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Rok 2015
Úvod
Významné udalosti vo svete v roku 2015
Občianska vojna v Sýrii, ku ktorej pribudla aj
vojna proti Islamskému štátu v Iraku a v Sýrii,
vyhnala z domovov milióny ľudí. Migranti
z Blízkeho Východu a z Afriky prichádzali do
Turecka a do ďalších európskych štátov, najmä do
Grécka a Talianska. Ich konečným cieľom je však
predovšetkým Nemecko a Škandinávia. Európska
únia síce stanovila kvóty pre ich prijatie, niektoré
štáty a medzi nimi i Slovensko, odmietli povinné
prerozdeľovanie utečencov.
V roku 2015 pokračovali sankcie Západu proti
Rusku kvôli pripojeniu Krymu k Ruskej federácii
a podpore separatistov na východe Ukrajiny.
Ruského prezidenta Putina označil časopis Forbes
za najvýznamnejšieho politika planéty v roku 2015.
Významné udalosti na Slovensku v roku 2015
V roku 2015 Slovensko odmietlo prijať povinné
kvóty na prerozdelenie moslimských migrantov.
Zdravotné sestry prejavili nespokojnosť s platmi
a situáciou v zdravotníctve, rovnako aj učitelia
s platmi a situáciou v školstve.
Cyklista Peter Sagan na etapových pretekoch Tour
de France obhájil v bodovacej súťaži zelený dres
a v septembri sa stal majstrom sveta v cestnej
cyklistike jednotlivcov. Futbalisti Slovenska
postúpili na futbalové majstrovstvá sveta 2016 vo
Francúzsku.
Vláda SR pod vedením premiéra Róberta Fica
schválila opatrenia na zvýšenie životnej úrovne
obyvateľstva a zníženie nezamestnanosti, tzv.
sociálne balíčky. Opatrenia prvého sociálneho
balíčka začali platiť od roku 2014 a 2015, druhého
od roku 2015 a 2016. Opatrenia tretieho sociálneho
balíčka sa budú realizovať v rokoch 2016 až 2020,
a to v prípade, že strana SMER bude súčasťou
vlády aj po parlamentných voľbách v roku 2016.
Ku koncu roka 2015 klesla nezamestnanosť na
Slovensku na 10 %, teda na úroveň európskeho
priemeru.
Podľa prieskumu Agentúry Polis v júli 2015 na
otázku Akým najväčším problémom podľa vás
dnes čelia obyvatelia Slovenska? bolo nasledovné

poradie problémov: 1. Nezamestnanosť,
2. Imigranti, 3. Zdravotníctvo, 4. Nízke dôchodky,
5. Nízke mzdy, 6. Zlé podmienky pre mladé rodiny,
atď.
Prieskum slovenskej Agentúry MVK v októbri
2015 na otázku Čo v súčasnosti najviac trápi
Slovákov? priniesol nasledovné poradie
odpovedí :
1. Nezamestnanosť a nedostatok pracovných
príležitostí, 2. Zväčšovanie majetkových rozdielov
medzi ľuďmi, bohatí ešte viac bohatnú, chudobní
sa stávajú chudobnejšími, 3. Vysoké životné
náklady, 4. Úroveň zdravotnej starostlivosti,
5. Kriminalita a zločinnosť, 6. Utečenci a migranti
z arabských krajín, 7. Úplatkárstvo a klientelizmus,
8. Vysoké dane a odvody, atď.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2015
V roku 2015 dochádzalo k viacerým nezhodám
medzi vedením mesta a poslancami MsZ. V októbri
2015 poslanci MsZ vyslovili nedôveru vedeniu
mesta, tá však nemala právny základ. Nedošlo ani
k dohode pri zostavovaní rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2016 a preto jeho schválenie bolo odložené
na február 2016..
V septembri vstúpila do platnosti nová Organizačná
štruktúra MsÚ v Piešťanoch.
V marci bola schválená dohoda o spolupráci mesta
Piešťany s mestskou časťou Xicheng v Pekingu.
V roku 2015 vznikol Seniorsky parlament
v Piešťanoch a následne primátor mesta zriadil
Radu seniorov mesta Piešťany.
Počas leta bolo horúce počasie.
V auguste ukončila Vysoká škola Goethe Uni
Bratislava svoje pôsobenie v Piešťanoch.
V októbri bola v Piešťanoch otvorená nová
športová hala.
Basketbalistky Piešťanské Čajky boli v roku 2015
opäť úspešné.
Nezamestnanosť v okrese Piešťany ku koncu roka
2015 klesla pod 6 %.
V roku 2015 došlo k ďalšiemu poklesu počtu
obyvateľov Piešťan.

