať do voľných
priestorov Strednej odbornej školy záhradníckej na
Brezovej ulici.

8. KULTÚRA
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2013
v oblasti kultúry
a) V kategórii kultúrny počin roka 2013 bolo
udelených 5 cien primátora mesta Piešťany.
Nemecký hudobný publicista a divadelný
dramaturg Kay Zeisberg získal cenu za román
Mramorový palác s podtitulom Piešťanský román,
v nemčine vyšiel pod názvom Marmor Palace. Je
to kniha o Piešťanoch a najmä o podnikateľských
aktivitách Ľudovíta Wintera, ktorý dokázal
povzniesť mesto a jeho kúpele na medzinárodne
uznávané liečebné a spoločenské centrum.
Ladislav Mušinský a Alexander Urminský cenu
získali za vydanie publikácie Piešťany v zrkadle
poštovej histórie. Kniha vyšla v roku 2013 a bola
zaradená do edície Bibliotheca Pescan ako jej 6.
zväzok.
Ladislav Mušinský získal cenu aj za vytvorenie
internetovej stránky na sociálnej sieti s názvom
PIEŠŤANY - HISTORY. Jej obsahom sú historické
i súčasné fotografie a videá pamiatok mesta,
kultúrnych akcií a života jeho obyvateľov.

Cenu tiež získalo Divadlo Exallievov Dona Bosca
za naštudovanie hry Príchod sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu, ktorej premiéra sa uskutočnila
5.júla 2013 v rámci osláv 1150. výročia príchodu
vierozvestcov na územie dnešného Slovenska. Do
realizácie predstavenia boli zapojení – podpredseda
združenia exallievov Michal Hort, vedúci divadla
a herec Andrej Klapica (Metod), scenárista Michal
Klč, herec Rastislav Piovarči (Cyril) a ďalších 10
hercov a 3 technickí pracovníci.
Ocenený bol aj kolektív Rádia Piešťany za šírenie
dobrého mena Piešťan doma i v zahraničí. Rádio
Piešťany začalo vysielať 31. decembra 2010.
Držiteľom licencie je spoločnosť WINTER média,
a. s., ktorá je vydavateľom regionálnych novín
Piešťanský týždeň,
Rádio Piešťany je regionálnou rozhlasovou
stanicou, zameranou hlavne na oddych a relax.
Vysiela predovšetkým hudbu rôznych žánrov.
Hovorené slovo je len okrajové, používa sa
v rozprávkach pre deti i dospelých a vo večerných
hodinách v špecializovaných hudobno-slovných
reláciách.
Kolektív redakcia rádia tvoria – Pavol Jurák
(riaditeľ), Ladislav Mušinský (relácia venovaná
rocku a jeho histórii), Silvester Boškovič (Pop
galéria), Adam Kvasnica (Svet elektronickej
hudby), Ivan Cali Podolský (Fest Dobrá Muzička),
Ján Babič (Podoby jazzu).
b) V kategórii kultúrna osobnosť roka 2013 získal
cenu primátora mesta Piešťany piešťanský dizajnér
a výtvarník Michal Staško. Bola mu udelená
za realizáciu originálnych návrhov v oblasti
produktového dizajnu a výtvarného umenia a za
šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma
i v zahraničí.
V Bratislave mal dve výstavy – na jednej
prezentoval svoje návrhy nábytku, ktoré
realizovala firma Krošlák, na druhej predstavil
svoje dizajnérske návrhy pre firmu TULI spolu
s Michaelou Bednárovou. Ako prvý Slovák
získal prestížne európske ocenenie Red Dot
Design Award winner 2013, a to za návrh dizajnu
multifunkčnej interiérovej a exteriérovej hračky
pre deti. V roku 2013 získal aj ocenenie Krištáľové
krídlo v kategórii výtvarné umenie.
c) Pamätná plaketa primátora mesta Piešťany bola
udelená Mgr. Emílii Tulákovej pri príležitosti
70. výročia založenia Základnej umeleckej školy
v Piešťanoch a tiež bola udelená produkčnej
spoločnosti Romeofilms a Ruka Hore Agency za
vytvorenie dokumentárneho filmu Piešťany, mesto
snov.

2. Dom umenia v Piešťanoch – nový zriaďovateľ
Od 1. januára 2014 je Dom umenia Piešťany (DUP)
organizačnou zložkou Umeleckého súboru Lúčnica.
8. januára sa riaditeľka Domu umenia Edita
Bjeloševičová a generálny riaditeľ Umeleckého
súboru Lúčnica Marián Turner stretli s primátorom
mesta Remom Cicuttom, aby ho oboznámili
s najbližšími plánmi a zámermi.
3. Časopis Revue Piešťany – 50. ročník
Kultúrno-spoločenský štvrťročník Revue Piešťany
vstúpil do 50. roku svojej existencie.
O vznik časopisu sa zaslúžil bývalý riaditeľ
Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch
Anton Pastírik (1924-1986). Prvé číslo vyšlo
v januári 1965 pod názvom Kultúra v Piešťanoch,
s podtitulom informatívny mesačník, vo formáte
A5. Prvé ročníky redigoval Ján Benka. Od roku
1973 sa formát časopisu zmenil na A4. Po smrti
A. Pastírika v roku 1986 sa riaditeľom Mestského
kultúrneho strediska v Piešťanoch stal Kornel
Duffek, ktorý sa zároveň stal zodpovedným
redaktorom časopisu.
Po „nežnej“ revolúcii bol od 1. januára 1990
časopis premenovaný na Revue Piešťany.
Zodpovednou redaktorkou sa stala Zora Petrášová
a tú v roku 2000 vystriedal Róbert Bača.
V roku 2004 z iniciatívy primátora mesta Rema
Cicutta a v súlade so strategickým plánom mesta
skvalitniť jeho propagáciu, sa mesačník zmenil na
plnofarebný trojjazyčný štvrťročník. Vydavateľom
sa stalo Mesto Piešťany a šéfredaktorom sa
stal Tomáš Hudcovič. Revue Piešťany začalo
vychádzať ako reprezentačný časopis, na vydávaní
ktorého sa do roku 2009 obsahovo i finančne
podieľali aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany,
a. s. Časopis sa v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných vecí SR začal distribuovať aj
na zastupiteľské úrady Slovenska vo svete.
Sprístupnený bol aj v elektronickej verzii.
V roku 2007 sa šéfredaktorom Revue Piešťany stal
Kornel Duffek.
V roku 2014 vydavateľom Revue Piešťany bolo
Mesto Piešťany, šéfredaktorom Kornel Duffek,
tajomníčkou redakcie Mgr. Barbora Piovarčiová,
v 2. polroku ju nahradil Tibor Hlobeň. Redakčnú
radu tvorili – predsedníčka Ing. Margita Galová,
Kornel Duffek, PhDr. Vladimír Krupa, Mgr.
Drahomíra Moretová a Mgr. Jana Obertová (do
jesene 2014, kedy SLK Piešťany, a. s. ukončili
spoluprácu na vydávaní Revue). Za posledných
desať rokov získalo Revue Piešťany významné

ocenenia, časopis sa stal viacnásobným držiteľom
titulu Najlepšie podnikové médium Slovenska.
4. Výstava Novomestský osteň – 17. ročník
V galérii Domu umenia sa 4. februára 2014
uskutočnila vernisáž výstavy kresleného humoru
a satiry Novomestský osteň. Organizátori
medzinárodného podujatia ho venovali pamiatke
zosnulého karikaturistu Vojtecha Haringa. Na
výstave okrem jeho práce sa svojimi dielami
prezentovali viacerí slovenskí a zahraniční
karikaturisti.
5. Publikácia Šport v Trnavskom samosprávnom
kraji
Iniciátorom vydania knihy bol predseda
TTSK Tibor Mikuš. Čitateľov oboznamuje
s najúspešnejšími športovcami, trénermi,
funkcionármi, rozhodcami a športovými klubmi
v rámci kraja. Z okresu Piešťany sa na jej tvorbe
podieľali Anton Javorka a Štefan Gregorička.
Krst publikácie za účasti jej autorov sa uskutočnil
10. februára 2014.
6. Súťaž žiakov základných škôl v tanci
19. februára 2014 sa v KSC Fontána uskutočnila
súťaž v tanci žiakov základných škôl v regióne
Piešťan. Zúčastnilo sa jej takmer dvesto detí,
súťažili jednotlivo alebo v skupinách v kategórii
mladších a starších žiakov.
7. Džezový festival International jazz Piešťany
Hlavným organizátorom celoročného džezového
festivalu, ktorý prebiehal od 28. februára do 22.
decembra 2014, bola organizácia International jazz
Piešťany, n. o. a Kursalon, s. r. o.
8. Tanečná súťaž Dance Star Slovakia
Medzinárodná tanečná súťaž sa uskutočnila
15. a 16. marca 2014 v Kongresovom centre
Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s.
Vystúpili stovky mladých talentovaných tanečníkov
zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Slovinska,
Bulharska a Macedónska.
Víťazom galavečera Noc tanca sa stala skupina
Phantoms Crew z obce Maňa v okrese Nové
Zámky a zabezpečila si účasť na svetovom pohári
v Chorvátsku.
9. Súťaž Playback show – 10. ročník
Súťaž žiakov základných škôl piešťanského
regiónu v imitácii spevu sa uskutočnila 26. marca

2014 v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána.
V kategórii mladších žiakov a starších žiakov
súťažili mladí speváci z Piešťan, Vrbového,
Dubovian a Sokoloviec.
10. Medzinárodná výstava kresleného humoru
Slnko - voda - zdravie
Projekt vznikol z iniciatívy Mestskej knižnice
mesta Piešťany a piešťanského architekta
Bohuslava Perneckého. Zapojilo sa doň 21
karikaturistov z Čiech, Poľska a Slovenska.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 29. marca 2014
v Piešťanskom informačnom centre. Zúčastnili
sa jej zástupcovia partnerského mesta Ustroň
a zástupca Českej únie karikaturistov.
11. Podujatie Bavíme sa navzájom
Zábavné podujatie členov piešťanských združení
a spolkov pod názvom Bavíme sa navzájom sa
konalo v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána 1.
apríla 2014.
V programe vystúpila piešťanská skupina
Swing Formation, Oľga Tinajová zo združenia
Aktívny senior predniesla lyricko-epickú báseň,
zábavné historky rozprávali dve členky Ligy
proti reumatizmu, vystúpila spevácka skupina
Rozmarínky, po nich člen Slovenskej únie proti
osteoporóze Jozef Cabala, s country tancom sa
prezentovali členky Ligy proti rakovine, s vtipnou
scénkou sa predstavila Stár šou pod záštitou
Obecného úradu Sokolovce i ďalší účinkujúci.
12. Veľkonočný koncert
Veľkonočný koncert sa uskutočnil v Kostole
sv. Cyrila a Metoda 5. apríla 2014. Účinkovali
Coro Laudamus Piešťany, Miešaný spevácky
zbor Kysuca Čadca, Kysucký komorný orchester
Čadca, Petra Bírová – organ, Michaela Sojčáková –
soprán, dirigent Mgr. art. Ján Procházka.
13. Výstava Art on Washi
Netradičná výstava Art on Washi bola otvorená 11.
apríla 2014 v Galérii KSC Fontána. Zjednocujúcim
prvkom vystavených diel bol japonský tradičný
ručne vyrábaný papier washi. Svoje diela –
fotografie, kaligrafie a art deco prezentovali domáci
Yaro M. Kupčo a umelci z Japonska a Čiech.
14. Krajské ocenenie Jána Gala
Pri príležitosti Dňa múzeí (17. máj) predseda TTSK
Tibor Mikuš ocenil osobnosti kultúry v rámci
kraja. Pamätnú medailu si prevzal aj piešťanský

neprofesionálny fotograf Ján Galo pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov.
Vo svojej dlhoročnej tvorbe zachytil všetky
oblasti života obyvateľov mesta, dlhé roky
pôsobil v piešťanskom Fotoklube, bol fotografom
Piešťanského týždňa a za svoje fotografie získal
viacero ocenení na Slovensku i v zahraničí.
15. Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase rozhlas v knihe. 8. ročník
Festival rozhlasových rozprávok sa konal
v Piešťanoch v dňoch 20. – 23. mája 2014.
Hlavnými organizátormi boli Mestská knižnica
mesta Piešťany, RTVS Bratislava a Mesto Piešťany.
Na festival zavítali osobnosti kultúrneho
a spoločenského života. Prišla veľvyslankyňa
ČR na Slovensku Lívia Klausová, riaditeľ RTVS
Václav Mika, zástupcovia Ministerstva kultúry
SR, vydavateľstiev, medzinárodného Domu
umenia pre deti v Bratislave Bibiana, Literárneho
informačného centra v Bratislave, redaktori, herci,
autori a ilustrátori kníh.
Festivalové podujatia prebiehali v mestskej
knižnici, Piešťanskom informačnom centre,
Kursalone, Dome umenia a tiež i v netradičných
priestoroch novootvorenej Elektrárne Piešťany,
v obchodnom dome AUPARK, v uliciach mesta,
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku,
v materských a základných školách. Novinkou bolo
rozšírenie festivalu do okolitých obcí – Drahoviec,
Trebatíc, Krakovian, Banky a Moravian nad
Váhom.
V rámci festivalu sa tiež konali vernisáže,
divadelné predstavenia, prezentácie kníh a ich
rozhlasové spracovania i stretnutia so spisovateľmi
a ilustrátormi, prezentácia Pohádkové Česko.
Festival sa začal karnevalovým sprievodom
centrom mesta, ktorý viedli Orieškoví trpaslíci.
V Hudobnom pavilóne potom festival otvorili
najmenšie deti a školáci pokrikom Oriešoóók!
Odborná a detská porota si vypočula 12 súťažných
titulov.
V kategórii monologických rozprávok získali
hlavnú cenu tvorcovia Popolušky, podľa klasickej
rozprávkovej predlohy Márie Ďuríčkovej.
Rozprávku režisérky Táne Tadlánkovej
interpretovala herečka Emília Vášáryová. Detská
porota si vybrala rozprávku Dafnis a Chloé
autora Longusa. Režisérom bol Martin Bendík,
interpretom Marián Slovák.
V kategórii rozprávkových hier získali hlavnú
cenu tvorcovia rozprávky Leonardo, kocúr

z ulice. Rozprávkovú hru o kocúrovi napísal
Ján Uličiansky, režíroval ju Peter Palík, cenu za
herecký výkon získal Ľubomír Piktor.
Detská porota si vybrala rozprávkovú hru Čertov
kamarát utorky Nade Uličnej v réžii Róberta
Horňáka. Cenu za najlepší herecký výkon získala
Zuzana Kyzeková.
Zároveň bola po prvýkrát v histórii festivalu
udelená Zvláštna cena Literárneho informačného
centra – cena Márie Ďuríčkovej. Získal ju
rozprávkar Daniel Hevier, udelil mu ju časopis
Slniečko. Zvláštnu cenu RTVS získal herec Boris
Farkaš.
Vyhodnotenie festivalu a udelenie cien sa
uskutočnilo na záverečnom galavečere, ktorý sa
konal vo veľkej sále Kursalonu.
16. Festival City Fest
Organizátormi hudobného festivalu boli B&R
Group, s. r. o., RUKA HORE Agency a agentúra
Crea.
Podujatie sa konalo koncom mája v centre mesta na
Námestí slobody. Vystúpili viaceré hudobné kapely,
ako je Vidiek, Gladiátor, Desmod i ďalšie, tiež
i piešťanské skupiny Funny Faces, Váh River Band
a na záver aj Slniečko.
17. Galaprogram Umeleckého súboru Lúčnica
27. mája 2014 sa v Dome umenia v Piešťanoch
uskutočnil galaprogram US Lúčnica. Predstavili sa
jednotlivé časti súboru Lúčnica – spevácky zbor,
ľudová hudba so speváckou skupinou a tanečný
súbor.
Od 1. januára 2014 je Dom umenia v Piešťanoch
vysunutým pracoviskom US Lúčnica.
18. Výstava Dialog Diagonal
Vernisáž výstavy medzinárodného klubu umelcov
Art Diagonal sa uskutočnila 28. mája 2014 v Dome
umenia. Vystavené boli diela 18 autorov, podujatie
iniciovala Zora Petrášová. Na výstavu zavítal aj
prezident medzinárodného klubu umelcov Art
Diagonal Kurt Freundlinger.
19. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
– kultúrny program
a slávnostný sprievod
a) Zloženie slávnostného sprievodu OLKS
Čelo sprievodu: primátor mesta, historické vozidlá,
krojovaný pár a znak mesta, skauti – vlajky
mesta, štátu a EÚ, protokolárni hostia, poslanci
a zástupcovia družobných miest, vláčik, dychový

orchester a mažoretky z Novej Dubnice. Ďalší
hostia sprievodu: 1. Vysoká škola cestovného
ruchu, 2. Folklórny súbor Krakovienka,
3. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera,
4. Flašinet, 5. Základná škola Brezová ul.,
6. Tanečný súbor ENTITA, 7. Základná škola sv.
Márie Goretti, 8. Yacht klub Sĺňava Piešťany,
9. Základná škola M. R. Štefánika Vajanského
ulica, 10. Folklórny súbor Povoja, 11. Stredná
odborná škola technická, 12. Obec Banka, 13.
Základná škola Holubyho ulica, 14. Historickoumelecká spoločnosť Bojník, 15. Folklórny súbor
Krakovčanka, 16. Základná škola Mojmírova ulica,
17. Nerifky - 1., Nerife orient štúdio Piešťany - 2.,
18. Základná škola F. E. Scherera, 19. Folklórny
súbor Kapustár, 20. Medzinárodná spoločnosť
pre vedomie Krišnu, 21. Stredná odborná škola
záhradnícka, 22. Luhačovice - hasičský zbor.
b) Hlavný kultúrny program OLKS – konal sa
v sobotu 7. júna popoludní v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku. Vystúpili: 1. Historické
tance Historicko-umeleckej spoločnosti Bojník,
2. Cimbalová kapela Young String Orchestra,
3. Brazílske tanečnice Brasil samba carneval
show, 4. Operní speváci Martin Babjak a Terézia
Kužliaková s klavírnym doprovodom Daniela
Brunovského, 5. Dievčenské husľové trio G-Strinx,
6. Spev a tanec Swings Stars – Berco Balogh,
Karol Csino, Veronika Paulovičová, 7. Speváčka
Jana Kirschnerová s kapelou.
V nedeľu 8. júna popoludní vystúpil Art Music
Orchestra a Jana Hubinská.
20. Džezový Festival Doda Šošoku – 6. ročník
Medzinárodný džezový Festival Doda Šošoku sa
konal v dňoch 13. – 15. júna 2014 v Piešťanoch.
V Art Jazz Gallery a na terase Kursalonu vystúpili
svetoví džezoví hudobníci – Casey Benjamin,
Harry Sokal, Groove Feat, Raphael Wressnig,
David Hodek, Peter Lipa, Rado Tariška i ďalší.
Predstavili sa aj nastupujúci mladí džezoví
hudobníci, absolventi prestížnej hudobnej školy
z rakúskeho Grazu. Vystúpil International Quartet
– piešťanský rodák Andrej Urminský, grécky
kontrabasista Vasilis Koutsananos, maďarský
klavirista Matyás Gayer a brazílsky bubeník Matias
Jardim.
21. Festival Brazil visual – 2. ročník
Portugalský inštitút zorganizoval na Slovensku
prehliadku brazílskych filmov.
V dňoch 9. až 15. júna 2014 sa festival konal aj

v Piešťanoch. V kinosále Mestského kultúrneho
strediska (MsKS) sa premietali filmy z histórie
i súčasnosti Brazílie, vo foyeri MsKS bola výstava
o Brazílii.
Uskutočnili sa aj sprievodné akcie, organizované
komunitným centrom ŽiWell, pripravená bola aj
veľká brazílska grilovačka Churrasco.
22. Tanečný festival Čaro Orientu – 5. ročník
Podujatie sa konalo 14. júna 2014 v priestoroch
Domu umenia. Okrem organizátorov – tanečnej
skupiny Shams, sa predstavili profesionálne
tanečnice z Čiech, Rakúska a Slovenska.
23. Úspech filatelistu Alexandra Urminského
V dňoch 14. až 22. júna 2014 sa v Paríži
uskutočnila medzinárodná filatelistická výstava
Salon Planete Timbres 2014. Zväz slovenských
filatelistov tam reprezentovali traja filatelisti,
jedným z nich bol aj piešťanský filatelista,
numizmatik a zberateľ pohľadníc Alexander
Urminský.
V kategórii Otvorená filatelistická trieda získal
striebornú medailu s exponátom Mlyny, ktorého
najdôležitejšou súčasťou boli historické materiály
o piešťanskom Ružovom mlyne.
Predtým, v roku 2006 získal Alexander Urminský
na Svetovej filatelistickej výstave vo Washingtone
tiež striebornú medailu za exponát o histórii
mlynárstva na území bývalého Rakúsko-Uhorska.
24. 59. Piešťanský festival
a) Dom umenia
19. jún – Slávnostné fanfáry na terase DU
– Otvárací koncert festivalu Slovenskej
filharmónie, sólistka Yoon Hee Kim (husle) Južná
Kórea, dirigent Leoš Svárovský
20. jún – Richard Rikkon & talenty Piešťan,
klavírny umelec predstavil mladé talenty ZUŠ
v Piešťanoch
23. jún – MUSICA SACRA, koncert duchovnej
hudby Speváckeho zboru Lúčnice a jeho hostí
26. jún – Slovenský muzikál Prekliaty básnik,
o básnikovi Francoisovi Villonovi, Divadlo Jozefa
Gregora Tajovského Zvolen
8. júl – Komorný orchester Baborák & Karvay &
friends
16. júl – Slovenský komorný orchester, sólistka
Katarína Turnerová (harfa).
b) Kongresové centrum SLK
25. jún – Galakoncert Svetový deň hudby, diela
klasických hudobných skladateľov

2. júl – formácia Dalibor Karvay (husle), Daniel
Buranovský (klavír), diela klasických hudobných
skladateľov
9. júl – formácia Zuzana Zamborská a Stanislav
Zamborský, diela klasických hudobných
skladateľov
7. – 17. júl – Majstrovské spevácke kurzy Petra
Dvorského.
Koncerty interpretačných kurzov sa konali 12. a
15. júla, 17. júla bol záverečný koncert.
c) Thermia Palace
30. jún – zoskupenie Trio Martinů.
d) Kostol sv. Cyrila a Metoda
5. júl – Muchovo kvarteto.
Posledným podujatím festivalu bolo hosťovanie
Symfonického orchestra Interoperet Budapešť.
25. Hudobný festival Topfest – 11. ročník
Medzinárodný hudobný festival Topfest sa konal na
letisku v Piešťanoch v dňoch 26. – 28. júna 2014.
Zorganizovala ho Agentúra Duna, s. r. o.
Na festival zavítalo okolo 70 účinkujúcich
z viacerých krajín.
Organizátori oproti predchádzajúcim ročníkom
vylepšili logistiku, zo stanového mestečka do
samotného areálu stačilo účastníkom prejsť iba
dvadsať metrov. Pribudlo tiež obrovské pódium.
Hviezdou tohtoročného festivalu bol americký
spevák Jared Leto so skupinou Thirty Seconds To
Mars, jeho vystúpenie sledovalo 27 tisíc divákov.
Veľký záujem bol aj o vystúpenie kapiel Team
s Pavlom Haberom, Kabát, Helloween, Sabaton
a viacerých ďalších.
26. Socha piešťanských parkov – 32. ročník
Otvorenie výstavy Socha piešťanských parkov
sa uskutočnilo v KSC Fontána 27. júna 2014,
sprístupnená bola do 1. septembra. Podujatie
organizačne pripravilo MsKS, finančne prispelo
Ministerstvo kultúry SR.
Kurátor výstavy Martin Valo vybral 27 autorov,
ktorí sa prezentovali 62 dielami. Diela boli
umiestnené v galérii a vo foyeri KSC, 5 bolo
vystavených v exteriéri.
Z exteriérových plastík najväčší záujem vyvolala
Spovednica arcibiskupa Bezáka od Ladislava
Gajdoša a Cesta od Martina Navrátila.
V galérii boli vystavené diela Jána Ťapáka, Milana
Lukáča, Vojtecha Farkaša, Roberta Szittaya,
bratov Otta a Slavomíra Bachoríkovcov i ďalších,
z mladších sa prezentovali František Bohunický
a Dionýz Trosko.