1. Orgány mesta
1. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany v roku 2015
V roku 2015 sa uskutočnilo 12 zasadnutí MsZ
MP. Zasadnutia boli počas celého roka veľmi
rušné. Vyznačovali sa konfrontačnými postojmi

medzi vedením mesta a poslancami MsZ, viazla
vzájomná spolupráca. Vyskytovali sa vzájomné
obviňovania, viacerí poslanci kritizovali niektoré
rozhodnutia vedenia mesta, často nedošlo
k spoločnému stanovisku na riešenie jednotlivých
úloh. Tesnú väčšinu v 21-člennom MsZ mala
občianska iniciatíva Spoločne pre Piešťany, do
ktorej patrilo 11 poslancov MsZ. Poslanci MsZ
dokonca vyslovili nedôveru primátorovi mesta,
jeho viceprimátorovi a prednostke MsÚ, ktorá však
nemala právny dosah.
Treba veriť, že v budúcom období budú
predstavitelia mestskej samosprávy lepšie
spolupracovať, prijímať a realizovať spoločné
kompromisné rozhodnutia, umožňujúce ďalší
rozvoj života obyvateľov mesta. Bude treba
doriešiť záležitosť krytého bazéna, pokračovať
v rekonštrukciách a výstavbe verejných objektov,
pokračovať v rekonštrukciách mestských
komunikácií i ďalšie
úlohy v oblasti cestovného
ruchu, životného prostredia, cykloturistiky a športu
a pod.
1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 12. februára 2015
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov, VZN MP
o určení školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,
delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do Mestskej
školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany, žiadosť o finančný
príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu
Kolonádového mosta a s tým súvisiaca zmena
Programového rozpočtu Mesta Piešťany na
rok 2015, pozastavenie príprav na realizáciu
plaveckého centra, nájmy a prevody vlastníctva
nehnuteľností, bod Rôzne a pod., spolu 30 bodov
programu.
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch
- promenáda kultúr (uznesenie MsZ č.
6/2015) – MsZ schválilo opätovné predloženie
žiadosti o poskytnutie grantu na rekonštrukciu
Kolonádového mosta, a to v rámci výzvy
Regionálneho operačného programu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Mesto Piešťany sa o grant uchádzalo už
v predchádzajúcom roku. Žiadosť však nespĺňala
kritériá odborného hodnotenia a preto bola

zamietnutá.
2. Plavecké centrum Piešťany - pozastavenie
prípravných prác na realizáciu projektu (uznesenie
MsZ č. 8/2015) – MsZ schválilo zrušenie uznesení
MsZ č. 119/2017, písmená C, D a E zo dňa
26. septembra 2014, ktoré sa týkalo realizácie
plaveckého centra. Tiež bola so spoločnosťou
PROMA, s. r. o. dohodou ukončená zmluva o dielo
na spracovanie projektovej dokumentácie.
Prípravné práce na výstavbu plaveckého centra
pri futbalovom štadióne boli týmto uznesením
pozastavené. Dôvodom bol nedostatok
peňazí, nevhodná lokalita a negatívna štúdia
uskutočniteľnosti.
3. Kúpalisko Eva - záujem mesta o dlhodobý
prenájom (uznesenie MsZ č. 25/2015) – MsZ
schválilo vytvorenie pracovnej skupiny za účelom
rokovania o možnosti dlhodobého prenájmu
kúpaliska Eva a riešenia ekonomických a právnych
otázok s tým spojených. Členmi skupiny sa stali
primátor mesta Miloš Tamajka a poslanci MsZ
Tomáš Hudcovič, Juraj Brna, Peter Jančovič
a Andrej Klapica.
Nájomnú zmluvu na prevádzku kúpaliska Eva má
v súčasnosti vlastník SLK Piešťany, a. s. uzavretú
s Klubom vodného póla Kúpele Piešťany.
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 19. marca 2015
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
pripomienky a dopyty obyvateľov mesta, dve
všeobecne záväzné nariadenia mesta Piešťany,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany, komunálne odpady za rok 2014, nájmy
a prevody vlastníctva nehnuteľností, súdne spory
Mesta Piešťany, partnerské vzťahy s mestskou
časťou čínskeho mesta, správa o činnosti mestskej
polície, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 26 bodov programu.
1. Nové VZN mesta Piešťany o dani za užívanie
verejného priestranstva na území mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 33/2015) – MsZ ho schválilo.
Mesto Piešťany už predtým vydalo predmetné VZN
č. 7/2008, ktoré bolo neskôr menené a dopĺňané.
V januári 2015 bol mestu doručený protest
okresného prokurátora proti predmetnému VZN. Vo
februári 2015 MsZ vyhovelo protestu prokurátora.
Následne MsÚ zapracoval zmeny do nového VZN
a predložil na schválenie MsZ.
2. VZN o spôsobe a metodike poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám

podnikateľom (uznesenie MsZ č. 34/2015) – MsZ
ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Na základe odporučenia príslušnej komisie MsZ
schvaľuje dotácie do 1000 eur primátor mesta, nad
1000 eur MsZ.
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 39/2015) –
MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany na roky 2007 – 2013 k 1.1.2015.
PHSR mesta Piešťany na roky 2007 – 2013 bol
spracovaný ako rozvojový dokument na základe
Strategického rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka
a Moravany nad Váhom s výhľadom do roku
2020. Plnenie jednotlivých uznesení sa každoročne
vyhodnocovalo. Uznesením MsZ č. 3/2014 bola
platnosť programu predĺžená. Mesto Piešťany
vykoná jeho aktualizáciu alebo vypracuje návrh
nového PHSR na roky 2015 – 2022 do 31.12.2015.
4. Partnerské vzťahy medzi mestom Piešťany
a mestskou časťou Xicheng čínskeho Pekingu
(uznesenie MsZ č. 50/2015) – MsZ zobralo na
vedomie návrh Pekingskej mestskej časti Xicheng
na uzavretie partnerského vzťahu s mestom
Piešťany. Zároveň schválilo dohodu o vzájomnej
spolupráci medzi oboma partnermi.
5. Výrub drevín v Piešťanoch (uznesenie MsZ
č. 61/2015) – MsZ schválilo postup pri výrube
stromov v intraviláne Piešťan.
Správy o plánovaných výruboch stromov
v meste bude Referát životného prostredia MsÚ
v Piešťanoch predkladať Komisii pre životné
prostredie MsZ, ktorá jednotlivé žiadosti o sporné
výruby prerokuje a zaujme stanovisko.
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 20. apríla 2015 –
v programe zasadnutia boli pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, menovanie riaditeľa Služieb
mesta Piešťany na prechodné obdobie, riešenie
výstavby tréningovej hokejovej haly, bod Rôzne,
interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 6 bodov
programu.
1. Tréningová hokejová hala v Piešťanoch riešenie úloh (uznesenie MsZ č. 64/2015) – MsZ
schválilo vytvorenie pracovnej skupiny za účelom
rokovania o plánovanej výstavbe Tréningovej
hokejovej haly v Piešťanoch v zložení – vybraní
poslanci MsZ, zástupcovia MsÚ a zástupca klubu
ŠHK 37 Piešťany.
Úlohou pracovnej skupiny je vypracovať optimálne
riešenie výstavby, financovania a prevádzky haly