Zastúpené bolo aj recyklované umenie, vystavovali
Róbert Makar, Pavol Prieložník, domáca Naďa
Mikolášiková-Ábelová a tiež i keramikár Jozef
Sušienka. Vystavovali aj ďalšie ženy Renáta
Sládeková a Erika Kučerová.
Prvýkrát sa prezentovali aj ocenení autori
sochárskej časti neprofesionálnej súťaže Výtvarné
Spektrum, ktorá v roku 2013 si pripomenula svoje
50. výročie.
V rámci výstavy sa konali sprievodné podujatia.
V Hudobnom pavilóne v mestskom parku vystúpili
skupiny Swing Formation a Black Diamond.
17. júla účastníci detského tábora CVČ Ahoj sa
zúčastnili tvorivých dielní – robili sochy z hliny
a pripravovali návrhy plagátov na budúci 33. ročník
Sochy piešťanských parkov.
27. Umenie v parku – 3. ročník
Projekt Umenie v parku/Art in Park realizovalo
Balneologické múzeum v Piešťanoch v spolupráci
s Domom umenia, pozostával z troch výstav.
1. júla až 14. augusta 2014 sa v Dome umenia
uskutočnili dve súbežné výstavy.
Prvou bola výstava diel európskych výtvarníkov
– maliarov. Prezentované boli obrazy
z Medzinárodných maliarskych sympózií, ktoré
sa nachádzajú v zbierke Balneologického múzea.
Druhá výstava prezentovala diela popredných
sochárov.
Výstava fotografií z histórie mesta Piešťany sa
uskutočnila počas dvoch septembrových víkendov
v mestskom parku pred budovou Kursalonu. Na
šnúre, napnutej medzi stromami, boli pripevnené
sépiové historické fotografie, pochádzajúce
z obdobia od konca 19. storočia do 2. polovice
20. storočia.
28. Výstava Young Slovak Art Show v Moskve
Vernisáž výstavy dvadsiatich mladých slovenských
výtvarníkov sa uskutočnila začiatkom júla 2014
v Moskve. Svoje diela vystavoval aj piešťanský
výtvarník Martin Ševčovič, ktorý bol zároveň
kurátorom výstavy.
29. Koncert pri príležitosti štátneho sviatku sv.
Cyrila a Metoda
Koncert vážnej hudby sa uskutočnil 5. júla
v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Vystúpilo Muchovo
sláčikové kvarteto z Bratislavy. Úvodné slová mal
správca farnosti vdp. Mgr. Jozef Gallovič.

30. Výtvarný salón – 35. ročník
Výstava obrazov i sôch sa uskutočnila na
Kolonádovom moste v sobotu 19. júla 2014. Svoje
diela prezentovali výtvarníci z Piešťan a Trnavy
– Alojz Majerník, Mária Rybáriková, Erika
Kučerová, Ladislav Černý, Robert Szittay, Jozef
Jánošík, Marta Mitošinková, Rudolf Rypák, Helena
Ježová, Jozef Košinár a Dušan Strečanský.
Vystúpili tiež hudobné skupiny Blue Note Jazz
Band a EMI.
31. Piešťanský minifestival Lidožúr
Piešťanské minifestivaly pod názvom Lidožúr
sa konali v prírodnom prostredí Lida na cípe
Vážskeho ostrova.
Lidožúr v dňoch 24. – 27. júla 2014 zorganizovalo
OZ Chyť sa roboty, pripravený bol pestrý program
pre dospelých, mládež a deti. Okrem slovenských
kapiel sa o zábavu postarala aj čínska skupina
Ajinaj. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne
a rôzne súťaže. Ďalší si zahrali stolný tenis
a badminton. K dispozícii bola čitáreň a premietali
sa študentské filmy.
Ďalší, v poradí už piaty Lidožúr, sa konal v dňoch
4. až 7. septembra 2014. Návštevníci sa venovali
rôznym kultúrno-spoločenským a športovým
aktivitám. Opäť vystúpili viaceré kapely, konali
sa umelecké workshopy, divadelné predstavenie
a súťaže pre deti, módna prehliadka a premietali
sa aj filmy.
V centre mesta na Winterovej ulici si účastníci
mohli zacvičiť, vyskúšať cyklojazdu i zapojiť sa do
tanečnej školy salsy.
32. Výstava k 100. výročiu začiatku 1. svetovej
vojny
Výstavu pripravilo Balneologické múzeum
v Piešťanoch, vernisáž výstavy sa uskutočnila
vo Vile dr. Lisku 29. júla 2014. Vystavené
boli fotografie, predmety i zápisky. Tiež boli
premietnuté dva filmové dokumenty. Prvý
pochádzal zo slávnostného otvorenia liečebného
domu Pro Patria v roku 1916, druhý z archívnych
materiálov spracoval Juraj Staško.
Mesiac po sarajevskom atentáte vyhlásilo 28. júla
1914 Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku. Postupne sa
do vojnového konfliktu zapojili ďalšie štáty.
Narukovali aj mladí muži z regiónu Piešťan,
väčšinou boli zaradení do 71. Trenčianskeho
pešieho pluku alebo do 72. Bratislavského
pešieho pluku. Tieto pluky boli nasadené už do
prvých bojov na východnom ruskom fronte, ktoré

prebiehali od jesene 1914 do jari 1915. Slováci
bojovali na ruskom fronte aj v roku 1916, ďalší na
talianskom fronte v roku 1918.
V 1. svetovej vojne zahynulo 70 tisíc Slovákov
a rovnaký počet bol zmrzačených. Z Piešťan
narukovalo vyše tisíc mužov, z nich 175 zahynulo
na frontoch. Stovky ďalších utrpeli zranenia,
mnohé s trvalými následkami.
Obete 1. svetovej vojny z Piešťan pripomína
pomník pri Kostole sv. Štefana kráľa, sú na ňom
uvedené mená padlých vojakov. Z pieskovca ho
zhotovil piešťanský akademický sochár Valér
Vavro, pomník bol odhalený 31. októbra 1937.
Počas 1. svetovej vojny sa Piešťany, kde sa
nachádzali kúpele, stali miestom liečenia tisícov
ranených vojakov z celej Habsburskej monarchie.
K tomuto účelu dal Ľudovít Winter postaviť
liečebnú budovu Pro Patria, ktorá bola otvorená
30. mája 1916.
33. Organové dni v Piešťanoch – 15. ročník
a) Koncerty v Kostole sv. Cyrila a Metoda –
uskutočnili sa 3 organové koncerty.
5. august – Bogdan Narloch (Poľsko)
12. august – Dalia Jatautaité (Litva)
26. august – Gerard Gillen (Írsko)
b) Koncerty v Dome umenia – 3 organové koncerty
19. august – Stanislav Šurin (SR), Mariusz
Monczak – husle (Poľsko)
21. august – David di Fiore (USA)
2. september – Martin Bako (SR)
Odzneli diela viacerých hudobných skladateľov,
každý organista zaradil do svojho programu aj
skladby J.S. Bacha.

a Veľkej Británie.
Počas hudobných prestávok si návštevníci mohli
zahrať rôzne hry, zúčastniť sa súťaží, k dispozícii
boli aj obchody s oblečením a suvenírmi.
36. Karikaturista Jozef Babušek – ocenenie in
memoriam
Koncom augusta 2014 sa v Kremnici konal
34. ročník európskeho festivalu humoru a satiry
Kremnické gagy. Zúčastnilo sa ho vyše 300
umelcov z celej Európy.
V rámci festivalu sa tradične odhaľuje reliéfny
portrét významnej osobnosti – slovenskému alebo
československému umelcovi, ktorý počas svojho
života rozdával radosť, veselosť a humor
V Uličke slávnych nosov bolo doteraz
umiestnených 14 reliéfov umeleckých osobností.
Všetky realizovali kremnickí výtvarníci alebo
absolventi umeleckej školy v Kremnici. Tento rok,
29. augusta 2014, pribudol reliéf piešťanského
výtvarníka a karikaturistu Jozefa Babušeka, so
pseudonymom Jozef Schek, ktorý zomrel v roku
2013 vo veku nedožitých 92 rokov. Autorom reliéfu
je mladý výtvarník Milan Brogyanyi.

34. Festival mladých umelcov v Piešťanoch – 8.
ročník
V rámci festivalu sa uskutočnilo 5 koncertov,
organizátorkou bola Dagmar Prokešová.
Otvárací koncert sa uskutočnil 10. augusta 2014
v Hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom
ostrove. Vystúpilo sláčikové kvarteto Novel, jeho
jediným mužským členom bol Piešťanec Jakub
Chlepko, ktorý hral na viole.
Záverečný koncert sa konal 16. augusta a pri tejto
príležitosti primátor mesta Remo Cicutto odovzdal
ceny najlepším interpretom.

37. Svetový festival neprofesionálneho filmu
UNICA – 76. ročník
Súťažná prehliadka neprofesionálnych filmov
a kongres UNICA sa konal v Dome umenia
v Piešťanoch v dňoch 23. až 30. augusta 2014.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor Piešťan
spolu s ministrom kultúry SR. Na Slovensku sa
filmový festival UNICA konal prvýkrát v roku
2007 v Liptovskom Mikuláši, po druhýkrát tento
rok v Piešťanoch.
Bolo premietnutých 130 filmov z produkcie
neprofesionálnych filmárov z
36 krajín sveta.
Podľa tvorcov boli filmy rozdelené do troch skupín
– neprofesionáli, mládež do 25 rokov a študenti
vysokých škôl.
Cenu za najlepší film a zároveň zlatú medailu
v kategórii študentov vysokých škôl získali
tvorcovia z Južnej Kórey s filmom Výhonok.
V mládežníckej kategórii uspeli tvorcovia
z Ukrajiny s filmom Nič menej ako 50 kilogramov.
Porota hodnotila aj národné programy, najlepší
mali filmári z Veľkej Británie.

35. Festival Grape
Hudobný festival Grape sa konal na piešťanskom
letisku 15. a 16. augusta 2014.
Vystúpili viaceré kapely zo Slovenska, Čiech

38. Hudobný festival Lodenica – 16. ročník
Festival country, rockovej a popovej hudby
sa konal v dňoch 28. až 30. augusta 2014
v Piešťanoch v autokempingu Lodenica. Okrem

domácich prišli na festival aj návštevníci z celého
Slovenska i zo zahraničia. Pri dobrej hudbe sa
zabávali a relaxovali.
Účinkovali viaceré skupiny a interpreti, vystúpili
František Nedvěd, Tomáš Klus, skupina Čechomor,
Tublatanka, kapela Ivana Mládka, Karol Štědrý,
spevák Afric Simone z Mozambiku i ďalší.
Nechýbala ani piešťanská skupina Slniečko.
39. Filmový festival Cinematik – 9. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
sa konal v dňoch 9. až 15. septembra 2014. Čestnou
riaditeľkou festivalu je Božidara Turzonovová.
Premietnutých bolo 112 filmov v 16 sekciách.
Víťazom hlavnej súťažnej sekcie Meeting Point
Europe sa stal francúzsky koprodukčný film Veľká
nádhera, režiséra Paola Sorrentina.
Cenu primátora mesta Piešťany získal filmový
dokument Comeback režiséra Mira Rema. Za
najlepší slovenský dokumentárny film roka 2013
bol vybraný film Hrana režiséra Patrika Lančariča
o Marekovi Brezovskom.
Cenu divákov získala komédia Johna Michaela
McDonagha Kalvária.
40. Jubileá Radošinského naivného divadla
a Stanislava Štepku
Členovia Radošinského naivného divadla spolu so
svojimi priaznivcami oslávili 4. septembra 2014
v Dome umenia dve jubileá – 70. narodeniny
vedúceho divadla a autora viacerých hier Stanislava
Štepku a 50. výročie vzniku divadla.
Na vernisáži výstavy Cesta človečinou primátor
Piešťan zablahoželal jubilantovi Stanislavovi
Štepkovi, čestnému občanovi Piešťan. Nasledovalo
divadelné predstavenie hry Stanislava Štepku
Sčista-jasna.
41. Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva 2014
Mesto Piešťany sa do celoeurópskeho podujatia
zapojilo prvýkrát, a to troma podujatiami.
17. septembra sa v Mestskej knižnici mesta
Piešťany uskutočnil workshop pre deti na tému
Tvoríme symboly nášho mesta.
18. septembra sa uskutočnilo hlavné podujatie.
Balneologické múzeum pripravilo prezentáciu
stredovekej stavebnej pamiatky v lokalite Starý
kláštor na Detvianskej ulici.
Pozostatky kláštora neboli dodnes objavené,
zachovali sa iba ruiny gotického kostola zo 14.
storočia. Účastníci si vypočuli prednášku riaditeľa

Balneologického múzea Vladimíra Krupu,
spojenú s premietaním fotografií a krátkeho filmu
z archeologického výskumu.
21. septembra sa v KSC Fontána uskutočnilo
tretie kultúrne podujatie, ktorým bol koncert
pri príležitosti 145. výročia založenia spolku
slovenských žien Živena.
42. Výstava Park Foto 2014 – 9. ročník
Súťažná výstava umeleckých fotografií sa
uskutočnila v mestskom parku
20. septembra
2014, zorganizoval ju Piešťanský fotoklub.
Svojimi fotografiami sa prezentovalo 74 autorov
z viacerých slovenských fotoklubov. Každý
návštevník dostal štipec a ten pripol k fotografii,
ktorá ho najviac zaujala. V druhom kole hlasy
prideľovali samotní vystavujúci autori. Autor
fotografie, ktorá získala najviac hlasov v oboch
kolách, bol ocenený právom usporiadať na budúci
rok výstavu vo frapperii Kursalonu.
Víťazom kategórie dospelých sa stal Vladimír
Chrenko z Fotoklubu Iris Trnava, v kategórii
detí do 15 rokov 12-ročná Klaudia Ivanovičová
z Veľkého Orvišťa. Špeciálnu cenu za
najvzdialenejšieho účastníka získala 16-ročná
Emily Clark z amerického Chicaga.
43. Kniha Keď Edo Bertoli závodí ...
Spomienky na pretekársku kariéru a životné
osudy populárneho piešťanského motocyklového
a automobilového pretekára Eda Bertoliho knižne
spracoval jeho syn Marián Bertoli.
Prezentácia knihy sa uskutočnila v Kursalone 23.
septembra 2014. Zúčastnili sa jej potomkovia Eda
Bertoliho, synovia Edo a Marián, dcéra Kristína,
ktorí besedovali s prítomnými o športovej kariére
svojho otca.
44. Výstava fotografií Piešťany 1939 - 1945
Výstava o živote v Piešťanoch v období 2.
svetovej vojny prebiehala v septembri až októbri
v priestoroch kaviarne v Kursalone. Okrem
fotografií boli vystavené aj historické modely
vtedajších fotoaparátov. Vystavené exponáty
poskytol zo svojich zbierok Slovenský národný
archív.
45. Otvorenie 34. umeleckej sezóny Domu umenia
v Piešťanoch
Piešťanský Dom umenia otvoril novú umeleckú
sezónu 25. septembra 2014 vystúpením
umeleckého súboru Lúčnica. Predstavenia sa

zúčastnil režisér a choreograf súboru Prof. Štefan
Nosáľ a primátor mesta Remo Cicutto.
Súbor sa predstavil s reprezentačným programom,
ktorý obsahoval ľudové zvyky, hudbu, tance a spev.
46. Festival Piešťanské rendezvous – 16. ročník
Česko-slovenský festival Piešťanské rendezvous
prebiehal v Dome umenia počas októbra do
polovice novembra 2014. Obsahoval 4 činohry,
2 koncerty a 2 výstavy.
2. október – koncert speváka Richarda Müllera
s kapelou Fragile.
4. október – Divadlo Bolka Polívky, komédia
DNA, v hlavných úlohách Bolek Polívka a jeho
dcéra Anna Polívková.
15. október – Divadlo Kalich Praha, francúzska
komédia Sbohem, zůstávam!, účinkovali Iva
Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček i ďalší.
23. október – koncert českej speváčky Marie
Rottrovej.
12. november – hra Štefana Caneva Druhá smrť
Johanky z Arku.
18. november – kriminálna komédia Paula Pörtnera
Šialené nožničky.
V rámci festivalu sa uskutočnili aj 2 výstavy.
Jednou bola výstava Young Art Show, druhou
výstava sklenených fúkaných figúrok českého
výtvarníka Karla Sobotku.
47. Vystúpenie folklórneho súboru Slnečnica
a folklórnych súborov z Horehronia
17. októbra 2014 sa v Dome umenia uskutočnilo
vystúpenie piešťanského FS Slnečnica spolu
s mužskou speváckou skupinou zo Šumiaca, FS
Kýčera z Čierneho Balogu a Orchestrom Zlaté
husle. Hosťom podujatia bol český FS Salajka
z Domboříc.
48. Výstava Young Art Show – 7. ročník
Vernisáž výstavy diel takmer osemdesiatich
slovenských a zahraničných mladých výtvarníkov
sa uskutočnila 3. októbra 2014 v Dome umenia.
Organizátorom výstavy bol Martin Ševčovič.
Vystavené boli rôzne výtvarné diela – fotografie,
grafiky, textilné kompozície, olejomaľby, pastely
a pod. Vystavené práce pochádzali od autorov zo
Slovenska, Čiech, Maďarska, Rumunska, Ruska,
Bieloruska, Indie a Pakistanu. V rámci výstavy sa
uskutočnila aj módna prehliadka.
49. Udelenie novinárskej pocty KROK 2013
Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu sa 11.