a preveriť finančné a časové možnosti realizácie.
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 30. apríla
2015 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov MsZ
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, VZN, Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Piešťany na roky 2015 – 2025, vyhodnotenie
rozpočtov MsKS, MsK a Služieb mesta Piešťany,
p. o. za rok 2014, vyhodnotenie Programového
rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2014 – záverečný
účet, dotácie mesta pre rôzne oblasti, plat
primátora, Letisko Piešťany, a.s., nájmy a prevody
vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne, interpelácie
poslancov MsZ a pod., spolu 26 bodov programu.
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
(ďalej len VZN) o úprave podmienok poskytovania
príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu
rodinných pomerov (uznesenie MsZ č. 67/2015)
VZN bolo vypracované na základe zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele, ktorého cieľom je predchádzať krízovým
situáciám v rodine a s tým súvisiacou ochranou
detí.
Mesto je zo zákona povinné na tento účel vyčleniť
finančné prostriedky a zároveň stanoviť spôsob ich
použitia.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtov Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany (ďalej len
MsKS), Mestskej knižnice mesta Piešťany (ďalej
len MsK), Služieb mesta Piešťany, p.o. (ďalej len
SMP) za rok 2014 (uznesenie MsZ č. 72/2015,
č. 73/2015, č. 74/2015) – MsZ vyhodnotenia
schválilo.
3. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu
Mesta Piešťany za rok 2014 (uznesenie MsZ
č. 78, č. 79, č. 80, č. 81, č. 82/2015) – MsZ po
prerokovaní schválil nasledovné dotácie:
a) Oblasť podpory regionálneho rozvoja
a zamestnanosti
1. Klub vodného póla Kúpele Piešťany – na projekt
Letná prevádzka kúpaliska Eva vo výške 15 tis. eur.
b) Oblasť rozvoja školstva a vzdelávania
1. ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského ul. – na projekt
Vráťme folklór do ulíc vo výške 1200 eur.
c) Oblasť sociálna a zdravotnícka
- časť charitatívna, humanitárna a sociálna
1. OZ Materské centrum Úsmev – na projekt
Materské centrum Úsmev vo výške 2620 eur.
- časť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia

1. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany – na
projekt Nízkoprahový klub pre deti a mládež Place
4U vo výške 1430 eur.
2. AKSEN - Aktívny senior – na projekt Spoločne
proti Alzheimerovej chorobe vo výške 1610 eur.
d) Oblasť telovýchovy, športu a rekreácie
1. Atletický oddiel TJ Družba Piešťany – na projekt
Jubilejný 50. ročník Silvestrovského behu medzi
mostami vo výške 715 eur.
e) Oblasť kultúry
1. Cinematik, s. r. o. – na projekt 10. medzinárodný
filmový festival Cinematik Piešťany vo výške
1100 eur.
2. Umelecký súbor Lúčnica Dom umenia Piešťany
– na projekt 60. ročník Piešťanského festivalu
(honoráre) vo výške 900 eur.
3. Spevácky súbor Coro Laudamus, o. z. – na
festival Vianočné impresie - 9. ročník vo výške
700 eur.
4. Skupina Shams – na festival Čaro orientu 6. ročník vo výške 300 eur.
5. Plat primátora mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č. 83/2015) – MsZ po prerokovaní zobralo na
vedomie plat primátora mesta Piešťany vo výške
2480 eur mesačne s účinnosťou od 1.1.2015.
6. Zámer Mesta Piešťany podieľať sa na oddlžení
obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
(uznesenie MsZ č. 86/2015) – MsZ schválilo zámer
Mesta Piešťany vložiť peňažný vklad do majetku –
základného imania spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s.
Podmienkou je vypracovanie ozdravného plánu
akciovej spoločnosti, ktorý majú realizovať orgány
spoločnosti v súčinnosti s akcionármi spoločnosti.
7. Zámer na spracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany (ďalej len
PHSR) na roky 2015 - 2025 (uznesenie MsZ č.
92/2015) – MsZ zámer schválilo s pripomienkami
poslancov.
PHSR pripraví Mesto Piešťany v spolupráci
s firmou Centire, s. r. o. Tento dokument je
podmienkou pre subjekty mestskej samosprávy
na čerpanie financií z európskych štrukturálnych
a investičných fondov v programovom období
2014 - 2020. Do jeho prípravy sa postupne zapojili
socio-ekonomickí partneri mesta zo súkromného
i občianskeho sektora.
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 28. mája
2015 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov

z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, zrušenie VZN
č. 2/2007, rekonštrukcia chladiaceho zariadenia
zimného štadióna, premiestnenie mobilného
klziska, cyklochodník okolo Sĺňavy, zámer
výstavby tréningovej hokejovej haly, zámer na
vybudovanie cyklotrasy z Piešťan do Moravian nad
Váhom, revitalizácia prírodného kina, komunitný
plán sociálnych služieb, nájmy a prevody
vlastníctva nehnuteľností, bod Rôzne a pod., spolu
20 bodov programu.
1. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany (ďalej len VZN) č. 2/2007 o vykonávaní
deratizácie na území mesta Piešťany (uznesenie
MsZ č. 95/2015) – MsZ zrušenie VZN schválilo.
2. Zimný štadión – rekonštrukcia chladiaceho
zariadenia (uznesenie MsZ č. 97/2015) – MsZ
schválilo zmenu Programového rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2015. Na rekonštrukciu
chladiaceho zariadenia zimného štadióna bola
vyčlenená suma 120 tis. eur.
3. Mobilná ľadová plocha v Piešťanoch (uznesenie
MsZ č. 99/2015) – MsZ schválilo možnosť
premiestnenia mobilného klziska z Winterovej ul.
na priestranstvo pri OD Prior.
4. Cyklochodník kolookruhu okolo Sĺňavy
(uznesenie MsZ č. 109/2015) – MsZ odporučilo
MsÚ v Piešťanoch uskutočniť rokovania so
starostami obcí Ratnovce a Banka ohľadom
rekonštrukcie cyklochodníka okolo Sĺňavy.
5. Zámer výstavby Tréningovej hokejovej haly
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 111/2015) – MsZ
zobralo na vedomie správu pracovnej skupiny
v záležitosti plánovanej výstavby tréningovej
hokejovej haly. Zároveň schválilo pokračovať
v realizácii investičného zámeru Mesta Piešťany
na postavenie tréningovej hokejovej haly v lokalite
zimného štadióna.
Na účte Mesta Piešťany sa nachádza dotácia
1 milióna eur z Úradu vlády SR - sekcia športu.
Dotácia má byť vyúčtovaná do konca roka 2015.
6. Cyklotrasa Piešťany - Banka - Moravany nad
Váhom (uznesenie MsZ č. 112/2015) – MsZ
uložilo MsÚ v Piešťanoch zabezpečiť stretnutie
s predstaviteľmi oboch obcí za účelom spolupráce
pri vypracovaní štúdie realizovateľnosti cyklotrasy
z Piešťan do Moravian nad Váhom
7. Revitalizácia prírodného kina (uznesenie MsZ
č. 118/2015) – MsZ schválilo zriadenie pracovnej
skupiny zaoberajúcej sa možnosťami ďalšej
revitalizácie prírodného kina pri KSC Fontána.
Prvé brigády vykonali environmentálni

dobrovoľníci a mestskí aktivační pracovníci.
8. Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Piešťany 2010 - 2020 (uznesenie MsZ č. 119/2015)
– MsZ uložilo MsÚ v Piešťanoch aktualizovať
predmetný plán a navrhnúť ďalšie sociálne služby
a aktivity v meste Piešťany a ich možné finančné
zabezpečenie.
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 24. júna 2015 –
v programe zasadnutia boli pripomienky a dopyty
obyvateľov mesta, odvolanie a menovanie nového
riaditeľa Služieb mesta Piešťany, oboznámenie
poslancov MsZ s výsledkami bezpečnostných
kontrol na MsÚ a pod., spolu 7 bodov programu.
1. Nový riaditeľ Služieb mesta Piešťany (SMP),
p. o. (uznesenie MsZ č. 122/2015) – MsZ schválilo
odvolanie Mgr. Miroslava Prochásku z funkcie
riaditeľa SMP. Do zamestnania však nenastúpil,
zastupovala ho Ing. Anna Klimeková.
Mgr. M. Procháska bol riaditeľom od marca 2015
po odchode Ing. E. Jančinu.
Zároveň MsZ schválilo za riaditeľku SMP
JUDr. Eriku Studenú, a to na prechodné obdobie do
nového výberového konania.
2. Výsledky bezpečnostných kontrol na MsÚ
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 123/2015) – MsZ
zobralo na vedomie informatívne oboznámenie
poslancov s výsledkami bezpečnostných kontrol na
MsÚ v Piešťanoch.
Bezpečnostný audit sa na MsÚ v Piešťanoch
uskutočnil v marci 2015.
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 2. júla
2015 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov MsZ
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, zmeny a doplnky
ÚPN mesta Piešťany, rekonštrukcia verejného
osvetlenia, zmeny zástupcov mesta v dozorných
a štatutárnych orgánoch, nájmy a prevody
vlastníctva nehnuteľností, návrh na využitie Vily
Löger, príprava projektov pre cyklistickú dopravu,
bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.,
spolu 20 bodov programu.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta –
vystúpil prezident ŠHK 37 Piešťany Jaroslav
Lušňák a niekoľkí fanúšikovia hokejového klubu.
Požiadali o väčšiu podporu mesta pre hokejový
klub, najmä o poskytnutie finančných prostriedkov
na energie a na činnosť mládežníckych družstiev.