októbra 2014 uskutočnilo v Piešťanoch stretnutie
reumatikov.
V hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom
ostrove bola pri tejto príležitosti udelená
novinárska pocta Krok novinárom, ktorí sa v roku
2013 venovali téme reumatizmu. Ocenenia boli
udelené v troch kategóriách – print, rozhlas
a televízia.
Absolútne prvenstvo získala reportáž Ivety
Gombošovej, odvysielanej v správach RTVS
s názvom Lupus má na svete 5 miliónov ľudí.
Ocenení boli aj dvaja občania Piešťan. V kategórii
printových médií získal hlavnú cenu šéfredaktor
štvrťročníka Revue Piešťany Kornel Duffek za
článok Profesor Vilček a jeho veľké srdce. Ocenená
bola aj vedúca kancelárie primátora Piešťan
Drahomíra Moretová za článok Životné jubileum
profesora Rovenského, tiež publikovaný v Revue
Piešťany.
50. Filmový festival Astrofilm – 8. ročník
Medzinárodný filmový festival o astronómii
Astrofilm sa konal v Piešťanoch v dňoch 15. –
17. októbra 2014. Cenu primátora Piešťan získal
12-ročný chlapec Tomáš Bucher z košického
Centra voľného času Domino za snímku
Zaujímavosti o čase, ocenenie prevzal jeho učiteľ
Peter Kaňuch.
Cenu divákov získal Martin Vilášek z Planetária
v Ostrave za film Smrť na prahu vesmíru.
Keďže dve noci bola obloha nad mestom zatiahnutá
mrakmi, mohol Peter Dolinský, astronóm zo
Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove,
ukazovať ďalekohľadom vzdialené zoskupenia
hviezd iba počas posledného dňa festivalu.
V rámci festivalu sa tiež uskutočnilo viacero
zaujímavých prednášok. Odborníci z hvezdárne
v Partizánskom opäť prezentovali zariadenie –
nafukovací prenosný vesmír.
51. Publikácia Piešťany v zrkadle poštovej histórie
– 2. časť, s podtitulom
Piešťany v poštovej grafike
Autormi publikácie sú Alexander Urminský
a Ladislav Mušinský.
Jej prezentácia sa uskutočnila v Balneologickom
múzeu 23. októbra 2014.
2. časť je zameraná na poštovú grafiku s tematikou
Piešťan.
Textová časť je doplnená obrázkami známok
a ďalšími filatelistickými materiálmi – obálkami,
korešpondenčnými lístkami, razítkami

a príležitostnými pečiatkami. V knihe sú aj
informácie o významných výtvarných umelcoch
– grafikoch, rytcoch a maliaroch, ktorí Piešťany
stvárnili do tejto podoby.
52. Výstava Piešťanský Foto Kursalon – 10. ročník
Výstava fotografií bola otvorená v Kursalone 26.
októbra 2014.
Do súťaže sa zapojilo 36 amatérskych
i profesionálnych fotografov.
Víťazom jubilejného ročníka sa stal Jaroslav Halás,
na 2. mieste sa umiestnila Zuzana Tretinárová a na
3. mieste Marián Dubovský.
Zároveň bola udelená cena primátora za fotografiu
s piešťanskou tematikou, získal ju Marián
Dubovský za fotografiu Kursalonu.
53. Filmový festival Eurotour Piešťany – 10. ročník
Filmová prehliadka o cestovaní, krajine a človeku
Eurotour sa konala v Piešťanoch v dňoch 11. – 13.
novembra 2014.
V súťažnej kategórii Moment Cenu primátora
Piešťan získal Piešťanec Jozef Šimonovič za film
Hľadanie snehu. V diváckej súťaži najviac hlasov
získal film Island, zem ohňa a ľadu, filmára Karla
Bubíka.
Premietnuté boli viaceré pútavé filmy. Medzi ne
patril prezenčný film o našom partnerskom meste
Eilat, ktoré sa nachádza na juhu Izraela na pobreží
Červeného mora. Film Roberta Rajchla a Erika
Baláža Strážca divočiny bol o medveďoch žijúcich
v Tichej doline. Premietli sa aj dva portrétové
filmy Pavla Barabáša – Polárnik (o slovenskom
výskumníkovi Petrovi Valušiakovi) a Žiť pre vášeň
(o poľskom horolezcovi v Tatrách).
Sprievodnými podujatiami boli dve výstavy. Prvou
bola výstava fotografií cestovateľa, horolezca
a spisovateľa Františka Kelleho, ktorý nedávno
tragicky zomrel vo Vysokých Tatrách. Spomínali
na neho aj jeho piešťanskí priatelia – lekár
a cestovateľ Igor Čech a predseda Spoločnosti
M. R. Štefánika Ján Tatara. Druhou bola výstava
fotografií a materiálov z predošlých ročníkov
festivalu Eurotour.
54. Jubilejná výstava Výtvarného klubu
v Piešťanoch
Výtvarný klub pri MsKS v Piešťanoch oslávil
50. výročie svojho vzniku. Založili ho vtedajší
riaditeľ Kultúrneho a spoločenského centra Anton
Pastírik a výtvarník Alojz Majerník, ktorý sa stal
predsedom klubu.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v KSC Fontána 25.
novembra 2014.
V tom čase mal klub 26 členov – Tomáš Bánik,
Danica Bániková, Mária Baranovičová, Ján
Boledovič, Erika Hluchová, Oskar Jakubis ml.,
Jozef Jánošík, Helena Ježová, Margita Knapová,
Ján Lukačovič, Alojz Majerník, Iveta Mikešová,
Marta Mitošinková, Rudolf Pavelský, Elena
Rebrová, Anton Riha, Marianna Ručkayová,
Rudolf Rypák, Ernest Slabý, Štefan Slabý, Dušan
Strečanský, Zuzana Szökeová, Dušan Švorc,
Viliam Ziman, Dušan Žitňan, Gabriela Žlnayová.
55. Výstava Nové mosty 11:11 Slovensko –
Škótsko
Výstava bola otvorená v Dome umenia 10.
novembra 2014. Nadväzovala na 10-ročnú
tradíciu výstav MOSTY, ktoré organizovala Zora
Petrášová.
Výstava sa postupne uskutočnila v Nitre,
v Bratislave a potom v Piešťanoch, kurátorom bol
Karol Felix.
Svoje diela prezentovalo 11 škótskych výtvarníkov
a 11 slovenských a českých výtvarníkov. Vystavené
boli maľby, grafiky, plastiky, inštalácie, fotografie
a textilné výtvory.
56. Kniha Augustína Rebru Piešťany – fenomén
termálny
V novembri 2014 sa v priestoroch Vily Dr. Lisku
uskutočnil krst knihy Piešťany – fenomén termálny.
Termálnou vodou ju poliali manželka nedávno
zosnulého autora Elena Rebrová spolu s riaditeľom
Balneologického múzea Vladimírom Krupom.
Piešťanský hydrogeológ a balneohistorik Augustín
Rebro podrobne knižne spracoval hydrogeologický
výskum a termálne vrty v Piešťanoch a okolí.
57. 10. výročie vzniku džezového festivalu
International Jazz Piešťany
Pri príležitosti 10. výročia vzniku medzinárodného
džezového festivalu v Piešťanoch a 6. výročia
úmrtia Jozefa Doda Šošoku sa uskutočnilo
niekoľko podujatí.
14. novembra 2014 bola v Piešťanskom
informačnom centre otvorená výstava fotografií
Vojta Hanka pod názvom 10 rokov International
Jazz Piešťany.
20. novembra 2014 na vernisáži v Kursalone
vystúpilo Róbert Balzar Trio. Návštevníci
dostali na záver dvojalbum, prvé DVD obsahuje
plagáty, bulletiny a fotografie a druhé zostrih

videozáznamov z koncertov.
21. novembra vystúpila džezová skupina Free
Tenors. Jej člen Harry Sokal si zaspomínal na Doda
Šošoku a na zrod starého Art Jazz Gallery.
Medzinárodný džezový festival vznikol
v Piešťanoch v roku 2005, jeho zakladateľmi
boli Viktor Nižňanský, Milan Binčík a Jozef
Dodo Šošoka. V rámci festivalu International
Jazz Piešťany sa každoročne uskutočnili desiatky
koncertov slovenských a svetových džezových
hudobníkov spočiatku v priestoroch starého
Art Jazz Gallery na Winterovej ulici a potom
v priestoroch nového Art Jazz Gallery v Kursalone
i v Dome umenia.
V súčasnosti takmer každý pondelok a piatok môžu
návštevníci Kursalonu počúvať džezovú hudbu,
v pondelok jam session a v piatok koncert.
58. Baletné predstavenie Luskáčik
Po roku sa v Piešťanoch opäť predstavilo Kyjevské
mestské akademické divadlo s baletnou rozprávkou
Luskáčik od P. I. Čajkovského.
22. novembra 2014 sa v Dome umenia uskutočnili
dve predstavenia.
59. Prezentácia knihy Dušana Dušeka
2. decembra 2014 sa v priestoroch PIC uskutočnilo
stretnutie so spisovateľom a čestným občanom
Piešťan Dušanom Dušekom. Spisovateľ
prezentoval svoju novú knihu poviedok Gombíky
zo starej uniformy.
60. Festival Vianočné impresie – 8. ročník
Festival adventnej a vianočnej piesne sa uskutočnil
v KSC Fontána 6. decembra 2014. Vystúpili
Suchovský spevácky zbor zo Suchej nad Parnou,
Smíšený pěvecký sbor Janáčka z Luhačovíc,
Komorní pěvecký sbor Dvořák z Uherského
Brodu, Spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný
orchester z Čadce a spevácky zbor Coro Laudamus
z Piešťan.
61. Vianočný koncert operných spevákov
8. decembra 2014 vystúpili v kinosále KSC
Fontána na vianočnom koncert operní speváci.
Predstavila sa ruská operná speváčka Lilia Salteva,
členka Štátnej opery v Petrohrade a Novosibirsku,
jej syn Vladimír Bolt, člen Štátnej opery v Berlíne
i slovenskí operní speváci Jozef Benedik a Mária
Eliášová.
62. Noviny a časopisy s tematikou Piešťan v roku
2014

Najčítanejšie periodiká boli:
Piešťanský týždeň, ročník 24., nezávislý regionálny
týždenník pre Piešťany a okolie, vydavateľ Winter
média, a. s. Piešťany.
Revue Piešťany, ročník 50., kultúrno-spoločenský
štvrťročník, vydavateľ Mesto Piešťany.
Radnica informuje, ročník 16., zdarma, informačný
spravodaj mesta Piešťany, vydavateľ Mesto
Piešťany.
Naše Novinky Piešťany, ročník 2., zdarma,
spravodajský dvojtýždenník distribuovaný do
domácností a firiem, vydavateľ 14 news, s. r. o.,
Bratislava.
PNky, ročník 1,, zdarma, dvojtýždenník
regionálneho spravodajského portálu www.pnky.sk,
vydavateľ HPA, s. r. o., Piešťany.
A.B. Piešťany, ročník 24., zdarma, informačný
týždenník – inzercie, oznamy, propagácia,
vydavateľ A.B. Piešťany, s. r. o.
63. Mestské kultúrne stredisko Piešťany v roku
2014
Riaditeľkou MsKS v Piešťanoch v roku 2014 bola
Mgr. Marta Jurčová.
MsKS realizovalo viaceré podujatia v exteriéri,
na Malej scéne, v KSC Fontána a v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku. Tiež poskytovalo svoje
priestory na prenájmy s technickým zabezpečením
alebo bez neho pre podujatia rôznych organizácií,
združení, politických strán a firiem.
a) Podujatia v exteriéri 1. Karneval na ľade,
Winterova ul., 2. Pochovávanie basy, 3. Stavanie
mája, 4. OLKS – podujatia, 5. Výtvarný salón,
Kolonádový most, 6. Hody v Piešťanoch, 7.
Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul.
b) Kultúrne podujatia na Malej scéne 1.
Filmové predstavenia pre deti a žiakov – počas
roka, 2. Stražanovo bábkové divadlo, 3. Hanky
Panky, kabaret show (prenájom), 4. Divadelné
predstavenie Všetko o ženách, 5. SHAMS – súťaž
v orientálnom tanci (prenájom), 6. Karneval pre
deti MŠ, 7. Divadelné predstavenie pre deti,
8. Bábkové predstavenie pre deti, 9. Materské
centrum Úsmev (prenájom), 10. Festival Brazil
visual (prenájom), 11. Výchovné koncerty, 12.
Mikulášske posedenie CVČ Ahoj.
c) Podujatia v KSC Fontána 1. Zimný koncert,
2. Tanečná skupina Plejády, 3. Tanečné vystúpenie
ZUŠ Piešťany, 4. Benefičný valentínsky program
pre Útulok Piešťany – koncert a výstava, 5. Súťaž
v moderných tancoch pre žiakov ZŠ, 6. Vystúpenie
detského FS Striebornička, ZUŠ Piešťany, 7.

Koncert pre ženy k MDŽ, 8. Vystúpenie tanečného
súboru Austedis, 9. Playback show – súťaž
žiakov ZŠ, 10. Cena primátora mesta Piešťany,
11. Vyhodnotenie ankety Športovec roka 2013,
12. Majáles, 13. Tanec bez hraníc, 14. VŠ a SP
sv. Alžbety – promócie (prenájom), 15. UCM
Trnava – promócie (prenájom), 16. Medzinárodný
filmový festival Cinematik, 17. Živena – koncert,
18. Deň zdravia, 19. Detský FS Striebornička, 20.
Mesiac úcty k starším – koncert, 21. FF Astrofilm,
22. Výchovné programy pre ZŠ (prenájom), 23.
Katarínska zábava, 24. Deti deťom – zábavný
program, 25. Vianočná roľnička, 26. Vianočné
impresie, 28. Slávnostné zasadnutie MsZ
(prenájom).
d) Podujatia v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku Uskutočnilo sa viacero koncertov a ďalších
kultúrnych podujatí z Piešťan a okolia i zo
zahraničia, napr. Dívčí saxofonový orchester
Luhačovice, FS Kutzi balet z Mexika a pod. Medzi
ďalšie podujatia patrili napr. Piešťanský oriešok,
Bažant kinematograf, tvorivé dielne detí, oslavy
17. novembra a pod.
e) Výstavy na Malej scéne 1. Výstava fotografií
V. Hanka a V. Dusíkovej, 2. Výstavy filmových
plagátov i ďalšie.
f) Výstavy v Galérii KSC Fontána 1. Pour felicité
– grafika, 2. Piešťany na historických fotografiách,
3. Katarína Sedlák – fotografie, 4. Radoslava
Hrabovská, Klaudia Šimuničová – fotografie, 5.
Art of Washi – medzinárodná výstava fotografií,
kaligrafií a art deco, 6. ZUŠ Piešťany – výstava
prác žiakov, 7. Robert Szittay – sochy, 8. Socha
piešťanských parkov, 9. Igor Pančuk – obrazy,
10. Victoria Regia – výstava súťaž prác, 11.
Eugen Lehotský a Eugénia Lehotská, 12. Lenka
Andrášiová-Boťanská – obrazy, 13. Česká maľba –
Jaroslava Kadlecová, 14. Výtvarný klub pri MsKS
Piešťany.
g) Výstavy vo foyeri KSC Fontána 1. Naša škola
na historických fotografiách – ZŠ M. R. Štefánika,
2. František Chudoba – fotografie z Islandu, 3.
Karol Belas – fotografie, 4. Knižné tituly a plagáty
z Balneologického múzea, 5. Zrodení pod modrou
hviezdou – autizmus, 6. Výstava prác žiakov
Spojenej školy, 7. Victoria Regia – výstava kvetov,
8. Nové Mesto nad Váhom – fotografie, 9. Deň
zdravia, 10. Astrofilm – fotografie. Vesmír očami
detí, 11. Deti rodičom – Aj my sa vieme zabaviť,
12. Eurotour – súborná výstava, František Kelle,
13. Výtvarný klub pri MsKS – história.
h) Kino Fontána V roku 2014 sa uskutočnilo

542 filmových predstavení, ktoré videlo 30 306
návštevníkov.
30. apríla sa konal Nočný filmový maratón.
Uskutočnili sa tri filmové festivaly, v septembri
Cinematik, v októbri Astrofilm a v novembri
Eurotour.
Filmový klub pri MsKS premietal filmy každý
pondelok. Každú druhú stredu v mesiaci kino
Fontána premietalo vybrané európske filmy.
Od roku 2010 je kino Fontána Piešťany členom
siete kín Europa Cinemas.
64. Mestská knižnica mesta Piešťany
MsK mesta Piešťany patrí od roku 2002 medzi
vybrané knižnice na Slovensku, ktoré získali status
Partnerská knižnica Kancelárie Národnej rady
SR. Je jedinou knižnicou v SR, ktorá v novembri
2002 zriadila a od februára 2003 spravuje mestskú
turistickú kanceláriu – Piešťanské informačné
centrum.
1. Služby knižnice – MsK poskytovala výpožičné
služby, informačné služby a iné služby.
a) Výpožičné služby – počet používateľov bol
7 178, z toho do 15 rokov 3 027. K 31. 12. 2014
obsahoval knižničný fond 96 493 knižničných
jednotiek (slovenské a inojazyčné knihy, periodiká
a špeciálne audiovizuálne dokumenty). V roku
2014 bol celkový počet návštevníkov knižnice
141 012 (výpožičky, podujatia knižnice, použitie
internetu). V roku 2014 bolo z fondu knižnice
vypožičaných celkove 188 736 knižničných
jednotiek.
b) Informačné služby – knižnica poskytovala
faktografické informácie, konzultačné a referenčné
služby, prostredníctvom PIC aj regionálne
informácie.
c) Iné služby – knižnica zabezpečovala
verejný prístup na internet, kopírovacie
služby, poskytovanie priestorov pre jazykové
a rekvalifikačné kurzy, edičnú, vydavateľskú
a propagačnú činnosť.
2. Automatizácia a internetizácia knižnice
Celý knižničný fond je spracovaný v elektronickej
podobe. Používatelia majú k dispozícii elektronický
on line katalóg.
V priestoroch celej budovy je voľne dostupná
Wi-Fi sieť, návštevníci sa môžu vlastnými
zariadeniami (napr. notebookom) pripojiť na
internet.
3. Podujatia knižnice – v roku 2014 knižnica
pripravila a zrealizovala 393 vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré navštívilo

spolu 93 535 návštevníkov.
a) Mestské a regionálne projekty
1. Vitajte v našom svete – 4. ročník
(podujatia zamerané na integráciu zdravých
a hendikepovaných detí), 2. Mladý hasič
a záchranár 2014 (oboznámenie detí so základmi
požiarnej prevencie), 3.Dopravné ihrisko v knižnici
(netradičná dopravná výchova pre prvákov a deti
predškolského veku), 4. Myslíme na našu Zem
(podujatia oboznamujúce deti s environmentálnymi
problémami), 5. Symbol môjho mesta (zvýšenie
záujmu mladých ľudí o svoje mesto), 6. Piešťany
očami detí – 5. ročník (literárna súťaž pre
žiakov základných škôl), 7. Čítame a tvoríme
v predvianočnom čase (podujatia zamerané na
prezentáciu detí s tematikou zimy a Vianoc spolu
s výtvarnými workshopmi).
b) Celoslovenské projekty
1. Zlatá priadka Mária Ďuríčková (knižnica
zorganizovala literárnu a výtvarnú súťaž pre
žiakov 1. až 5. ročníka pri príležitosti 95.
výročia narodenia spisovateľky, do súťaže bolo
prihlásených 1 807 výtvarných a 207 literárnych
prác detí z celého Slovenska), 2. Čítanie
s Osmijankom, pridaj sa aj ty! (knižnica sa zapojila
do 10. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže
detí), 3. Les ukrytý v knihe (knižnica sa po tretíkrát
zapojila do celoslovenskej kampane Národného
lesníckeho centra s cieľom pomocou kníh
oboznámiť deti o význame lesa, lesníctva a ochrany
životného prostredia), 4. Týždeň slovenských
knižníc 2014 (knižnica sa zapojila do 14. ročníka
celotýždenného podujatia Slovenskej asociácie
knižníc, uskutočnili sa besedy so spisovateľmi,
výstavy, workshop), 5. Dni slovenskej literatúry
(knižnica prezentovala svoje aktivity na 1. ročníku
festivalu v Bratislave, do programu prispela
divadelným predstavením, besedou so slovenskými
ilustrátormi a výstavou detských výtvarných prác),
6. Celé
Slovensko číta deťom – Piešťany čítajú deťom
(knižnica sa do podujatia zapojila tretíkrát, deťom
čítali z kníh herci a herečky, programová riaditeľka
Elektrárne Piešťany a sochár David Švorc.
c) Medzinárodné projekty
1. Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas
v knihe – 8. ročník (festival rozhlasových
rozprávok je od 5. ročníka česko-slovenským
podujatím, jeho hlavnou náplňou bola súťaž
rozhlasových spracovaní knižných predlôh), 2.
Keď čítanie je čtení – 6. ročník (cieľom československého projektu bolo oboznámiť deti

s kultúrou a literatúrou českého národa, v knižnici
sa konali besedy s autormi a ilustrátormi,
prezentácie kníh, výstavy ilustrácií, scénické
čítania, divadelné predstavenia a výtvarné
workshopy).
d) Výstavy – v roku 2014 knižnica realizovala 84
výstav. Medzi ne patrili:
1. Detské sny o mieri (výstava obrazov izraelských
detí na tému vojna a mier), 2. Svetozár Mydlo
– ilustrácie a knižná tvorba, 3. Najkrajšie knihy
Slovenska, atď.
e) Konferencia PIKTO 14 – v októbri 2014
sa v mestskej knižnici uskutočnil 3. ročník
celoslovenskej ilustrátorskej konferencie.
4. Edičná činnosť – knižnica v spolupráci
s partnermi (Mesto Piešťany, Pro Polis, n. o.,
Skypers jazyková škola, Balneologické múzeum
Piešťany, Rotary club Piešťany) vydala niekoľko
publikácií (dvojjazyčná kniha Stromy Piešťan,
dve maľovanky o Piešťanoch, Literárne osobnosti
Piešťan 1. a 2., Výtvarné osobnosti Piešťan),
informačné materiály, bulletiny (napr. k festivalu
Zázračný oriešok), bibliografické letáky,
propagačné materiály.
5. Finančné prostriedky knižnice – na svoju činnosť
získava peniaze od svojho zriaďovateľa – Mesta
Piešťany a tiež ďalšími formami – dotáciami
(grantmi), sponzorskými príspevkami a pod.
V roku 2014 získala knižnica niekoľko dotácií
väčšinou od Ministerstva kultúry SR. Boli určené
pre nasledovné projekty:
1. Zázračný oriešok/Kniha v rozhlase – rozhlas
v knihe, 2. Čítanie pre všetkých, 3. Modernizácia
ochrany knižničného fondu MsK, 4. Vitajte
v našom meste – 4. ročník, 5. Keď čítanie je čtení,
6. Piešťanské vychádzky (netradičné a zábavné
poznávanie mesta Piešťany), 7. Túlavá knižnica
alebo čarovnou krajinou rozprávky (podujatia pre
vidiecke deti – divadelné predstavenia, tvorivé
dielne, výstavy a pod.).
6. Piešťanské informačné centrum (PIC) – mestské
informačné turistické centrum PIC poskytuje svoje
služby slovenským a zahraničným návštevníkom
mesta od februára 2003. Jeho úlohou je mapovať
a propagovať všetky mestské podujatia, podávať
informácie o kúpeľoch, o architektúre mesta,
o ubytovacích a stravovacích službách. V PIC
sa tiež konajú výstavy, literárne a cestovateľské
stretnutia, besedy, prezentácie, prednášky i ďalšie
podujatia pre dospelých a deti. Od roku 2007 je
PIC riadnym členom Asociácie informačných
centier Slovenska.

a) Propagácia a prezentácia mesta Piešťany
V roku 2014 PIC poskytovalo návštevníkom
Piešťan rôzne tlačené informačné a propagačné
materiály. V spolupráci s OO CR Rezort
Piešťany zabezpečovalo propagáciu mesta
Piešťany na veľtrhoch CR v Bratislave
a v Prahe. Prostredníctvom vlastnej webovej
stránky informovalo PIC o všetkých oblastiach
spoločenského života v meste.
b) Projekty PIC
Mestské a regionálne projekty 1. Piešťanské
vychádzky (podujatia pre deti a mládež zamerané
na poznávanie mesta Piešťany – prechádzky,
výtvarné workshopy, výstavy a pod.), 2. Súťaž
O najkrajšie okno a balkón v Piešťanoch, 3. Súťaž
O najkrajší vianočný výklad.
Celoslovenské projekty 1. Svetový deň cestovného
ruchu (podujatia pri príležitosti 35. ročníka
Svetového dňa cestovného ruchu – 27. september).
Medzinárodné projekty 1. Slnko – voda – zdravie
(v roku 2014 sa realizovala 2. etapa projektu,
ktorý vznikol pri príležitosti 900. výročia 1.
písomnej zmienky o Piešťanoch, uskutočnila sa
medzinárodná výstava karikaturistov), 2. Libri
amici, libri magistri/Knihy priateľmi, knihy
učiteľmi (výstava poľského výtvarníka Zbigniewa
Niemieca z partnerského mesta Ustroň), 3.
Turistické zaujímavosti Východnej Moravy (v
rámci Svetového dňa cestovného ruchu podujatie
pripravila mestská knižnica v spolupráci s Českou
centrálou cestovného ruchu – Czech Tourism,
prezentovaná bola oblasť Východnej Moravy),
4. Česko očami Slovákov (výstava fotografií,
prezentujúca pohľad Slovákov na Čechov po 10tich rokoch od osamostatnenia oboch krajín).
c) Iné aktivity PIC už niekoľko rokov organizuje
prezentácie cestovateľov, ktorí navštívili rôzne
oblasti sveta. Prezentoval sa výstavou cestovateľ
a fotograf Anton Fiala, Piešťanka Alica Gurínová
svojimi ilustráciami z cesty po Maroku, výstava
portrétov džezových hudobníkov Vojtecha Fialu
Jazz a foto a pod.
65. Balneologické múzeum Piešťany v roku 2014
a) Pracovníci múzea – v roku 2014 malo
Balneologické múzeum 11 zamestnancov.
Riaditeľom bol PhDr. Vladimír Krupa. Personálna
zmena bola len jedna – lektorkou v Pamätnej izbe
I. Krasku sa stala Mgr. Alexandra Murínová.
b) Stále expozície múzea
1. Hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany
(Kursalonu) – obsahuje archeológiu regiónu

Piešťan, národopis regiónu s ľudovým domom
s pôvodným zariadením a zbierkami keramiky,
ľudových krojov, plastík, časť približujúcu dejiny
Piešťan a dejiny piešťanských kúpeľov, časť
venovanú najvýznamnejším vodám Slovenska
a časť venovanú gen. M. R. Štefánikovi. Je tu
hlavné sídlo múzea, pracovne, knižnica a depozitár
archeologických zbierok.
2. Vila Dr. Lisku – nachádzajú sa tu dve stále
expozície – História kúpeľov a kúpeľníctva
na Slovensku a Sakrálne umenie zo zbierok
Balneologického múzea v Piešťanoch. Na 1.
poschodí sú aj výstavné priestory múzea, v ktorých
sa konajú krátkodobé výstavy. Okrem toho je tu
fotokomora, fotoarchív, archív a depozitár zbierok
Balneologického múzea.
3. Pamätná izba Ivana Krasku – nachádza sa tu
originálne zariadenie bytu básnika a predmety
z jeho pozostalosti, pre návštevníkov sprievodné
lektorské sprievodné slovo o živote a diele básnika.
c) Zbierkový fond múzea – bol rozširovaný
vlastnými zbermi a nákupmi, ktoré však
boli obmedzené nedostatkom finančných
prostriedkov. Uskutočnila sa revízia zbierkových
predmetov, pokračovalo elektronické spracovanie
a katalogizácia zbierkových fondov, tiež
i konzervovanie a reštaurovanie zbierok.
Reštaurovanie sa tiež uskutočňovalo podľa
finančných možností, na tento účel dostalo múzeum
dva granty od Ministerstva kultúry SR.
d) Výskumná činnosť múzea V roku 2014
múzeum spolupracovalo s RGZM Mainz
v Nemecku na dokončení materiálu s názvom
Spracovanie archeologických nálezov z doby
rímskej z Krakovian-Stráží. Tiež bol spracovaný
materiál z archeologických výskumov v Chtelnici,
v Krakovanoch -Strážach a v Piešťanoch v lokalite
Starý kláštor. Uskutočnili sa archeologické
výskumy v regióne Piešťan vyvolané stavebnými
úpravami, napríklad vo Vrbovom. Spracovaný
bol súbor nálezov z doby rímskej z Carnunta zo
zbierky zakladateľa múzea v Piešťanoch Imricha
Wintera. Tiež bol pripravený na vydanie ďalší
zborník múzea Balneologický spravodajca 20112014.
e) Výstavy – v priestoroch múzea: 1. Kúpele
Františka Jozefa – stratený architektonický skvost
Piešťan, 2. Za tajomstvami skamenelého života, 3.
Interarma silent musae – 100. výročie začiatku 1.
svetovej vojny, 4. Piešťany fenomén termálny, 5.
Betlehemy zo zbierky Viery a Jozefa Gruskovcov.
Ďalšie výstavy múzeum realizovalo v SLK, v KSC

Fontána a v Starej Ľubovni. V Galérii Fontána sa
uskutočnila výstava Historické fotografie Piešťan
zo zbierok Balneologického múzea, najstaršie boli
z obdobia okolo roku 1900.
Projekt Umenie v parku/Art in park – počas júla
do polovice augusta prebiehali v Dome umenia
súbežne výstava obrazov a výstava sôch a počas
dvoch septembrových víkendov sa v mestskom
parku uskutočnila výstava fotografií.
f) Edičná činnosť múzea V roku 2014 múzeum
vydalo publikáciu Piešťany fenomén termálny.
Autorom je nedávno zomrelý hydrogeológ
a balneohistorik Mgr. Augustín Rebro. Kniha
obsahuje poznatky a informácie o hydrologických
výskumoch v Piešťanoch za posledných 50 rokov.
g) Prednášková činnosť Pracovníci múzea
uskutočnili rôzne prednášky – pre školy, pre
poslucháčov univerzity 3. veku, pre návštevníkov
múzea, najmä kúpeľných hostí. Ďalšie prednášky
vykonali na sympóziách a konferenciách.
h) Podujatia múzea
17. máj – Noc múzeí, v múzeu sa uskutočnili
prehliadky expozícií, ukážky krojov, aktivity
pre deti – „reštaurovanie“ keramických kachlíc,
hľadanie archeologických nálezov a premietanie
filmov o archeologických výskumoch. Vo vile
Dr. Lisku sa uskutočnila prehliadka výstavy
Za tajomstvami skamenelého života, čo bola
prezentácia prehistorických zvierat spojená
s vedomostnou súťažou.
7. jún – Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
v Piešťanoch, uskutočnil sa predaj publikácií
a suvenírov pred múzeom, výtvarné aktivity
s deťmi, ukážky krojov, premietanie historických
dokumentárnych filmov o Piešťanoch a film
o hroboch z doby rímskej z Krakovian - Stráží
a prezentácia skamenelín z okolia Piešťan.
18. september – Tajomný kláštor v Piešťanoch,
sprístupnenie jedinej gotickej pamiatky
v Piešťanoch – ruín gotického kostola, spojené
s prednáškou, prezentácia fotografií a filmu
z archeologického výskumu.
22. november – prezentácia projektu Socha
Ľudovíta Wintera v spolupráci s OZ Pro Winter.
i) Ďalšie aktivity múzea – patrila medzi ne
metodická činnosť, kontrolná činnosť, propagácia
múzea.
V rámci medzinárodnej spolupráce múzeum
spolupracovalo s Centrálnym germánsko-rímskym
múzeom pri spracovaní archeologických nálezov
z doby rímskej z Krakovian - Stráží. Múzeum
pripravilo tiež ponuku výstav pre slovenských

krajanov v srbskej Vojvodine alebo pre spoluprácu
s ďalšími regiónmi v zahraničí podľa požiadaviek
Trnavského samosprávneho kraja, pripravené
boli výstavy – 1. Maliar a kňaz Alexander Buzna
(1868-1945), 2. Šaty robia človeka – historické
fotografie Petra Kolaroviča z Veľkých Kostolian,
3. Významné nálezy z doby bronzovej v regióne
Piešťan.

9. OBYVATEĽSTVO,
ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ
1. Pohyb obyvateľstva v roku 2014
a) Narodenie detí – v roku 2014 sa v piešťanskej
nemocnici narodilo 759 detí, z toho bolo 367
chlapcov a a 392 dievčat. Z toho obyvateľom
Piešťan sa narodilo 193 detí, z toho bolo 95
chlapcov a 98 dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2014 v Piešťanoch
zomrelo celkove 379 osôb, z toho bolo 193 mužov
a 186 žien. Spomedzi obyvateľov Piešťan zomrelo
208 osôb, z toho bolo 95 mužov a 113 žien.
c) Sobáše – v roku 2014 bolo v Piešťanoch
uzavretých 160 manželstiev, z toho 107 uzavreli
obyvatelia Piešťan. Cirkevných sobášov bolo 78,
civilných sobášov 82. V Piešťanoch uzavrelo sobáš
7 cudzincov.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov –
v roku 2014 sa do Piešťan prisťahovalo 407 osôb
a odsťahovalo sa 470 osôb.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2014
(1.1.2015) mali Piešťany 28 705 obyvateľov
(pokles oproti predchádzajúcemu roku o 92), z toho
bolo 15 289 žien a 13 416 mužov. Na najväčšom
piešťanskom sídlisku Adam Trajan malo trvalý
pobyt 5 322 obyvateľov, v mestskej časti Kocurice
279.
K 31.12.2014 mali Piešťany v aktívnom veku (18 60 rokov) 17 290 obyvateľov, vo veku do 25 rokov
ich bolo 6 346, nad 60 rokov 7 402 a nad 70 rokov
3 690.
2. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2013 za
aktivity v sociálnej oblasti
Cenu primátora mesta Piešťany za rok 2013
za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej
a humanitárnej získalo OZ Medzinárodný klub žien
v Piešťanoch (PIWC).
Činnosť PIWC bola zameraná hlavne na kultúrnospoločenské aktivity a charitatívne akcie. Konali sa

stretnutia s hosťami z oblasti kultúry, zdravovedy,
cestovateľských zážitkov i politiky.
Každoročne PIWC organizoval tri významné
charitatívne podujatia – Knižný bazár, Vianočný
charitatívny bazár a Otvor srdce – daruj knihu.
Finančný výťažok z týchto podujatí venoval
klub zdravotne znevýhodneným deťom, rodinám
v hmotnej núdzi, ako aj organizáciám, ktoré
potrebovali finančnú pomoc.
V roku 2013 darovalo PIWC nasledovné finančné
prostriedky – 600 eur ťažko chorému nevidiacemu
dievčaťu, 1000 eur OZ Serviam, ktoré sa venuje
dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, 1000
eur Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch
a tiež knihy v hodnote 720 eur deťom zo sociálne
slabých rodín zo základných škôl, OZ Serviam
a Detskému domovu v m. č. Kocurice.
Medzinárodný charakter PIWC prezentovali
viaceré projekty – High tea – japonsky čaj
o piatej, stretnutia s veľvyslancami pôsobiacimi na
Slovensku, besedy so zaujímavými osobnosťami
a pod.
PIWC pôsobí v Piešťanoch od roku 2003. Klub
založili a viedli Consuelo Suarez Brown z USA,
Colette Zaharie a Jana Macháčová.
V súčasnosti je prezidentkou klubu Magdaléna
Cebecauerová.
3. Životné jubileá
a) Karol Kevan, zakladateľ zimného plávania
otužilcov vo Váhu a propagátor zdravého životného
štýlu sa 13. februára 2014 dožil veku 90 rokov.
b) Helena Mikulová, najstaršia obyvateľka Piešťan
sa 26. marca 2014 dožila veku 101 rokov.
4. Úmrtia
PhDr. Vojtech Haring, PhD., psychológ, humorista,
výtvarník a spisovateľ zomrel 3. januára 2014 vo
veku 71 rokov.
Profesionálne sa venoval psychológii, bol
riaditeľom Okresnej pedagogicko-psychologickej
poradne. Humorné kresby publikoval v rôznych
slovenských periodikách, humorné myšlienky
boli vysielané v rozhlase. Vydal zbierky Epigramy
a Literárne poklesky. Svoje výtvarné diela
prezentoval na viacerých výstavách.
Patril k známemu Považskému štvorlístku
karikaturistov a bol členom Spolku slovenských
spisovateľov.
5. Štátne vyznamenanie pre Jozefa Rovenského
7. januára 2014 pri príležitosti 21. výročia

vzniku samostatnej SR, udelil prezident SR Ivan
Gašparovič štátne vyznamenanie osobnostiam
z rôznych oblastí spoločenského života.
V priestoroch Rytierskej siene Bratislavského
hradu si z rúk prezidenta SR prevzal riaditeľ
piešťanského NÚRCH-u Prof. Jozef Rovenský
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Vyznamenanie mu
bolo udelené za mimoriadne zásluhy v oblasti
zdravotníctva, školstva, vedy a výskumu a za
šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.
6. Nedostatky v živote mesta
Život v Piešťanoch prebiehal v posledných
rokoch bez väčších spoločenských zmien.
Prevažná väčšina obyvateľov má k svojmu
mestu naďalej kladný vzťah, viacerí sa ho snažia
svojimi aktivitami zveľadiť v rôznych oblastiach
spoločenského života. Piešťany sa nachádzajú
v obzvlášť peknom prírodnom prostredí, sú tu
viaceré zariadenia pre liečbu a rekreáciu a konajú
sa viaceré podujatia.
Obyvatelia i návštevníci mesta však poukazujú aj
na stále pretrvávajúce väčšie i menšie nedostatky
a problémy. Ich postupným odstránením by stúpla
kvalita spoločenského života v meste. Časť z nich
sa týka iba samotných Piešťan, ďalšie sa vyskytujú
po celom Slovensku.
V oblasti dopravy robí problémy obyvateľom
i návštevníkom prehustená premávka v centre
mesta a nedostatok parkovacích miest v niektorých
častiach mesta, najmä na sídliskách. Napriek
každoročne prebiehajúcich rekonštrukciách
mestských ulíc a chodníkov sú niektoré
komunikácie ešte stále v zlom technickom stave.
Do roku 2014 bola problémová aj premávka cez
Krajinský most, po jeho rekonštrukcii sa situácia
zlepšila.
7. Charitatívne aktivity piešťanského Lions clubu
Počas 3. ročníka charitatívnej Halali Oldies
Party, konanej 11. januára 2014 v Kursalone,
odovzdal prezident Lions clubu v Piešťanoch
Tibor Bokor symbolický šek so sumou 650 eur
Jánovi Pastorkovi, predsedovi Charity sociálnej
starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých
občanov v Piešťanoch. Členovia klubu finančne
podporili aj slabozraké dievča z Piešťan, ktoré hrá
na keyboarde.
Na základe odporúčania Referátu sociálnych
vecí MsÚ v Piešťanoch poskytol klub finančnú
pomoc 300 eur mnohodetnej rodine v nepriaznivej
sociálnej situácii.

8. Projekt Aktívne starnutie seniorov v Piešťanoch
Projekt pripravilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR v spolupráci s Mestom
Piešťany, spolufinancovaný bol zo zdrojov EÚ.
Projekt Aktívneho starnutia seniorov v meste
Piešťany sa začal realizovať v auguste 2013, v máji
2014 sa rozbehli jednotlivé kurzy a ukončil sa
v januári 2015.
Projekt pozostával z nasledovných kurzov: 1.
Základy finančnej a právnej orientácie (počet
školených osôb 29), 2. Orientácia v systéme
verejnej správy (25), 3. Počítačový kurz pre
začiatočníkov a pokročilých (130), 4. Aktívny
rozvoj osobnosti seniorov (36), 5. Kurz anglického
jazyka pre seniorov (40),
6. Vitalita a zdravý
životný štýl (48), 7. Muzikoterapia a spoločenské
tance (13), 8. Kurz vyšívania, paličkovania,
háčkovania a štrikovania a kurz záhradkárstva pre
seniorov (31).
9. Klub ŽiWell
V decembri 2012 bol v Piešťanoch založený klub
ŽiWell, svoje sídlo našiel v priestoroch hotela Leier
na Winterovej ulici.
Vznik klubu iniciovalo OZ Kvas, najmä bývalí
členovia Strediska ekologickej výchovy Zrnko
Aurel Rusnák, Peter Demko, Bruno Jakubec
a Lenka Sedláčiková.
V roku 2013 klub pôsobil aj ako komunitné
centrum, pripravil viaceré koncerty, výstavy
a workshopy. Medzi verejnoprospešné aktivity
patrila aj ochrana obojživelníkov, šarkaniáda,
výsadba stromov, tlač informačných tabúľ a pod.
ŽiWell spolupracoval s ďalšími združeniami, s
Pro Civitate, Sieť dobra a pod. Klub organizoval
stretnutia s pozvanými hosťami, besedy na rôzne
témy a pod. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo 28.
januára 2014, témou bola revitalizácia lokality
Lido.
10. Otvorená náruč, n. o. Piešťany
Na základe iniciatív mimovládnych organizácií
pod názvom Piata žena a národnej kampane
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
pod názvom Zastavme násilie na ženách vznikla
v roku 2007 na území piešťanského regiónu prvá
mimovládna organizácia, zameraná na pomoc
obetiam domáceho násilia.
Nezisková organizácia Otvorená náruč začala
poskytovať služby v oblasti sociálneho, právneho
a psychologického poradenstva. Najviac sa na
ňu obracali ženy, ktoré sa stali obeťami násilia

zo strany svojich manželov, druhov a niekedy
i vlastných detí.
11. OZ zamerané na zveľadenie Piešťan
V roku 2014 boli aktivity niektorých občianskych
združení v Piešťanoch zamerané na zveľadenie
mesta.
a) OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany V roku
2014 bol predsedom združenia PhDr. Jozef Malík,
podpredsedom Ing. Tomáš Hudcovič.
Aktivity členov OZ Pro Civitate boli zamerané na
revitalizáciu niektorých lokalít, ako je napríklad
Lido na Vážskom ostrove, v poslednom období
sa pozornosť venuje aj Malej vrbine a pod.
Tiež upozorňovali na potrebu rekonštrukcie
významných piešťanských historických objektov,
medzi ktoré patria Kolonádový most a chátrajúce
objekty, ktorými sú prírodný amfiteáter a prírodné
kino.
OZ Pro Civitate sa tiež podieľalo na organizácii
rôznych podujatí a na stretnutiach aktivistov
v klube ŽiWell, kde sa diskutovalo o aktuálnych
problémoch mesta a plánoch pre budúce obdobie.
Združenie spolupracovalo s OZ Kvas, OZ Sĺňava
i ďalšími organizáciami.
b) OZ Ľudia pre lepšie Piešťany Predsedom
združenia bol v roku 2014 Mgr. Michal Hynek.
OZ sa zviditeľnilo v septembri 2013, keď
zorganizovalo protest pri Krajinskom moste,
ktorým sa poukázalo na potrebu riešenia
zhoršeného technického stavu mosta. Následne
združenie požadovalo vykonanie opravy
Krajinského mosta v čo najväčšom rozsahu a riešiť
problém uzávierky mosta počas jeho rekonštrukcie.
c) OZ Pro Winter Piešťany 22. novembra 2014
združenie uskutočnilo prezentáciu projektu Socha
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.
12. Dar OZ Veľké srdce 4U
Predsedom správnej rady združenia v roku 2014
bol Miloš Tamajka, M.B.A.
V máji 2014 združenie z prostriedkov verejnej
zbierky zakúpilo učebnú pomôcku – interaktívnu
tabuľu, ktorú odovzdalo MŠ Detvianska ul.
13. Trestná činnosť
Riaditeľom Obvodného oddelenia Policajného
zboru (OO PZ) Piešťany v roku 2014 bol pplk.
Mgr. Miroslav Folajtar.
a) Trestné činy (kriminalita) – v služobnom
obvode OO PZ Piešťany bolo v roku 2014
zistených 631 trestných činov (o 42 menej ako