Hrozilo totiž, že seniorské mužstvo ŠHK 37
bude musieť z finančných dôvodov odstúpiť
z extraligovej súťaže.
2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien
a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta
Piešťany 10/2011 (uznesenie MsZ č. 127/2015)
– MsZ vyhodnotenie schválilo s pripomienkami
poslancov.
Na základe objednávky Mesta Piešťany
vypracovala spoločnosť Ateliér Olympia v apríli
2015 Územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPD),
obsahujúcu návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta
Piešťany. Dokumentácia bola spracovaná v súlade
s Územným generelom dopravy Piešťany,
Generelom zelene Piešťany a s pripomienkami
fyzických a právnických osôb.
Návrh obsahoval zmeny funkčného využitia plôch
v deviatich mestských lokalitách.
1. Lokalita Kňazovec (zmena plochy
poľnohospodárskej pôdy na plochy
podnikateľských prevádzok a zariadení
o rozlohe 6,7 ha), 2. Lokalita Za železnicou
(zmena plochy poľnohospodárskej pôdy na
plochy podnikateľských prevádzok a zariadení),
3. Lokalita VÚRV Piešťany (zmena plochy
hospodársko-produkčnej zelene na plochy verejnej
zelene – na rozšírenie Cintorína Bratislavskej ceste
o rozlohu 1,7 ha), 4. Lokalita Cintorín na Žilinskej
ceste (zmena plochy prímestského bývania na
plochy verejnej zelene – na rozšírenie cintorína
o rozlohu 0,17 ha), 5. Lokalita bývalého mlynského
areálu (zmena plochy výroby, skladov, stavebníctva
a výrobných služieb na plochy všeobecného
bývania o rozlohe 3,7 ha),
6. Lokalita pri poliklinike (zmena plochy izolačnej
zelene na plochy občianskej vybavenosti),
7. Lokalita Vážsky ostrov – Lido (zmena plochy
prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou na
plochy zariadení športu a rekreácie v prírode),
8. Lokalita Obytného súboru Heinola (zmena
plochy ekostabilizačnej zelene na plochy bývania
v zeleni o rozlohe 0,67 ha), 9. Lokalita Malá vrbina
(zmena plochy verejnej zelene na plochy zariadení
športu a rekreácií o rozlohe 4,4 ha).
Poslanci MsZ akceptovali niektoré pripomienky
k predloženému návrhu zmien ÚPN a rozhodli
o zachovaní troch lokalít v pôvodnom funkčnom
využití plôch: 7. Lokalitu Vážsky ostrov – Lido
ako „plochu prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou
funkciou“, 8. Lokalitu Heinola – Sihoť ako „plochu
ekostabilizačnej zelene“, 9. Lokalitu Malá vrbina
zachovať ako „plochu verejnej zelene“.

Schválená bola aj pripomienka na zrušenie
plánovanej výstavby garáží v lokalite Teplického
parku.
3. Projekt Obnova verejného osvetlenia v meste
Piešťany (uznesenie MsZ č. 128/2015) – MsZ
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu Obnova
verejného osvetlenia v meste Piešťany. Žiadosť
o grant podalo Mesto Piešťany na základe aprílovej
výzvy Ministerstva hospodárstva SR v rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast.
Následne Ministerstvo hospodárstva SR na
tento projekt schválilo oprávnené výdavky vo
výške takmer 321 tis. eur. Výmena 446 svietidiel
verejného osvetlenia sa musí uskutočniť do konca
roka 2015.
4. Zmeny zástupcov v dozorných a štatutárnych
orgánoch organizácií, kde má mesto svoje
zastúpenie (uznesenie MsZ č. 129/2015) – MsZ po
prerokovaní schválilo:
a) v dozornej rade OO CR Rezort Piešťany
ako zástupcu mesta Piešťany odvolanie Miloša
Tamajku M.B.A. a nominovanie Martina Valu;
b) v predstavenstve OO CR Rezort Piešťany ako
zástupcu mesta Piešťany odvolanie Ing. Rema
Cicutta a nominovanie RNDr. Petra Tremboša,
PhD.;
c) do dozornej rady ŠHK 37 Piešťany, s. r. o.
nominovanie ako zástupcov mesta Ing. Denisa
Kristeka, Mgr. Jozefa Drahovského a Ing. Elišku
Gockú;
d) vzalo na vedomie nominovanie ako zástupcu
mesta do predstavenstva spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s. Ing. Mareka Drábika;
e) vzalo na vedomie nominovanie ako zástupcu
mesta do dozornej rady spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s. Mgr. Michala Hyneka.
Na Valnom zhromaždení spoločnosti Letisko
Piešťany však viceprimátor mesta Michal Hynek
nebol za člena dozornej rady zvolený, údajne
pre neskoré oznámenie jeho kandidatúry. Mesto
Piešťany však v dozornej rade svoje zastúpenie má,
keďže predsedom dozornej rady je Remo Cicutto,
jednak ako nominant štátu a tiež ako zástupca
TTSK z postu krajského poslanca.
Väčšinovým vlastníkom letiska je TTSK, ďalšími
sú štát a Mesto Piešťany.
5. Cyklistická doprava – príprava projektov
cyklotrás v regióne Piešťan (uznesenie MsZ č.
139/2015) – MsZ zobralo na vedomie informáciu
o nových zámeroch a príprave projektov pre