v predchádzajúcom roku). Z nich bolo objasnených
282 a dodatočne objasnených 62 trestných činov.
Rozdelenie podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 29 prípadov
(objasnených 21, dodatočne objasnených
7)
- mravnostná trestná činnosť – 4 prípady
(objasnených 0, dodatočne objasnených 0)
- majetková trestná činnosť – 245 prípadov
(objasnených 70, dodatočne objasnených 4)
- ekonomická trestná činnosť – 198 prípadov
(objasnených 77, dodatočne objasnených 24).
b) Priestupky – v roku 2014 bolo v služobnom
obvode OO PZ Piešťany zdokumentovaných 1357
priestupkov (o 53 menej v roku 2013). Z toho počtu
bolo OO PZ oprávnené riešiť 1100 priestupkov,
pričom v 419 prípadoch bol zistený páchateľ.
Okrem uvedených priestupkov bolo policajtmi
zistených ďalších 2624 priestupkov, ktoré boli
prejednané na mieste v blokovom konaní.
14. Nešťastia v Piešťanoch
a) Samovražda Na strome na ul. Pod Párovcami
ukončil svoj život obesením na lano starší muž
z Piešťan. Nešťastník bol slušne a čisto oblečený,
zo stromu ho 9. augusta 2014 zvesili hasiči.
b) Vražda Na poľnej ceste pri Biskupskom kanáli
smerom od Piešťan do Nového Mesta nad Váhom
bol 6. júna 2014 zavraždený 52-ročný Piešťanec.
Dobodal ho 26-ročný muž z Nového Mesta nad
Váhom.
c) Smrteľná autonehoda Na ceste medzi Piešťanmi
a Veľkým Orvišťom zahynul 9. novembra 2014
26-ročný vodič z Piešťan. Auto dostalo šmyk
a narazilo do stromu.
d) Smrteľná choroba 3. septembra 2014 zomrel na
onkologické ochorenie 36-ročný Piešťanec, na jeho
záchranu nepomohla ani zorganizovaná finančná
zbierka. Ostala po ňom manželka a 4 malé deti.
15. Vandali v Piešťanoch
Na sídlisku Adam Trajan v noci z 31. januára na
1. februára 2014 neznámi vandali poprepichovali
pneumatiky 44 vozidlám zaparkovaným na Ul.
Mateja Bela.
16. Informačný bulletin Sociálny sprievodca
Piešťan
V roku 2014 Mesto Piešťany, prostredníctvom
Referátu sociálnych vecí MsÚ, vydalo 3.
aktualizované vydanie informačného bulletinu
sociálny sprievodca Piešťan. Prvé vydanie vyšlo

v roku 2005, druhé v roku 2008.
Publikácia obsahuje návody, rady, informácie,
kontaktné adresy a telefónne čísla, určené pre
občanov mesta v rámci sociálnej starostlivosti. Tiež
informuje o tom, čo pre občana robí mesto a štátne
inštitúcie a uľahčuje orientáciu v množstve úradov,
inštitúcií a orgánov sociálnej starostlivosti.
17. Tiesňové volanie občanov
Mesto Piešťany zabezpečilo pre obyvateľov mesta
signalizačné zariadenie, prostredníctvom ktorého
občan môže upozorniť na to, že sa nachádza v stave
núdze.
Systém umožňuje dispečerom v prípade potreby
okamžite zistiť polohu žiadateľa a po vyhodnotení
okamžite zabezpečiť potrebnú pomoc. Domáce
i mobilné tiesňové volanie poskytuje svojim
klientom služby 24 hodín denne, mesačný poplatok
je 8,90 eur.
18. Útulok Sloboda zvierat v Piešťanoch
Do útulku v priebehu roka pribúdali ďalšie
prírastky, bol plný psov i niekoľkých mačiek,
zvierat čakajúcich na adopciu. Ľudia by sa nemali
zbavovať nechcených alebo prebytočných psov
a šteniatok iba ich umiestnením do útulku, ale aj
ponúknuť ich známym alebo podaním inzerátu.
Predsedníčkou Slobody zvierat Piešťany bola
v roku 2014 Ľubomíra Baleková.

10. Životné prostredie
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v environmentálnej oblasti za rok
2013
Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
ochrany a tvorby životného prostredia za rok 2013
získalo piešťanské OZ KVAS.
Združenie vzniklo v roku 2011. Jeho hlavným
poslaním je rozvíjanie vzťahu ľudí k životnému
prostrediu, ktorého sme súčasťou.
OZ KVAS bolo v roku 2013 veľmi aktívne.
Organizovalo prednášky a besedy s cieľom pôsobiť
na environmentálne cítenie obyvateľstva.
Podieľalo sa na revitalizácii lokality Lido na
Vážskom ostrove a otvorilo komunitné centrum
ŽiWell, kde sa organizovali verejné diskusie,
umožňujúce výmenu názorov. Zorganizovalo tiež
niekoľko podujatí – Šarkaniáda na Červenej veži
v Banke alebo záchranu obojživelníkov na vodnej
nádrži Striebornica v Moravanoch nad Váhom pod

názvom Príďte pobozkať ropuchu, i ďalšie akcie.
2. Jarné upratovanie v Piešťanoch
Jarné upratovanie prebiehalo od polovice marca do
konca apríla 2014.
Ako prvé sa už 15. marca do upratovania zapojilo
OZ Pro Civitate v lokalite Lido. V nasledujúcom
období sa do jarného čistenia a upratovania
postupne zapojili študenti stredných škôl, OZ
Sĺňava, žiaci základných škôl a koncom apríla aj
zamestnanci mestského úradu. Na upratovanie
používali gumené rukavice, igelitové vrecia na
odpadky i hrable. Vyčistené boli brehy Váhu,
Sĺňavy, potoka Dubová i v Malej vrbine pri
poliklinike. Vyzbieralo sa veľké množstvo rôznych
odpadkov, papierov, obalov, plastových fliaš
i rozbitých sklenených fliaš. Vrecia plné odpadkov
sa ukladali pri cestách a chodníkoch, odviezli ich
pracovníci Služieb mesta Piešťany. Na Lide bolo
tiež odstránené jedno stanovisko bezdomovcov.
3. Malá vrbina
Lokalita Malá vrbina zostala ako posledný
pozostatok lužného lesa na území mesta. Nachádza
sa vedľa polikliniky oproti sídlisku Adam Trajan na
južnom okraji mesta.
V júni 2014 z iniciatívy Rastislava Gabloviča
iniciovalo OZ Pro Civitate otvorenie náučného
chodníka s informačnými tabuľami, určenými pre
túto lokalitu.
4. Revitalizácia Lida na Vážskom ostrove
V roku 2011 sa z iniciatívy krajinnej architektky
Evy Wernerovej uskutočnil workshop, ktorého
hlavnou témou bola revitalizácia Lida.
V roku 2012 členovia OZ Pro Civitate
a dobrovoľníci v spolupráci s Povodím Váhu
uskutočnili niekoľko brigád zameraných na úpravu
a zveľadenie Lida.
V roku 2013 sa uskutočnili ďalšie brigády. OZ
Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany získalo 4
tisíc eur na revitalizáciu lokality. Bol osadený
jednoduchý mobiliár a konali sa aj podujatia
s názvom Lidožrút. OZ Pro Civitate dalo tiež
vypracovať štúdiu s cieľom plánovite postupovať
pri revitalizácii lokality.
V roku 2014 sa v rámci besied, konaných
v komunitnom centre ŽiWell, uskutočnilo v januári
stretnutie aktivistov s témou revitalizácie Lida.
Zúčastnili sa ho aj pozvaní hostia – z MsÚ
prednostka úradu Denisa Bartošová, vedúca
odboru správy MsÚ Eva Pobjecká a vedúca

referátu územnej správy MsÚ Jana Vitková,
riaditeľ piešťanského Povodia Váhu Milan Koščál
a architektka Eva Wernerová, diskusiu viedol
poslanec MsZ a predsedu OZ Pro Civitate Jozef
Malík. Účastníci stretnutia sa zhodli v tom, že
v revitalizácii, kultivácii a zveľaďovaní Lida treba
pokračovať. Lokalita by mohla byť miestom pre
rekreáciu v prírode, avšak nie živelnej. Toto územie
je i biocentrom a nadregionálnym biokoridorom.
Keďže ide o záplavové územie, treba myslieť aj na
to, aby pri veľkých prietokoch vody neboli tam sa
nachádzajúce zariadenia poškodené alebo zničené.
OZ Pro Civitate aj druhýkrát uspelo s projektom
revitalizácie Lida. Získalo
6 tisíc eur od
nadácie Ekopolis z Programu Pohoda za mestom,
ktorý financovala firma Heineken. V rámci
realizácie projektu Lido, ostrov pre ľudí sa v roku
2014 konalo niekoľko brigád. Aktivisti z OZ
Pro Civitate zorganizovali prvú jarnú brigádu
zameranú na vyčistenie Lida už 15. marca.
Jesenné upratovanie rozbehli aktivisti koncom
septembra. Boli vyzbierané odpadky, vyčistené
ohniská, natrené smetné koše a pod. Okrem
upratovania sa pokračovalo aj v budovaní ďalších
zariadení. Posledná brigáda na Lide v roku 2014 sa
uskutočnila 31. októbra a bola spojená s krátkym
kultúrnym programom.
Počas posledných dvoch rokov boli na Lide
postavené cvičebné prvky, drevené lavičky,
stolno-tenisový stôl, diskgolfový kôš, smetné
koše, drevené pódium, prírodná posilňovňa, stôl
z prírodného materiálu, ohniská, malé detské
ihrisko, pláž bola zasypaná štrkom. Mesto
zrekonštruovalo verejné osvetlenie na vale,
elektrická prípojka na nízke napätie vedie z Domu
umenia cez lávku na Lido.
Na Lide sa tiež konali prírodné minifestivaly pod
názvom Lidožrút.
5. Revitalizácia potoka Dubová – ďalší úsek
cyklotrasy
V roku 2014 pokračovala realizácia projektu
Revitalizácia potoka Dubová, ktorá prebieha od
roku 2008. Pribudol ďalší úsek cyklotrasy po
ľavej strane potoka, na úseku od Mikrorajónu Kukorelliho ulice popod most na Ulicu D. Tatarku
až po hotel Váh.
Jeho realizáciu zabezpečilo Mesto Piešťany
v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym
podnikom, náklady boli 113 tisíc eur. Komunikácia
pre cyklistov bola zhotovená z asfaltu, chodník pre
chodcov zo zámkovej dlažby.

Novovybudovaný úsek nadväzuje na už
vybudovaný úsek cyklotrasy od Krajinskej cesty po
Veternú ulicu. Cyklisti budú môcť bezpečne jazdiť
od Teplickej ulice až k jazeru Sĺňava.
Pri zrevitalizovanej časti potoka Dubová na Dlhej
ulici je od roku 2013 pre záujemcov k dispozícii
5 fitness prvkov. Jeden z cvičebných strojov bol
v roku 2014 pre poškodené ložisko niekoľko
mesiacov mimo prevádzky, opravený bol koncom
júla.
6. Zámer na vybudovanie cyklotrasy Piešťany –
Vrbové
V roku 2009 Trnavský samosprávny kraj a mestá
Piešťany, Vrbové, obce Trebatice a Krakovany
založili združenie s názvom Mikroregión
Zelená cesta, ktorého cieľom bolo vybudovanie
cyklistického chodníka z Piešťan do Vrbového
popri železničnej trate. Majiteľom železničnej trate
však nie je TTSK, ale štát a ministerstvo dopravy
k prevodu vlastníctva nedalo súhlas.
Bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti tejto
cyklotrasy, ktorá obsahuje dva varianty. Prvý
variant predpokladal prestavbu železničnej trate na
cyklistickú trasu, druhý variant predpokladal súbeh
cyklotrasy so železničnou traťou, vyžadoval by si
však vyššie náklady na realizáciu.
OZ Čango na čele s predsedom združenia
Vladimírom Vaculom, zastáva variant súbehu
železnice s cyklotrasou na pozemku doterajšieho
vlastníka, teda železníc. Prevádzkovateľom
železničnej trate Piešťany - Vrbové sú Železnice
SR, ktoré OZ Čango nekladú prekážky na
organizovanie spoločenských podujatí, ktorými sú
príležitostné jazdy vláčikom a každoročné preteky
drezín medzi Piešťanmi a Vrbovým.
7. Rozárium v Piešťanoch – 10. výročie vzniku
Piešťanské rozárium je súčasťou Botanickej
záhrady pri SOŠ záhradníckej.
Z iniciatívy organizácie DIE EUROPAER sa v roku
2003 uskutočnila študentská súťaž na riešenie
rozária. Na základe víťazného projektu boli prvé
rastliny v rozáriu vysadené v roku 2004. Našlo si
tu miesto 150 odrôd ruží. Nie sú to bežné záhradné
odrody, ale sú to historické ruže a tiež domáce
vyšľachtené odrody.

11. ZDRAVOTNÍCTVO
1. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany v roku
2014
a) Vedenie nemocnice
Riaditeľkou nemocnice v roku 2014 bola JUDr.
Mária Domčeková.
Správna rada v roku 2014 pracovala do 6.
novembra v zložení – predseda Ing. Drahoslava
Kupcová, JUDr. Michal Straka, Ing. Marek
Brezničan, Ing. Lukáš Kmeťo, MUDr. Alan
Suchánek, Mgr. Magdaléna Kovačovičová, od
6. novembra začala pracovať v zložení – predseda
Ing. Jana Kováčová, PhDr. Milan Brdárský, Ing.
Petra Kováčiková, Ing. Róbert Maguľa, MUDr.
Alan Suchánek, Mgr. Magdaléna Kovačovičová.
Dozorná rada v roku 2014 pracovala do 4.
novembra v zložení – predseda JUDr. Renáta
Zmajkovičová, Adriana Herdová, MUDr. Ján
Ranostaj, od 4. novembra začala pracovať v zložení
– Adriana Herdová, MUDr. Ján Ranostaj.
b) Počet pracovníkov – k 31. decembru 2014
mala nemocnica celkove 440 pracovníkov.
Zdravotníckych pracovníkov bolo 309, z toho 68
lekárov.
c) Výnosy nemocnice – v roku 2014 dosiahli
celkove 8 460 597 eur. Nemocnica mala uzatvorené
zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
s troma zdravotnými poisťovňami, výnosy od
nich boli – VšZP, a. s. 7 024 414 eur, Dôvera, a. s.
1 123 448 eur, Union, a. s. 312 735 eur.
d) Investičné akcie nemocnice – v roku 2014
dosiahli celkove 139 182 eur.
Najväčšou investičnou akciou boli stavebné práce
na RDG oddelení vo výške 110 881 eur.
e) Kauza nákupu CT prístroja Piešťanská
nemocnica sa v roku 2014 rozhodla zakúpiť nový
CT prístroj. Starý CT prístroj síce vypadával pri
preťažení siete, ale ešte stále bol funkčný.
Nový CT prístroj bol vybraný vo verejnom
obstarávaní, v elektronickej aukcii vyhrala firma
Medical Group SK, cena prístroja bola 1,6 mil.
eur. Po zakúpení mal byť uvedený do prevádzky
v novembri 2014.
Z plánovaného nákupu CT prístroja pre piešťanskú
nemocnicu však vznikla celoštátna kauza. Opoziční
poslanci NR SR považovali cenu prístroja
za nevýhodnú a predraženú a rozbehli voči
pripravovanému nákupu veľkú mediálnu kampaň.
Zo správnej rady nemocnice boli odvolaní jej 4
členovia, nominanti ministerstva zdravotníctva.
Ďalší dvaja členovia Magdaléna Kovačovičová

a Alan Suchánek, ktorí zastupovali nemocnicu,
členmi správnej rady zostali. Následne zo svojej
funkcie odstúpila ministerka zdravotníctva
Zuzana Zvolenská, po nej Renáta Zmajkovičová
odstúpila z funkcie podpredsedníčky dozornej
rady nemocnice a tiež z funkcie podpredsedníčky
NR SR. Nakoniec z funkcie odstúpil aj predseda
Národnej rady SR Pavol Paška.
Časť zamestnancov nemocnice sa pokúšala aj
o odvolanie riaditeľky nemocnice JUDr. Márie
Domčekovej, tá sa však vo funkcii udržala.
Z dôvodu celoštátnej medializácie o nevýhodnej
kúpe nemocnica v októbri 2014 požiadala
spoločnosť Medical Group Sk o ukončenie
platnosti zmluvy o predaji CT prístroja dohodou.
V nemocnici následne sprevádzkovali starý CT
prístroj.
2. Kongres Neuro Rehab – 4. ročník
Začiatkom marca 2014 sa v Piešťanoch
konal kongres Neuro Rehab za účasti 180
odborníkov. Zúčastnili sa ho rehabilitační lekári,
neurológovia, neurochirurgovia, fyzioterapeuti,
rehabilitační pracovníci i ďalší odborníci z praxe –
psychológovia, sociológovia a logopédi.
Hlavným organizátorom podujatia
s medzinárodnou účasťou bol Inštitút fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch
UCM Trnava, spoluorganizátorom Adeli Medical
Center Piešťany.
Účastníci kongresu si vypočuli prednášky viac
ako 40 prednášajúcich zo Slovenska, Čiech,
Nemecka a Talianska, ktorí reprezentovali vrcholné
pracoviská neurológie, neurochirurgie, rehabilitácie
a fyzioterapie.
3. Adeli Medical Center v Piešťanoch – 10. výročie
založenia
Klinika pre neurologickú rehabilitáciu v priebehu
10 rokov úspešne liečila vyše 2000 pacientov
z celého sveta. Liečebné centrum Adeli sa
špecializuje na intenzívnu rehabilitáciu detí
s neurologickými deficitmi.
Na liečenie sa využívajú viaceré druhy terapie.
4. Krajské ocenenie piešťanských zdravotníckych
pracovníkov
9. apríla 2014 boli v Trnave ocenení zdravotnícki
pracovníci. Pamätnú medailu predsedu TTSK získali
aj piešťanskí zdravotníci – lekár intenzívnej medicíny
MUDr. František Melicháč a zdravotné sestry Kamila
Juríčková a Mária Nemšovská. Pamätná medaila bola

udelená aj piešťanskému lekárovi MUDr. Gabrielovi
Horváthovi, in memoriam.
5. Deň zdravia v Piešťanoch
Tradične v prvú októbrovú sobotu sa v KSC
Fontána uskutočnilo podujatie Deň zdravia. 3.
októbra 2014 výsledky svojej činnosti prezentovali
záujmové a spoločenské organizácie i živnostníci
so zameraní na zdravie obyvateľstva, ponúkali
rôzne služby a poradenstvo.
Návštevníci sa mohli poradiť a získať informácie
o zdravej výžive, o alternatívnych metódach
liečenia v rehabilitačných cvičeniach, o liečivých
bylinách a pod. Tiež mohli ochutnať produkty
zdravej výživy, kúpiť si magnetoterapeutické
šperky, pozrieť si masážne prístroje. Pre
návštevníkov boli tiež pripravené merania
dôležitých hodnôt ľudského organizmu, kontroloval
sa tlak krvi, obsah dusičnanov v pitnej vode a pod.
Získať bolo možné aj rôzne letáky a informačné
katalógy zdravotníckych zariadení.
Pred KSC Fontána sa konal zábavný program
najmä pre deti. Sledovali cvičencov tai-chi,
sokoliarov s ukážkami dravých vtákov, boli tam
detské atrakcie, euro jumping a pod.
6. Celoslovenské stretnutie reumatikov
v Piešťanoch
Stretnutie reumatikov sa uskutočnilo v Piešťanoch
11. októbra 2014.
Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu (12.
október) ho pripravila Liga proti reumatizmu na
Slovensku v spolupráci s SLK Piešťany i ďalšími
partnermi.
Okrem kultúrneho programu boli vyhlásené
výsledky novinárskej súťaže, zameranej na tému
reumatizmu a udelenie novinárskej pocty Krok za
rok 2013.
7. Mobilný odber krvi v Piešťanoch
3. decembra 2014 sa v priestoroch Denného
centra Rozmarín na Teplickej ulici v Piešťanoch
uskutočnil mobilný odber krvi od darcov
a prvodarcov. Akciu realizovala mobilná odberová
jednotka.
8. Protestné stretnutie zdravotných sestier
Celoslovenské protestné stretnutie zdravotných
sestier sa uskutočnilo 9. decembra 2014 pred
hotelom Eden v Piešťanoch. Zorganizovala ho
Slovenská komora zdravotných sestier a pôrodných
asistentiek. Podujatia sa zúčastnilo dvesto sestier,
prišla aj prezidentka komory Iveta Lazorová.
Zdravotné sestry vo svojom vyhlásení poukázali

na nedostatky v systéme súčasného zdravotníctva,
deklarovali nespokojnosť s korupciou
v zdravotníctve i so svojimi platmi.

12. ŠPORT V ROKU 2014
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2014
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety
Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2014 vyhlásenej primátorom mesta sa uskutočnilo
27. marca 2015 v KSC Fontána.
Ocenenia športovcom odovzdali primátor mesta
Miloš Tamajka a predseda komisie pre šport
a rekreáciu Jozef Drahovský.
a) Kategória dorastencov do 18 rokov Na 1.
mieste sa umiestnila Laura Horvátová – basketbal
(Piešťanské Čajky). V prvej desiatke sa ďalej
umiestnili (podľa abecedného poradia): Alexander
Bóri – kanoistika (Kajak a Kanoe Piešťany), Lýdia
Drahovská – triatlon (ŠBR Piešťany), Michael
Gabovič – karate (Karate klub Seigokan Myjava),
Matúš Janík – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany),
Adrián Kopál – tenis (TK Kúpele Piešťany), Adam
Masár – vodné lyžovanie (KVL VŠ Piešťany)
a tiež lyžovanie na tráve (LK Remas Piešťany),
Sára Niepelová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany),
Zuzana Oravcová – vodné lyžovanie (KVL VŠ
Piešťany), Nataša Rybanská – vodné pólo (KVP
Kúpele Piešťany).
b) Kategória dospelých Na 1. mieste sa umiestnila
Dominika Cibulková – tenis (Slovan Bratislava).
V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (podľa
abecedného poradia): Lukáš Babač – veslovanie
(VK Sĺňava Piešťany), Veronika Kolníková –
plávanie (PPK Piešťany), Lukáš Lacko – tenis (TK
Kúpele Piešťany), Karina Petrikovičová – plávanie
(PK DOLPHINS), Matej Rusnák – kanoistika
(VŠC Dukla Trenčín), Magdaléna Rybáriková –
tenis (TK Kúpele Piešťany), Martin Vrábel – beh
(ŠK horských športov Piešťany), Zuzana Vráblová
– vodné lyžovanie (KVL VŠ Piešťany), Gabriela
Žitňanská – ľadový hokej (ŠHK 37 Piešťany).
c) Kategória kolektívov 1. Piešťanské Čajky
– basketbal, 2. Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany, 3. Klub vodného póla Kúpele Piešťany –
družstvo dievčat.
d) Tréneri Annamária Halmová – atletika (AO
Družba Piešťany) – 68-ročná dlhoročná trénerka
mladých atlétov. Sama stále aktívne športuje,
zúčastňuje sa majstrovstiev sveta a Európy
veteránov a veteránskych olympiád. V roku 2014

jej zverenci získali na majstrovstvách Slovenska
4 medaily.
2. Ďalší úspešní športovci mesta Piešťany v roku
2014
V rámci ankety Najúspešnejší športovci mesta
Piešťany za rok 2014 boli na ocenenie navrhnutí aj
ďalší športovci.
a) Kategória dorastencov do 18 rokov Tadeáš
Drahovský – triatlon (ŠBR Piešťany), Nikolas
Patrovič – judo (Styx Fighters Gym Piešťany),
Alex Trojan – judo (Styx Fighters Gym Piešťany),
Tobias Munk – golf (Golf & Country Club
Piešťany), Matúš Drlička – veslovanie (VK Sĺňava
Piešťany), David Nemec – motokáry (Giom Racing
Team Piešťany), Zuzana Oravcová – plávanie
(Piešťanský plavecký klub), Jakub Oravec – vodné
lyžovanie (KVP a VŠ Piešťany), Samuel Oravec
– vodné lyžovanie (KVL a VŠ Piešťany), Marián
Danáš – vodné lyžovanie (KVP a VŠ Piešťany),
Alex Jánoška – lyžovanie na tráve (LK Remas
Piešťany), Michal Škodný – plávanie (ŠPK Kúpele
Piešťany), Richar Horyl – plávanie (ŠPK Kúpele
Piešťany), Lenka Paulíková – plávanie (ŠPK
Kúpele Piešťany), Eduard Rebro – kanoistika
(Kajak & Kanoe klub Piešťany), Romana
Mikušová – kanoistika (Kajak & Kanoe klub
Piešťany), Lucia Držíková – plávanie (Piešťanský
plavecký klub), Damián Križan – plávanie
(Piešťanský plavecký klub).
b) Kategória dospelých Branislav Jakubec –
curling (ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany),
PhDr. Ján Riapoš, PhD. – stolný tenis (ŠK
vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany), Matej
Michálek – kanoistika (Kajak & Kanoe klub
Piešťany), Martin Hauser – bojový šport K-1 (Styx
Fighters Gym Piešťany), Nikolas Wolf – vodné
lyžovanie (KVL a VŠ Piešťany), Milan Kičin –
vodné lyžovanie (KVL a VŠ Piešťany), Richard
Vančo – veslovanie (VK Sĺňava Piešťany), Matúš
Vančo – veslovanie (VK Sĺňava Piešťany).
c) Kategória kolektívov Družstvo Watter Team –
pákové dreziny (Watter Team Piešťany), Posádka
plachetnice Kondor (Jachtársky oddiel Sĺňava
Piešťany).
d) Tréneri Richard Riedl – tréner fitness
a kulturistiky (TJ Družba Piešťany), Ing. Vladimír
Gubiš, CSc. – tréner šachistov (CVČ Ahoj
Piešťany), Patrik Schlesinger – tréner úpolových
športov - judo grappling, MMA, K-1, sebaobrana,
Jiu-Jitsu, karate (Styx Fighters Gym Piešťany),
Mgr. Štefan Hauser – tréner futbalovej prípravky

(PFK Piešťany), Danica Grosmanová, rod.
Kunicová – plavecká trénerka dievčat (ŠPK Kúpele
Piešťany), Mgr. Róbert Erban – tréner kanoistov
(Kajak & Kanoe klub Piešťany), Ing. Miloš Drgoň
– tréner basketbalistiek (Piešťanské Čajky), Ing.
Ján Baranovič – tréner vodnopólistiek (KVP
Kúpele Piešťany).
3. Zimné olympijské hry Soči 2014
ZOH sa konali vo februári 2014 v ruskej Soči.
Reprezentantka Slovenska v biatlone Anastasia
Kuzminová získala zlatú medailu v šprinte žien na
7,5 km.
Hráčom hokejového mužstva Slovenska bol
piešťanský rodák Michel Miklík. ZOH sa mala
zúčastniť aj piešťanská krasokorčuliarka Monika
Simančíková, prednosť však nakoniec dostala
Nicole Rajičová.
4. Zimné paralympijské hry Soči 2014
Zimné paralympijské hry sa konali v marci 2014
v ruskej Soči. Spomedzi 45 krajín sa Slovensko
umiestnilo na 6. mieste, reprezentovalo ho 21
paralympijských športovcov.
Piešťanský vozíčkar Branislav Jakubec bol členom
4-členného družstva Slovenska, ktoré v curlingu na
vozíkoch obsadilo 6. miesto.

Slovenska v žiackych kategóriách.
OZ Piešťanský plavecký klub (PPK) vzniklo v roku
2008. Klub sa prioritne zameriava na prácu s deťmi
predškolského veku 4 - 6 ročných a so žiactvom
ZŠ.
Najlepší plavci sa zúčastňujú plaveckých súťaží
v žiackych, juniorských i seniorských kategóriách.
Výcvik a tréning prebieha v bazéne hotela
Magnólia, v krytej plavárni Duslo Šaľa, v bazéne
hotela Sĺňava a v lete i na kúpalisku Eva.
d) Letný plavecký kemp Martiny Moravcovej –
5. ročník
Sponzorom 3-týždňového plaveckého kempu
Martiny Moravcovej v Piešťanoch bola Nadácia
Poštovej banky.
V roku 2014 sa plaveckého výcviku zúčastnilo 164
detí. Martine Moravcovej pomáhalo ďalších
5 trénerov.

6. Tenis
a) Dominika Cibulková (Slovan Bratislava),
reprezentantka SR.
V ankete Tenistka roka SR 2014 obsadila 1. miesto.
V ankete Športovec roka SR 2014 obsadila 3.
miesto. V ženskom svetovom tenisovom rebríčku
WTA obsadila ku koncu roka 2014 10. miesto
- grandslamový turnaj Australian Open (január),
2. miesto v dvojhre žien, vo finále prehrala
5. Plávanie
s Číňankou Na Li
a) Veronika Kolníková (PPK Piešťany),
- WTA turnaj, Acapulco, Mexiko (marec), 1. miesto
reprezentantka SR, účastníčka majstrovstiev sveta
v dvojhre žien.
v plávaní
b) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany),
- majstrovstvá sveta v 25 m bazéne, Katar - Doha,
reprezentant SR
28. miesto (800 m v.sp.), 36. miesto (400 m v.sp) V ankete Tenista roka SR 2014 obsadil 2. miesto.
- 3 tituly majsterky Slovenska
c) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany),
- Veľká cena Slovenska, Bratislava, 3-krát 1. miesto reprezentantka SR
(400 m v.sp., 400 m poloh. preteky, 1500 m v.sp.).
- grandslamový turnaj Wimbledon, semifinále vo
b) ŠPK Kúpele Piešťany
štvorhre.
- Sára Niepelová, staršia žiačka, juniorská
d) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR, 10 titulov majsterky SR
reprezentant SR
- Matúš Janík, starší žiak, juniorsky reprezentant
- turnaje ITP, kategória Futures, Rumunsko, 3-krát
SR, 24 titulov majstra SR
1. miesto v dvojhre.
- Lenka Paulíková, staršia žiačka, juniorská
e) Adrián Kopál (TK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR, 2 tituly majsterky SR
reprezentant SR v kategórii do 12 rokov
v diaľkovom plávaní na 3000 m v.sp. v bazéne
- majstrovstvá SR, 1. miesto vo štvorhre v hale i na
a v otvorenej vode
otvorených dvorcoch,
2. miesto v dvojhre.
- Michal Škodný, Richard Horyl, mladší žiaci,
f) Družstvá mužov a žien TK Kúpele Piešťany,
popredné umiestnenie na majstrovstvách Slovenska hrali v extralige mužov a v extralige žien.
v žiackych kategóriách.
g) Turnaje na dvorcoch TK Kúpele Piešťany
c) PPK Piešťany
- juniorsky turnaj ITF Grade 2 Slovakia cup – 36.
- Lucia Držíková, Zuzana Oravcová, Damián
ročník (apríl)
Križan, popredné umiestnenia na majstrovstvách
- PSS Piešťanský pohár – 21. ročník (máj),

medzinárodný turnaj chlapcov a dievčat do 14
rokov
- majstrovstvá Slovenska mladšieho žiactva (máj)
- majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva (jún)
- Galea/Valerio cup (júl, august), kvalifikačný
turnaj ME družstiev chlapcov do 18 rokov.
h) Turnaje na dvorcoch HS Centrum, Hlboká ul.
- tenisový turnaj mužov ITF Futures (júl, august),
Karol Beck (SR) 2-krát
1. miesto v dvojhre
a vo štvorhre, Piešťanec Filip Horanský sa dostal
do semifinále.

8. Krasokorčuľovanie
a) Monika Simančíková (AKO Piešťany),
reprezentantka SR.
V januári ju síce výkonný výbor Slovenského
krasokorčuliarskeho zväzu nominoval na ZOH
2014 v Soči, avšak následne Slovenský olympijský
výbor rozhodol, že do Soči namiesto nej pocestuje
Nicole Rajičová.
b) Timotej Čeleš, po maturite v roku 2013 ukončil
ako 19-ročný pretekársku činnosť. Odišiel do USA,
kde vystupuje v ľadovej revue Disney on Ice.

7. Ľadový hokej
a) Muži ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2013/2014
mužstvo skončilo v hokejovej extralige po
základnej časti súťaže na 4. mieste a pokračovalo
v play off.
Vo štvrťfinálovej sérii sa Piešťany stretli
s Popradom, nad ktorým vyhrali na zápasy
v pomere 4 : 1. V semifinálovej sérii prehrali
Piešťany s HC Košice na zápasy v pomere 2 : 4.
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany obsadili v extralige
konečné 4. miesto.
b) Dorastenci ŠHK 37 Piešťany – v sezóne
2013/2014 mužstvo hralo v dorasteneckej 1. lige,
v predchádzajúcej sezóne v dorasteneckej extralige.
Medzi talentovaných hráčov patrili útočník Adrián
Valo a obranca Filip Štefánik.
c) Gabriela Žitňanská (ŠHK 37 Piešťany, ŽHK
Poprad, HC ŠKP Bratislava), reprezentantka SR
- majstrovstvá sveta, divízia I. (Přerov), členka
družstva SR
- majstrovstvá SR v ľadovom hokeji žien, 1. miesto
za družstvo Popradu
- NAPHA RICE MEMORIAL 2014, USA, členka
družstva študentiek kanadského Quebecu, 1.
miesto, ocenená ako najlepšia obrankyňa turnaja.
d) Hokejový turnaj Vlada Dzurillu – 13. ročník,
Piešťany (február).
Turnaja sa zúčastnili reprezentačné výbery
18-ročných hokejistov Slovenska, Nemecka
a Švajčiarska, ktoré doplnil výber Slovenska
hráčov do 19 rokov.
Víťazom sa stalo mužstvo Slovenska 18.
e) Memoriál Ivana Hlinku – 10. ročník, Piešťany,
Břeclav (august), hokejový turnaj hráčov do 18
rokov. Víťazom sa stalo mužstvo Kanady pred ČR
a
USA.
f) Memoriál Michala Augustína – 12. ročník,
Piešťany (august), medzinárodný hokejový turnaj
žiakov 9. ročníka. Víťazom sa stali hráči MHC
Mountfield Martin.

9. Snowboard (zjazdové lyžovanie na snehu)
a) Jana Štefečková - Beňačková
- Red Bull Zjazd na Doraz, Chopok, 1. miesto
- Red Bull, Home Run, Tatranská Lomnica, 1.
miesto.
10. Basketbal
a) Ženy Piešťanské Čajky
- basketbalová extraliga žien – 3. miesto
- Slovenský pohár – 2. miesto na Good Angels
Košice
- Central European Women League – 4 miesto.
Finálový turnaj sa konal v rumunskom meste Alba
Iulia.
b) Mária Felixová a Lucia Krč-Turbová
(Piešťanské Čajky), reprezentantky SR
- kvalifikačný turnaj o postup na majstrovstvá sveta
2015, hráčky reprezentačného družstva Slovenska.
c) Laura Horvátová (Piešťanské Čajky), 17-ročná
reprezentantka SR
- majstrovstvá sveta hráčok do 17 rokov, Plzeň,
hráčka družstva Slovenska.
11. Hádzaná
Muži MHK Piešťany, v sezóne 2013/2014 mužstvo
hralo v 1. slovenskej lige, obsadilo 6. miesto.
12. Squash
Družstvo Squash Club Piešťany
- extraliga družstiev, v sezóne 2014/2015 začali
hrať Peter Šiška, Tomasz Gliba, Marek Šiška,
Adam Kakula (juniorsky majster sveta v raketlone
2014), Jan Kořista, Peter Seman a Miki Macko.
13. Futbal
a) Muži PFK Piešťany – v sezóne 2013/2014
mužstvo hralo v 3. lige - skupina Západ. Hrajúcim
trénerom bol Jozef Glos.
V priebehu súťaže sa klub dostal do finančných
problémov. Kvôli tomu odišlo postupne viacero

hráčov, bol problém zostaviť aspoň základnú
zostavu. V sezóne 2013/2014 skončilo mužstvo
na beznádejnom poslednom mieste, z 30 zápasov
získal iba 7 bodov.
Sezónu 2014/2015 začalo mužstvo opäť v 3.
lige - skupina Západ. Situácia sa však nezlepšila.
Vedenie klubu na čele s prezidentom klubu
Róbertom Studeným, spolu so skupinou bývalých
funkcionárov s dlhoročnými skúsenosťami,
chcelo mužstvo v súťaži udržať. Uskutočnilo sa
viacero stretnutí s potenciálnymi partnermi, ktorí
by garantovali prácu s A mužstvom, boli však
neúspešné.
Po ukončení jesennej časti súťaže vedenie
A mužstva sa rozhodlo v decembri 2014 ukončiť
svoju činnosť. Vedenie klubu z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov i hráčskej základne potom
A mužstvo PFK Piešťany zo súťaže odhlásilo.
V roku 2015 do jarnej časti súťaže už nenastúpilo.
b) Žiaci a dorastenci PFK Piešťany – futbalový
klub PFK však neprerušil súťažné pôsobenie
mládežníckych družstiev. V zimnej príprave
pokračovali mladí futbalisti vo všetkých vekových
kategóriách od U6 až po U 19.
V 2. a 3. mládežníckych ligách pokračovali v roku
2015 v jarnej časti súťaží družstvá mladších
a starších žiakov, mladších a starších dorastencov.
c) Futbalová škola Róberta Hanka – Piešťanec
Róbert Hanko založil pred 5 rokmi v Moravanoch
nad Váhom futbalovú školu pre deti. Koncom roka
2014 ju navštevovalo 85 detí z okolia Piešťan,
z Nového Mesta nad Váhom, Trnavy a Nitrianskej
Blatnice, ktoré trénovali v kategóriách mladšia
a staršia predprípravka, prípravka a starší žiaci.
14. Kolky
a) Muži MKK Piešťany – v sezóne 2013/2014
bolo A mužstvo nováčikom v kolkárskej extralige.
Skončilo však na poslednom 12. mieste a zostúpilo
do 1. kolkárskej ligy.
V sezóne 2013/2014 hralo B mužstvo MKK
Piešťany v 1. kolkárskej lige.
b) Damián Bielik (MKK Piešťany) – člen
juniorského družstva Slovenska.
c) Majstrovstvá Slovenska mládežníckych
kategórií, Bratislava – v kategórii juniorov
z kolkárov MKK Piešťany obsadil Šimon Dúbrava
2. miesto, Damián Bielik 4. miesto.
15. Motorizmus
Cena Slovenska Piešťany – 25. výročie jej
ukončenia

V roku 2014 uplynulo 25 rokov odvtedy, čo sa
v roku 1989 uskutočnilo v Piešťanoch posledný
raz medzinárodné motoristické podujatie Cena
Slovenska.
V minulosti sa však v Piešťanoch každoročne
konali motoristické preteky.
V roku 1948 bol založený Automotoklub (AMK)
Piešťany, v súčasnosti je jeho pokračovateľom
Veteran Car Club.
V roku 1949 usporiadal AMK prvé motocyklové
preteky v uliciach Piešťan, ktoré sa konali
každoročne do roku 1957.
V roku 1958 sa uskutočnil 1. ročník
medzinárodných pretekov motocyklov Cena
Slovenska, neskôr pribudli aj preteky sidecarov
a automobilov. Pretekalo sa na okruhu na letisku.
Na 1. ročník pretekov údajne prišlo k letisku
stotisíc divákov.
Celkove sa uskutočnilo 29 ročníkov Ceny
Slovenska. Za toto obdobie štartovali tu pretekári
z 26 štátov Európy, ale aj z ďalších štátov sveta
– z Rodézie, Juhoafrickej republiky i z ďalších.
Štartovali aj majstri sveta – Jim Redman, Gary
Hocking, K. Caruters, Eugenio Lazzarini, Pierpaolo
Bianchi, Walter Villa, Tom Phillis a Stefan
Dörflinger. Na popredných miestach sa umiestnili
aj československí pretekári, populárny Piešťanec
Edo Bertoli, najviac štartov mali domáci Rudolf
Mitošinka, Peter Baláž z Hlohovca a český pretekár
Bohumil Staša.
16. Motokáry
David Nemec (Giom Racing Team Piešťany),
14-ročný juniorsky reprezentant SR
- seriál Medzinárodných majstrovstiev pretekov
motokár v kategórii MP Rotax Junior MAX –
celkové 3. miesto.
17. Vodný motorizmus
a) Majstrovstvá Slovenska vznášadiel, všetky tituly
získali pretekári KVN a VŠ Piešťany – Jaroslav
Baláž ml. (kateg. FS), Jaroslav Baláž st. (kateg.
F50), Vojtech Hejna (kateg. FJ), Ladislav Baláž
(kateg. FN).
b) Jaroslav Baláž ml., reprezentant SR
- účastník seriálu majstrovstiev Európy vznášadiel
(kateg. FS)
- Česko-Slovenský pohár vznášadiel, medzinárodné
preteky, 1. miesto (kateg. FS).
18. Úpolové športy
a) Styx Fighters Gym Piešťany, členovia

piešťanského klubu súťažili podľa pravidiel K-1,
MMA, grappling, judo, jiu-jitsu, sambo, Kyokushin
karate a pod.
b) Noc bojovníkov, Piešťany, zimný štadión Easton
Aréna (jún).
Uskutočnili sa ultimatívne zápasy podľa pravidiel
K-1 a MMA. Zároveň to boli majstrovstvá Európy
WIBK, zúčastnili sa reprezentanti úpolových
športov zo Slovenska, Poľska a Holandska.
c) Martin Hauser, reprezentant SR
- majstrovstvá Európy WIBK v K-1, Easton Aréna
Piešťany, majster Európy v ťažkej váhe.
d) Ján Velič, reprezentant SR
- majstrovstvá Európy WIBK, Easton Aréna
Piešťany, majster Európy.
e) Tomáš Nitsch, reprezentant SR
- majstrovstvá Česko-Slovenska, Olomouc,
1. miesto, grappling v kategórii do 65 kg.
f) Alex Trojan, 10-ročný
- STU Cup žiakov, Bratislava, 1. miesto v judo
žiakov.
g) Nikolas Pátrovič, 13-ročný
- olympiáda judo žiakov, Bratislava, 1. miesto v
2. kole
- STU Cup žiakov, Bratislava, 1. miesto v judo
žiakov.
19. Turistika
a) 100 jarných kilometrov – 59. ročník, otvorenie
jarnej turistickej sezóny sa uskutočnilo 29. marca.
Pre peších boli pripravené 3 trasy – 8 km (Piešťany
- Ahoj nad Bankou - Piešťany), 15 km (Piešťany
- Bakchus vila - Havran - Ahoj - Piešťany), 20 km
(Piešťany - Bakchus vila - Havran - Čertova pec Plešiny - Ahoj - Piešťany). Cykloturisti mali 2 trasy
– 30 km a 45 km.
b) Cyklistické podujatie Hore Váhom - dolu
Váhom – 1. ročník (máj), pripravil ho Klub
slovenských turistov Bezovec Piešťany. Cyklisti
absolvovali vyše
60 km trasu (Piešťany - Veľké
Orvište - Čachtice - Nové Mesto nad Váhom Beckov - Lúka - Moravany nad Váhom - Piešťany).
c) Bakuľový pochod – 37. ročník, štart
v Piešťanoch, cieľ na Výtokoch, trasy 14, 20, 25
km, turistická vatra.
d) Silvestrovský výstup na Marhát – 43. ročník,
podujatie pripravil Klub slovenských turistov
Bezovec Piešťany, výstup absolvovalo asi tisíc
ľudí.
Majster sveta v paracyklistike Piešťanec Jozef
Metelka zvládol výstup na bicykli. Na Marhát sa

dalo vystúpiť z Nitrianskej Blatnice okolo Rotundy
sv. Juraja, alebo z Výtokov i z obce Modrová.
Na vrchole Marhátu vyhrávala country kapela,
spievalo sa, tancovalo a opekala sa slaninka.
20. Streľba
a) Veľká cena Piešťan, Jaslovské Bohunice (apríl),
strelecké podujatie bolo zároveň 2. kolom extraligy
v skeete (streľba na asfaltové terče).
b) Memoriál Petra Běchynského, Brno (máj),
Slovensko reprezentovali piešťanskí strelci Filip
Tekula v kateg. mužov (3. miesto), Michal Majeský
a Peter Zemko v kateg. juniorov.
21. Lyžovanie na tráve
Úspešní boli mladí lyžiari LK REMAS Piešťany.
a) Svetový pohár v lyžovaní na tráve – FIS
Children Cup
Adam Masár, celkové 4. miesto v kateg. starších
žiakov, Alex Jánoška, celkové 2. miesto v kateg.
mladších žiakov, Vanesa Drahovská, celkové 2.
miesto v kateg. mladších žiačok.
b) Preteky Svetového pohára žiakov do 15 rokov
– FIS Children Cup, Ahoj Banka (jún), štartovali
mladí lyžiari 5 krajín.
c) Majstrovstvá Slovenska v lyžovaní na tráve
Adam Masár, starší žiak, 3-krát 1. miesto (slalom,
obrovský slalom, super G), Alex Jánoška, mladší
žiak, 3-krát 1. miesto.
22. Vodné lyžovanie
Úspešní boli vodní lyžiari KVL a VŠ Piešťany.
a) Majstrovská Európy v lyžovaní za člnom,
Sesena, Španielsko
Zuzana Oravcová, 10. miesto v kombinácii, Adam
Masár, 14. miesto v kombinácii a Jakub Oravec.
b) Majstrovstvá Slovenska juniorov v lyžovaní za
člnom, Piešťany
Zuzana Oravcová, 4-krát 1. miesto v kateg. do 14
rokov (kombinácia, slalom, triky, skoky), Adam
Masár, 4-krát 1. miesto v kateg. do 14 rokov, Jakub
Oravec, 4-krát 2. miesto v kateg. do 17 rokov,
Samuel Oravec, 4-krát 3. miesto v kateg. do 14
rokov, Marián Danáš, 4-krát 3. miesto v kateg. do
17 rokov.
c) Nikolas Wolf, reprezentant SR
- majstrovstvá sveta v lyžovaní za vlekom, Schloss
Dankern, Nemecko,
10. miesto v kombinácii, družstvo SR obsadilo
2. miesto
- majstrovstvá Európy juniorov v lyžovaní za
vlekom, Schloss Dankern, Nemecko, 8. miesto

v kombinácii, družstvo SR obsadilo 3 miesto
- majstrovstvá Európy v lyžovaní za člnom,
Melice, ČR, 19. miesto v kombinácii.
d) Majstrovstvá Slovenska dospelých v lyžovaní za
člnom, Melice, ČR
Nikolas Wolf 2. miesto v kombinácii, Milan Kičin
4. miesto v kombinácii.
23. Vodné lyžovanie – wakeskate
Zuzana Vráblová (KVL a VŠ Piešťany),
reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta dospelých za vlekom –
wakeskate, Norsje, Nórsko, 1. miesto – majsterka
sveta.
24. Kanoistika
a) Matej Rusnák (VŠC Dukla Trenčín),
reprezentant SR, odchovanec TJ Sĺňava Piešťany;
- Svetový pohár – 1. kolo, Miláno, Taliansko,
1. miesto v C1 na 5 km
- majstrovstvá Európy, Brandenburg, Nemecko,
6. miesto v C1 na 1 km
- majstrovstvá sveta v kanoistickom maratóne,
Moskva, 4. miesto v C1 na 5 km
- akademické majstrovstvá sveta, Minsk, 3. miesto
v C1 na 500 m.
b) Matej Michálek (Kajak & Kanoe klub Piešťany),
reprezentant SR v štvorkajaku, ďalšími členmi
posádky boli Marek Krajčovič, Gábor Jakubík
a Viktor Demin;
- Svetový pohár – 1. kolo, Miláno, 3. miesto v K4
- majstrovstvá Európy, Brandenburg, 2. miesto
v K4 na 1000 m
- majstrovstvá sveta, Moskva, 5. miesto v K4 na
1000 m.
c) Eduard Rebro (Kajak & Kanoe klub Piešťany),
18 - ročný juniorsky
reprezentant SR;
- majstrovstvá Európy juniorov, Francúzsko,
6. miesto
- majstrovstvá sveta juniorov, Maďarsko,
10. miesto
- Slovenský pohár – 1 miesto.
d) Alexander Bóri (Kajak & Kanoe klub Piešťany),
17 - ročný juniorsky
reprezentant SR;
- majstrovstvá Európy juniorov, 8. miesto
- majstrovstvá sveta juniorov, 15. miesto.
e) Romana Mikušová (Kajak & Kanoe klub
Piešťany), 16 - ročná juniorska
reprezentantka SR;
- majstrovstvá Európy juniorov, 11. miesto.

f) Medzinárodná regata Piešťany – 28. ročník,
Sĺňava Piešťany (máj, jún), preteky kadetov
a dospelých do 23 rokov.
Zúčastnilo sa 320 pretekárov zo 14 krajín. V súťaži
krajín skončilo Slovensko na 1. mieste. Alexander
Bóri s Adamom Botekom obsadili 1. miesto v K2
na 500 m.
g) Majstrovstvá Európy v kanoistickom maratóne,
Sĺňava Piešťany (jún),
zúčastnilo sa ich 233 pretekárov z 23 krajín.
Najúspešnejšou krajinou v počte získaných medailí
bolo Maďarsko pred Španielskom a Portugalskom,
Slovensko skončilo bez medaily.
Pretekali muži, ženy, juniori a juniorky
v kategóriách K1, K2, C1 a C2, najdlhšiu trať 30
km absolvovali muži v K2.
Pred začiatkom pretekov ME súťažilo 135
veteránov z 26 krajín v rámci Európskeho pohára
veteránov v kanoistickom maratóne.
h) Pohár SNP – 54. ročník, Sĺňava Piešťany
(august),
zúčastnili sa kajakári a kanoisti z 19 klubov
Slovenska, pretekalo sa na tratiach 2000 m, 1000 m
a 200 m. Mladí pretekári ŠK Kajak Moravany n/V.
obsadili 6. miesto.
i) Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike,
Sĺňava Piešťany (august).
25. Veslovanie
a) Lukáš Babač (VK Sĺňava Piešťany), reprezentant
SR v skife ľahkých váh v kategórii mužov;
- majstrovstvá Európy, Belehrad, 16. miesto
- majstrovstvá sveta, Amsterdam, 9. miesto
(2000 m)
- Croatia Open, Záhreb, 1. miesto
- medzinárodné majstrovstvá ČR, Račice,
1. miesto.
b) Richard Vančo a Matúš Vančo (VK Sĺňava
Piešťany), reprezentanti SR v dvojskife ľahkých
váh v kategórii mužov;
- majstrovstvá Európy, Belehrad, 18. miesto
- akademické majstrovstvá sveta, Gravelines,
Francúzsko, 8. miesto
- Croatia Open, Záhreb, 3. miesto. Pretekali aj
v skife jednotlivcov, Richard Vančo obsadil
7. miesto, Matúš Vančo 12. miesto.
c) Matúš Drlička (VK Sĺňava Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- majstrovstvá SR, 2-krát 1. miesto v skife
a dvojskife
- veslárske regaty Hodonín, Šintava, 2-krát Břeclav,
Otrokovice, Maďarsko, 6-krát 1. miesto.

d) Halová regata na veslárskych trenažéroch
o Pohár Sĺňavy – 9. ročník, Piešťany (február).
Súťaž sa uskutočnila v športovej hale Gymnázia
P. de Coubertina. Z veslárov VK Sĺňava Piešťany
1. miesto obsadili Lukáš Babač v kateg. mužov
v skife ľahkých váh, Pavol Kuhajda v kateg. mužov
od 30 do 39 rokov a Ondrej Kovačovič v kateg.
juniorov.
e) Medzinárodná veslárska regata O pohár SNP –
32. ročník, Sĺňava Piešťany (máj). V skife mužov
obsadil 1. miesto Lukáš Babač, v dvojskife
1. miesto bratia Richard a Matúš Vančoví, 2. miesto
Lukáš Babač a Matej Šmída. Medzi juniormi
obsadil v skife 1. miesto Ondrej Kovačovič.
Pretekali aj veteráni v skife, dvojskife, v štvorke
bez kormidelníka a osemveslíc.
26. Jachting
Posádka plachetnice Kondor (Jachtársky oddiel
Sĺňava Piešťany), posádka v zložení Ľubomír
Nosko ml., Ľubomír Nosko st. a Jozef Sedlačko
preteká od roku 2011. Výsledky v roku 2014:
- medzinárodné majstrovstvá SR – Veľká cena
2014, trieda Micro Clas, Oravská priehrada,
1. miesto zo slovenských posádok
- séria 5 pretekov Fiving Cup, Liptovská Mara,
1. miesto
- O pohár Matúša Čáka, Oravská priehrada,
2. miesto
- medzinárodné majstrovstvá SR kajutových
plachetníc, Domaša, 4. miesto zo slovenských
posádok.
27. Hokejbal
a) Matej Svetlík, juniorsky reprezentant SR,
piešťanský hokejista, hrá ľadový hokej za švédske
mužstvo, počas leta sa venuje hokejbalu;
- majstrovstvá v hokejbale hráčov do 16, do 18 a do
20 rokov, Bratislava, hráč hokejbalového mužstva
Slovenska, ktoré sa stalo majstrom sveta hráčov do
20 rokov.
b) Gabriela Žitňanská, reprezentantka SR
v ľadovom hokeji a v hokejbale;
- majstrovstvá SR v hokejbale žien, členka družstva
Popradu, ktoré obsadilo 1. miesto, najlepšia
obrankyňa majstrovstiev
- majstrovstvá SR v hokejbale dievčat U 18, 1.
miesto za družstvo Kežmarku, najužitočnejšia
hráčka.
28. In line hokej
15. majstrovstvá sveta v in line hokeji, Pardubice,

ČR, členmi mužstva SR boli piati Piešťanci –
Jakub Ručkay, Jozef Haring, Andrej Mrázik, Jozef
Ondrejka a Marcel Holovič.
29. Futsal
Mužstvo Piešťany Dragons Podolie, s sezóne
2013/2014 hralo v 2. futsalovej lige, kde obsadilo
5. miesto. Martin Směrička a Jozef Halás boli
členmi reprezentačného mužstva Slovenska
futsalistov do 21 rokov, Směrička aj seniorského
mužstva Slovenska. Predsedom futsalového klubu
Dragons bol Rastislav Bobocký.
30. Florbal
Mužstvo FBC Páv Piešťany, v sezóne 2013/2014
hralo v 2. florbalovej lige.
31. Streetbal
Rann Streetbal 4. ročník, Piešťany, mestský park
(jún), medzinárodná súťaž v streetbale. Podujatie
zorganizoval BKM Piešťany a OZ Zober loptu,
nie drogy v spolupráci s Mestom Piešťany
a Slovenskou basketbalovou asociáciou.
V troch kategóriách (muži, mix a young mix)
súťažilo 14 družstiev a 60 hráčok a hráčok.
32. Triatlon, akvatlon, duatlon
a) Dlhý triatlon Slovakman – 12. ročník
(v Piešťanoch 4-krát), Lodenica (august),
zúčastnilo sa vyše 300 pretekárov z 12 krajín.
Medzi mužmi vyhral opäť Petr Vabroušek, v čase
8:45 hod., medzi ženami Kristína Néč-Lapinová
časom 10:19,15 hod.
Z 32 družstiev v štafetovom mixe vyhrala
piešťanská štafeta ŠBR 1, tiež sa uskutočnili
štafetové preteky ja – ty - on.
b) Lýdia Drahovská (ŠBR Piešťany)
- Slovenský pohár a majstrovstvá SR v kros
triatlone dorasteniek, 1. miesto
- majstrovstvá SR v triatlone a v akvatlone starších
žiačok, 2. miesto.
c) Tomáš Drahovský (ŠBR Piešťany)
- Slovenský pohár a majstrovstvá SR v kros
triatlone dorastencov, 1. miesto.
d) Ocenenie piešťanských triatlonistov
V novembri 2014 sa v Bratislave uskutočnilo
vyhlásenie výsledkov slovenských pohárov 2014,
ktoré zorganizovala Slovenská triatlonová únia.
Medzi ocenenými v triatlone boli Jana ŠtefečkováBeňačková, Pavol Sedliačik, Lýdia Drahovská,
Tadeáš Drahovský a v akvatlone Agáta Malíková.
33. Vodné pólo
- muži – vodnopólová extraliga B skupina,

4. miesto z piatich účastníkov
- ženy – 1. liga (návrat po piatich rokoch)
- žiačky – národná liga žiačok U 14, 1. miesto
(3-krát po sebe)
- kadetky – zimné majstrovstvá SR dievčat do 17
rokov, 1. miesto
– turnaj olympijských nádejí do 17 rokov, Praha,
družstvo Slovenska obsadilo 3. miesto, jeho
členkami boli Nataša Rybanská, Beáta Kováčiková
a Barbora Baranovičová.
- juniorky – zimné majstrovstvá SR junioriek do
20 rokov, 1. miesto
– majstrovstvá Európy hráčok do 19 rokov,
Rím, družstvo Slovenska obsadilo 10. miesto,
reprezentovali N. Rybanská a B. Kováčiková.
b) Kúpeľný pohár, Piešťany, kúpalisko Eva
(august), medzinárodný vodnopólový turnaj,
1. miesto KVP Kúpele Piešťany.
c) Balnea Cup 2014, Piešťany, kúpalisko Eva
(august), medzinárodný vodnopólový turnaj
junioriek. Poradie: 1. Austrália, 2. Juhoafrická
republika, 3. Srbsko, 4. KVP Kúpele Piešťany.
d) Memoriál Juraja „Puka“ Berlanského, Piešťany,
kúpalisko Eva (september), vodnopólový turnaj
mladších žiakov, víťazom sa stalo družstvo KVP
Kúpele Piešťany.
e) Majstrovstvá sveta vo vodnom póle veteránov,
Montreal, Kanada
Mužstvo H2O pólo Piešťany obsadilo 5. miesto
v kateg. nad 60 rokov.
Mužstvo H2Oldies USA obsadilo 1. miesto v kateg.
nad 70 rokov (členmi družstva boli Anti Kajlich
a Ivan Kolárik).
f) Anti Kajlich Cup – 12. ročník, Piešťany,
kúpalisko Eva (október),
medzinárodný vodnopólový turnaj hráčov nad 35
rokov, víťazom sa stal KVP Kúpele Piešťany.
34. Bikros
10 rokov BMX v Piešťanoch Podujatie sa
uskutočnilo 13. septembra 2014 na sídlisku Adam
Trajan.
Preteky o Pohár primátora mesta Piešťany
zorganizoval Bikros Maniak Piešťany v spolupráci
so Službami mesta Piešťany a mestskou políciou.
Súťažilo sa v rôznych vekových kategóriách od 8
rokov až po dospelých.
35. Zjazdová cyklistika – downhill
Martin Knapec (CTM Racing Piešťany),
reprezentant SR v disciplíne fourcross;
- preteky Svetového pohára, Mont-Sainte-Anne,

57. miesto, Windhame, USA, 69. miesto
- pretek Európskeho pohára, Špičák, ČR, 9. miesto.
36. Atletika
a) Martin Vrábel (ŠK horských športov Piešťany),
reprezentant SR v behu na dlhé trate;
- majstrovstvá SR v behu na 100 km, 1. miesto
- štafetový pretek DOLOMITENMANN.
b) Mladí atléti (AO Družba Piešťany)
- majstrovstvá SR mladších žiakov, Dubnica, Matej
Husák, 1. miesto (60 m), Peter Melicher, 2. miesto
(60 m), Martin Šmehlík 3. miesto (600 m), trénerka
Annamária Halmová.
c) Silvia Šalgovičová, rod. Máčalová (AŠK Slávia
Trnava), reprezentantka SR, 31-ročná Piešťanka
sa po siedmich rokoch vrátila k atletike. Bola
nominovaná na ME v atletike v Zürichu do štafety
4x400 m.
d) Majstrovstvá Európy v atletike veteránov, Izmir,
Turecko, zúčastnili sa 3 piešťanskí atléti, Anna
Matúšová, 2. miesto (sedemboj), na popredných
miestach sa umiestnili aj Annamária Halmová (100
m, 200 m) a Eduard Kučkovský (1500 m a 3000 m
cez prekážky).
e) Nočný beh Piešťanmi – Night City Run –
1. ročník (september)
V uliciach mesta pretekalo 140 bežcov na tratiach
5 km a 10 km v troch kategóriách – muži, muži nad
40 rokov a ženy. Štart bol na Nám. slobody, potom
sa bežalo okolo rieky Váh a cez mestský park späť.
Preteky zorganizovala Jana Štefečková-Beňačková.
Výsledky: Trať 5 km: muži – 1. Tomáš Podpera,
muži nad 40 rokov – 1. Maroš Sokolovský, ženy
– 1. Petra Mráziková, trať 10 km: muži – 1. Ján
Križák, 2. Martin Vrábel, muži nad 40 rokov –
1. Ján Cvičela, ženy – 1. Jana Úradníková.
f) Jarný beh okolo Sĺňavy (apríl), pretekalo sa
na rôzne dlhých tratiach v 12-tich kategóriách
(muži, ženy, dorastenci, dorastenky, starší žiaci,
staršie žiačky, mladší žiaci, mladšie žiačky,
najmladší žiaci, najmladšie žiačky, predškoláci,
predškoláčky). V kategórii mužov na 11,6 km trati
okolo Sĺňavy sa víťazom stal Plačko z Brezovej
pod Bradlom časom 43 min a 44 sek.
g) Jesenný beh okolo Sĺňavy – 5. ročník (október),
podujatie zorganizovali OZ Sĺňava Piešťany
a Atletický oddiel Družba Piešťany, riaditeľ
pretekov Michal Fiala, hlavný rozhodca Milan
Weisz, prezentácia Annamária Halmová. Pretekalo
sa v 14 kategóriách, z toho muži v troch vekových
(A – do 39 rokov, B – 40 až 49 rokov, C – 50 a viac
rokov). Víťazom kategórie A sa stal M. Ilavský

z Dubnice.
h) Roľničkový šprint na Havran – 2. ročník,
podujatie sa uskutočnilo 21. decembra 2014.
Zúčastnilo sa ho takmer 60 bežcov, ktorí pretekali
v troch kategóriách – muži, muži nad 40 rokov
a ženy. Trať viedla od hotela Panoráma na Červenej
veži po modrej turistickej značke až po motorest
Havran. Víťazom v kategórii mužov sa stal Jakub
Benko z Kysuckého Nového Mesta.
i) Silvestrovský beh medzi mostami – 49.
ročník, podujatie sa uskutočnilo v Piešťanoch
30. decembra 2014. Zorganizoval ho Atletický
oddiel Družba Piešťany, predsedom organizačného
výboru bol predseda atletického oddielu Mgr. Peter
Kubala. Pretekalo vyše 200 bežcov vo viacerých
kategóriách. Víťazom hlavnej kategórie behu
mužov na 10 km sa stal Piešťanec Martin Vrábel.
Pribudol tzv. Furmanský beh na 5 km pre všetkých,
bez rozdielu pohlavia, veku a výkonnosti.
37. Karate
Michal Gabovič (Seigokan Myjava), Piešťanec,
juniorsky reprezentant SR;
- majstrovstvá Európy, Heilbronn, Nemecko –
3. miesto
- Grand Prix Slovakia OF Youth 2014, Bratislava,
3. miesto v kategórii 14 - 15 ročných.
38. Letecké modelárstvo
Memoriál Miroslava Bučka – 5. ročník, Piešťany
(marec), halovú súťaž zorganizoval jeho syn
Marcel Bučko z Krakovian spolu s piešťanskými
leteckými modelármi. Podujatie sa uskutočnilo
v športovej hale Gymnázia Pierra de Coubertina.
39. Šach
a) ŠK Kúpele Piešťany – A družstvo hralo v
3. lige, B družstvo v 4. lige a C družstvo v 5. lige
šachových družstiev.
b) Andrea Slabá – majstrovstvá Slovenska mládeže
v klasickom šachu, 3. miesto v kateg. dievčat do 12
rokov
- majstrovstvá Slovenska v rapid šachu, 3. miesto
v kateg. do 12 rokov.
c) Vladimír Orviský (ŠK Kúpele Piešťany),
nevidiaci šachista;
- majstrovstvá Slovenska v šachu nevidiacich
a slabozrakých, Levoča, 1. miesto.
40. Golf
a) 100 rokov golfu v Piešťanoch
Piešťanský golfový klub bol založený v roku

1913. V roku 1914 bolo na Kúpeľnom ostrove
dobudované golfové ihrisko. V roku 1948 bol
v ČSR golf označený za buržoázny šport a preto sa
prestal hrať.
Tradícia golfu v Piešťanoch bola obnovená po roku
1989. Golfové ihrisko v severnej časti Kúpeľného
ostrova bolo otvorené v júli 2004, nachádza sa
tam aj klubový dom. V súčasnosti tu pôsobí Golf
& Country Club Piešťany, riaditeľom golfového
ihriska je Erwin Lechinger.
b) Golfový turnaj o Putovný Winterov pohár –
11. ročník, Piešťany, Kúpeľný ostrov (júl), víťazom
turnaja sa stal domáci golfista Michal Brezovský.
c) Majstrovstvá golf & Country Clubu Piešťany
(august), súťažilo sa v piatich kategóriách,
1. miesto medzi mužmi obsadil Peter Balna, medzi
ženami Monika Vidličková a z juniorov bol najlepší
Tobias Munk.
d) Golfový turnaj o Pohár prezidenta klubu,
Piešťany, Kúpeľný ostrov (október), putovný pohár
získal Štefan Novák.
e) Tobias Munk (Golf &Country Club Piešťany),
8-ročný juniorsky reprezentant SR. Vyhlásený vo
Veľkej Lomnici za talent roka;
- majstrovstvá Európy US Kids Golf 2014,
Škótsko, 2. miesto v rámci Európy vo svojej
kategórii, 4. miesto vo svojej kategórii medzi deťmi
celého sveta.
41. Dračie lode
Dracon cup – 5. ročník, preteky dračích lodí sa
uskutočnili v rámci Otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny v Piešťanoch 7. júna 2014. Hlavným
organizátorom podujatia bol Milan Koščál
z Neptun clubu Piešťany. Na 180 m úseku medzi
Krajinským a Kolonádovým mostom súťažilo 11
posádok. Pohár primátora Piešťan získala posádka
Piešťanskí draci, najlepšou školskou posádkou boli
študenti a učitelia SPŠE v Piešťanoch.
42. Plávanie otužilcov
a) Kevanova stovka, plávanie otužilcov vo Váhu
sa uskutočnilo 13. februára 2014. Piešťanský
otužilec Karol Kevan bol prítomný, avšak neplával,
keďže bol po operácii bedrového kĺbu. V tento deň
zároveň oslávil životné jubileum 90 rokov, k čomu
mu zablahoželal primátor mesta Remo Cicutto,
organizátor podujatia Martin Valo a ostatní otužilci.
b) Plávanie otužilcov vo Váhu – 23. ročník,
tradičné podujatie otužilcov, uskutočnilo sa 26.
decembra 2014 vo Váhu pri hoteli Magnólia.
Z pohľadu otužilcov bolo teplo, mrznúť začalo až
v nasledujúcich dňoch.

43. Štefan Cup – 61. ročník
Tradičný štefanský futbalový zápas sa konal 26.
decembra 2014 na umelej hracej ploche štadióna
PFK Piešťany.
Stretnutie Domáci - Exil sa skončilo remízou
1:1. Za Exil dal gól L. Drahovský, za Domácich
vyrovnal M. Hauser. Na svoj už 54. zápas nastúpil
za Exil nohejbalová legenda Miloš Fabian.
Predsedom Štefan Clubu je Ladislav Alexander
Benedikovič, v klube počas jeho existencie bolo
doteraz evidovaných 185 členov, z nich už 32
zomrelo, v poslednom období to boli Marián Švorc,
Juraj Čenteš, Jaroslav Gula a Ľubo Brunovský.
V zahraničí žije trvale 37 členov klubu.
44. Jazda na pákových drezinách
Preteky v netradičnej športovej disciplíne sa
uskutočnili na nepoužívanej železničnej trati
Piešťany - Vrbové. Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v jazde na pákových drezinách sa tam
konajú od roku 2008.
Nepretržitým víťazom diaľkového preteku na 8
km trati je družstvo Watter Team Piešťany. V roku
2014 členmi družstva boli – kapitán Pavol Rusnák,
Viliam Michálek, Pavol Málik, Lukáš Rusnák,
Matej Rusnák (kanoista), Erik Noskovič (kanoista),
tiež aj Lukáš Babač (veslár) a Róbert Erban (tréner
kanoistov).
45. Telesne postihnutí športovci
a) Ján Riapoš (ŠK vozíčkarov Kúpele Piešťany),
reprezentant SR v stolnom tenise telesne
postihnutých športovcov v kategórii TT2;
- majstrovstvá sveta 2014 Peking, World
Championships 2014 Beijing, Čína, 3. miesto
v súťaži jednotlivcov v kategórii TT2
- majstrovstvá Slovenska vozíčkarov, Ružomberok,
2. miesto v súťaži jednotlivcov i družstiev
- celoslovenská stolnotenisová liga vozíčkarov,
2. miesto bez rozdielu postihnutia
- popredné umiestnenia na Slovakia Open 2014,
Bratislava a na 11. ročníku Slovenia Open, Lasko,
Slovinsko.
b) Branislav Jakubec (ŠK vozíčkarov Kúpele
Piešťany), reprezentant SR v curlingu telesne
postihnutých športovcov, tiež hrá stolný tenis;
- Zimné paralympijské hry 2014, Soči, člen
družstva Slovenska, ktoré obsadilo 6. miesto
v curlingu na vozíku
- medzinárodná liga v curlingu na vozíku,
Praha, družstvo Slovenska obsadilo 1. miesto
v konkurencii 8 družstiev

- hráč stolnotenisového družstva MTJ Piešťany, 5.
liga oblastnej súťaže.
c) Karin Petrikovičová (PK Dolphins Bratislava),
reprezentantka SR v plávaní zrakovo postihnutých
športovcov;
- majstrovstvá Európy IPC 2014 Eindhoven,
Holandsko, 3.miesto v klasifikačnej triede S 13
(100 m znak)
- otvorené majstrovstvá Maďarska, Nemecka, ČR,
viacero 1. miest.
d) Jozef Metelka, paracyklista, reprezentant SR
v kateg. MC4 (predkolenná amputácia nohy),
držiteľ ocenenia Zlatý pedál;
- majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike, Mexiko,
1. miesto (stíhací pretek na 4 km) a 2-krát 2.
miesto (1 km s pevným štartom a scratch)
- preteky Svetového pohára, Segovia, Španielsko,
1. miesto (časovka na 22 km)
- majstrovstvá sveta v cestnej paracyklistike,
Greenwill, USA, 2. miesto v kateg. MC4 (časovka
na 25 km).
e) Vladislav Janovjak, vodič Róbert Mitošinka,
reprezentanti SR v kateg. MB (zrakovo postihnutý);
- preteky Svetového pohára, Segovia, Španielsko,
14. miesto (časovka na 22 km)
- majstrovstvá sveta v cestnej paracyklistike,
Greenwill, USA, 14. miesto v kategórii MB
(časovka).
f) Milan Lackovič (VK Sĺňava Piešťany), nevidiaci
veslár, reprezentant SR;
- halové majstrovstvá sveta na trenažéri, 1. miesto
v halových pretekoch (1 km).
46. Mestské súťaže
a) Piešťanská bowlingová liga
Víťazom ligy v sezóne 2013/2014 sa stalo družstvo
Ratnoviec. Víťazom Ligového pohára sa stalo
družstvo Bowlingriders. Najlepším hráčom ligy bol
Michal Šišan, hráč Platanu.
b) Piešťanská hokejbalová liga – 20. ročník
Víťazom základnej časti súťaže i celkovým
víťazom sa stalo mužstvo Detroit Red Wings,
vo finále zdolalo Rann Rebels v pomere 3 : 1 na
zápasy.
c) Mestská kolkárska liga – 30. ročník
Víťazom mestskej ligy, v ktorej hrali aj
mimopiešťanské družstvá, sa stalo družstvo
Povodia Váhu. Zároveň vyhralo aj Ligový pohár,
vo finále zdolalo družstvo Domossu.
d) Vrškárska liga v tenise – 29. ročník
Víťazom sa stal bývalý futbalista Juraj Jankech.
e) Piešťanská basketbalová liga – 8. ročník

Dlhodobú súťaž pre žiakov ZŠ zorganizoval
Basketbalový klub mládeže Piešťany v spolupráci
s OZ Zober loptu nie drogy. V sezóne 2013/2014
súťažili 4 družstvá – Cirkevná ZŠ Márie Goretti,
ZŠ Brezová ul., ZŠ Holubyho ul. a Gymnázium
P. de Coubertina. Po prvýkrát sa víťazom stala
Cirkevná ZŠ
M. Goretti pred ZŠ Brezová ul.
a získala Putovný pohár primátora mesta Piešťany.
f) Plavecké preteky žiakov piešťanských ZŠ –
4. ročník, Piešťany, kúpalisko Eva (september).
Podujatie pripravil KVP Kúpele Piešťany.
Zúčastnili sa žiaci 3. – 5. ročníka ZŠ, 1. miesto
obsadila ZŠ Brezová ul.

13. ZAHRANIČNÉ STYKY
V ROKU 2014
1. Partnerské vzťahy mesta Piešťany
V roku 2014 spolupráca mesta Piešťany so
zahraničnými partnerskými mestami pokračovala
v rôznych oblastiach.
V rámci OLKS 2014 zavítali do Piešťan delegácie
partnerských miest z Ustrone, Hajdúnánásu
a Luhačovíc.
Najstaršie partnerské vzťahy udržujú Piešťany
s fínskou Heinolou, jej delegácie zavítali do
Piešťan 2-krát v predchádzajúcom roku 2013.
2. Zahraničné styky OO CR Rezort Piešťany
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort
Piešťany v rámci svojej činnosti v roku 2014
aktívne pracovala aj v oblasti zahraničných stykov.
Propagovala činnosť v oblasti cestovného ruchu
Mesta Piešťany a SLK Piešťany, a. s. i ďalších
členov rezortu.
V rámci cezhraničnej spolupráce bol rezort
strategickým partnerom v projekte Burgenland Región Trnava. Činnosť svojich členov v oblasti
CR propagoval rezort v informačných strediskách
Regio Info Point Pandorf a v Trnave.
3. Zahraničné styky SLK Piešťany, a. s.
Piešťanské kúpele pri získavaní klientov
sa každoročne zameriavajú na propagáciu
a prezentáciu svojich služieb.
Každoročne sa kúpele prezentujú na viacerých
výstavách cestovného ruchu nielen na Slovensku,
ale najmä v zahraničí. Zároveň kúpele spolupracujú
s veľkým počtom obchodných partnerov z celého
sveta.

4. Výstava karikatúr v poľskej Ustroni
Počas slávnostného Otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny v Ustroni koncom júna 2014, partnerského
mesta Piešťan, bola sprístupnená výstava
kresleného humoru slovenských, českých
a poľských karikaturistov. Výstava pod názvom
Slnko - voda - zdravie už mala premiéru
v Piešťanoch v marci 2014.
5. Návšteva delegácií z Čínskej ľudovej republiky
a) Návšteva zo Šanghaia Delegácia z mestskej
časti Šanghaia zavítala 2. decembra 2014
do Piešťan. Oznámila záujem o nadviazanie
priateľských vzťahov medzi oboma mestami (pozri
Kapitola 3. Politický a verejný život).
b) Návšteva z Pekingu delegácia z mestskej časti
Xicheng v Pekingu zavítala 19. decembra 2014 do
Piešťan. Bolo prijaté memorandum o nadviazaní
priateľských vzťahov medzi oboma mestami (pozri
Kapitola 3. Politický a verejný život).

14. RÔZNE (ZAUJÍMAVOSTI)
1. Zosuv svahu na Červenej veži v Banke
7. januára 2014 sa na Červenej veži v Banke
zosunul svah i so stromami, zahataná bola
príjazdová cesta k hotelom a chatkám.
Zosuv sa vytvoril len asi 5 m od terasy
víkendového rodinného domu, ktorý bol
poškodený.
Zosunutie svahu bolo spôsobené jeho podmáčaním
podzemnou i zrážkovou vodou, prípadne i vodou
zo žúmp a bazénov.
2. Múzeum bariel
Múzeum bariel vzniklo v Piešťanoch koncom
19. storočia z iniciatívy Winterovcov, budovateľov
piešťanských kúpeľov.
Spočiatku boli barly umiestnené v Napoleonských
kúpeľoch, potom v liečebnom dome Irma a v hoteli
Thermia Palace, od roku 1966 sú umiestnené
v Balneologickom múzeu. Zbierka pozostáva
z približne 70 kusov starých bariel, palíc a dláh.
3. Najstaršia pohľadnica Piešťan
Najstaršiu, 122-ročnú, litografickú pohľadnicu
Piešťan získal Peter Bartoš späť z Nemecka.
V roku 1892 bola z Piešťan odoslaná do mesta
Hennersdorf v Sliezsku.
Na pohľadnici je zobrazený pohľad na Teplickú

ulicu (dnešná Winterova ulica). V ľavom dolnom
rohu sú vo výreze zobrazené Napoleonské kúpele
a v ľavom dolnom roku vo výreze infanteristický
vozík, ktorý vpredu ťahá muž a vzadu tlačí žena,
obaja oblečení v krojoch.
4. Vojenské historické múzeum v Piešťanoch –
nové exponáty
V marci 2014 pribudli do Vojenského historického
múzea tri cvičné lietadlá L-39 Albatros.
Slovenské ozbrojené sily ich vyradili zo svojho
majetku a bezodplatným prevodom ich odstúpili
múzeu.
95 % svojich exponátov získalo múzeum prevodom
hnuteľného majetku štátu, zvyšok boli dary,
zámeny alebo kúpy.
5. Vandali v mestskom parku
V mestskom parku dlhé roky nerušené stáli
umelecké diela. V noci na 12. apríla 2014 neznámi
vandali poprevracali 9 sôch, jednu za druhou.
6. Bombová hrozba
23. apríla 2014 obsadili objekt Prima banky
policajti a uzavreté bolo aj jej okolie na pešej zóne.
Dôvodom bolo podozrenie, že v priestoroch banky
môže byť umiestnený nástražný výbušný systém.
Anonymný páchateľ poslal na Ministerstvo vnútra
SR e-mail, pritom však neuviedol, o ktorú pobočku
Prima banky ide. Z toho dôvodu museli policajné
zložky skontrolovať všetkých 94 pobočiek Prima
banky na Slovensku. Prehliadka piešťanskej
pobočky trvala pol hodiny, nič sa nenašlo.
Za trestný čin šírenia poplašnej správy môže
páchateľ dostať nepodmienečný trest odňatia
slobody až 2 roky.
7. Súťaže vo varení gulášu
V roku 2014 sa v Piešťanoch i v okolitých obciach
uskutočnilo niekoľko súťaží vo varení gulášu.
8. mája sa v bufete Dino na brehu Sĺňavy
uskutočnila gastrosúťaž vo varení Sĺňavský guláš.
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo Gorali, na
ďalších družstvá Majorán a Julto.
14. júna sa pred pivárňou Kruhovka na Vážskej
ulici uskutočnil 1. ročník Piešťanského pivného
guláša. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo Vrábel
a spol., na ďalších miestach družstvá Krčma
Robota a Budvar.
8. Klavír na verejnom priestranstve v Piešťanoch
Počas leta 2014 bol na pešej zóne pred
kníhkupectvom Centrum knihy umiestnený klavír.

Mohol si na ňom zahrať hocikto, čo okoloidúcich
zabávalo.
9. Piešťanskí predkovia Ernö Rubika
Medzinárodný deň hlavolamov a rébusov pripadá
na 13. júl. Je určený podľa dátumu, kedy sa narodil
maďarský architekt a dizajnér Ernö Rubik, autor
najznámejšieho mechanického hlavolamu –
Rubikovej kocky.
V období Rakúsko-Uhorska žili jeho starí rodičia
v Piešťanoch, bývali v dome na Bratislavskej
ceste. Starý otec tu pracoval ako realitný úradník,
obľuboval pobyt v Jelením jamách pod Marhátom.
Počas 1. svetovej vojny bojoval na ruskom fronte,
stopy po ňom sa v roku 1915 stratili. Mali 3
deti, jedným z nich bol aj Rubikov otec, ktorý
sa tiež menoval Ernö a narodil sa v Piešťanoch.
Matka sa s deťmi krátko po ukončení vojny
z Československa odsťahovala.
Rubikov otec bol významným maďarským
leteckým konštruktérom, matka bola umelkyňou
a obľubovala poéziu.
10. Majstrovstvá Slovenska v stromolezení
Po prvýkrát sa v Piešťanoch konali majstrovstvá
Slovenska v stromolezení.
19. júla 2014 na najvyšších stromoch v mestskom
parku pri futbalovom štadióne súťažilo 16
stromolezcov a arboristov z krajín V4 – Slovenska,
Čiech, Poľska a Maďarska.
Súťažilo sa v piatich disciplínach – lezenie na
rýchlosť, presné hádzanie lanka so závažím cez
konár, istený šplh na lane, záchrana raneného
a pracovné lezenie, ktoré bolo najťažšou
disciplínou. Pri nej súťažiaci, po vykonaní úlohy,
zazvonil na zvončeky zavesené na strome.
Víťazom sa stal Jan Svárovský z Čiech, na ďalších
miestach skončili Marek Áč a Tomáš Velický, obaja
zo Slovenska.
11. Tanečné večery na verejnom priestranstve
Počas leta 2014 sa na verejnom priestranstve
v Piešťanoch konali tanečné večery pod názvom
Milonga (argentínske tango). Uprostred pešej zóny
na Winterovej ulici si za zvukov reprodukovanej
hudby mohli ľudia zatancovať. Hlavnou
organizátorkou podujatia bola tanečná lektorka
Pavlína Duranová.
12. Úmrtie kúpeľného pacienta v bazéna
4. októbra 2014 objavila kúpeľná pacientka, pri
kúpaní v bahennom bazéne liečebného domu Irma,
telo mŕtveho 77-ročného nemeckého dôchodcu,

ktorý sa v kúpeľoch liečil.
13. Celoslovenská prehliadka tort
3. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky tort,
medovníkov a prác typu art deco sa uskutočnil 18.
októbra 2014 v Piešťanoch. V priestoroch tunajších
kúpeľov sa do súťaží zapojilo sto súťažiacich,
z nich boli traja muži. Mottom súťaže bolo
zhotovenie exponátu s motívom Na ľudovú nôtu.
Súťažilo sa v štyroch disciplínach – jedlé torty,
makety tort, medovníky a ručné práce z korálikov,
prútia, papiera, látky, drôtu a iných materiálov.
Raritou bola veľká torta s plochou dva metre
štvorcové.
Dvadsaťštyri cukrárok vytvorilo na povrchu torty
vzory ľudových výšiviek z 25 regiónov Slovenska.
14. Pohreb rómskeho vajdu
Piešťanský rómsky vajda Anton Kudrík st. zomrel
v piešťanskej nemocnici
8. decembra 2014
vo veku 67 rokov. Pracoval v Službách mesta
Piešťany. Zároveň bol rómskym guvernérom pre
Trnavský kraj od apríla do decembra 2014. Bol
uznávanou autoritou v celej komunite.
Novým piešťanským vajdom a zároveň rómskym
guvernérom pre Trnavský kraj sa stal Anton Kudrík
ml. Do tejto funkcie ho menoval rómsky kráľ
Róbert I. Menovací dekrét dostal 18. decembra
2014.
Honosný pohreb Antona Kudríka st. sa uskutočnil
v súlade s rómskymi tradíciami. Po trojdňovom
kare bol pochovaný 11. decembra 2014 na cintoríne
na Žilinskej ceste. Smútočný sprievod prešiel
mestom, čo bolo posledné želanie nebohého vajdu.
V truhle mal nápoje, zlatú reťaz i sväté obrázky.
Rómovia smútili 3 dni pred a 3 dni po pohrebe.

Ing. Alexander Murín