cyklistickú dopravu v regióne Piešťan.
Zámer vybudovať nové alebo rekonštruovať
terajšie cyklocesty v regióne Piešťan obsahuje:
1. Výstavbu ďalších mestských cyklotrás
v Piešťanoch na Krajinskej ceste a Ul. A. Hlinku,
2. Výstavbu cyklocesty Piešťany -Vrbové,
3. Rekonštrukcia a dobudovanie úsekov cyklotrasy
v Piešťanoch, Sokolovciach a Ratnovciach na
Kolookruhu Sĺňava, 4. Rekonštrukcia existujúcich
cyklotrás v Piešťanoch od Kolonádového mosta
smerom k Obtokovému ramenu Váhu i smerom
k Bodone.
V riešení bola aj rekonštrukcia a dobudovanie
cyklotrasy Piešťany - Banka - Moravany
nad Váhom od Krajinského mosta po hrádzi
Obtokového ramena Váhu.
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 23. júla 2015 –
v programe zasadnutia bola zmena rozpočtu Mesta
Piešťany, dodatok k zmluve o nájme zimného
štadióna, bod Rôzne a pod., spolu 5 bodov
programu.
1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2015 (uznesenie MsZ č. 146/2015) – MsZ
zmenu rozpočtu schválilo.
Bolo prijaté zvýšenie finančných prostriedkov
pre 2. kolo dotácií mesta pre jednotlivé oblasti
nasledovne: 1. Telovýchova, šport a rekreácia:
100 000 eur, 2. Ekológia a environmentalistika:
1400 eur, 3. Doprava, urbanizmus a architektúra:
2000 eur, 4. Podpora regionálneho rozvoja
a miestneho rozvoja: 3320 eur.
Na činnosť mládežníckych družstiev ŠHK 37
Piešťany bola schválená suma 83 tis. eur.
Seniorské mužstvo ŠHK 37 Piešťany mohlo potom
pokračovať v extraligovej hokejovej súťaži.
MsZ tiež pre občianske združenie HK Havrani
Piešťany schválilo zvýšenie rozpočtovej položky
na prevádzku zimného štadióna o sumu 50 tis. eur
na dofinancovanie médií, celková suma na úhradu
energií tak dosiahla 200 tis. eur.
2. Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme zimného
štadióna, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany
a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. (uznesenie MsZ č.
146/2015) – MsZ dodatok schválilo.
Zmluva o nájme bola uzatvorená 26. mája 2006.
Dodatkom bola schválená suma max. 200 tis. eur
ročne, ktorú Mesto Piešťany hradí za zimný štadión
dodávateľom médií.

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 1. októbra 2015
– v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a interpelácií z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, organizačné zmeny na MsÚ, vyslovenie
nedôvery vedeniu mesta, vymenovanie nového
riaditeľa Služieb mesta Piešťany, dotácie mesta pre
oblasť športu, Štatút redakčnej rady (periodika)
Radnica informuje, Opatrenia mesta Piešťany
k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti, nájmy
a prevody vlastníctva nehnuteľností, záujmové
združenie Zelená cesta Piešťany - Vrbové, bod
Rôzne a pod., spolu 30 bodov programu.
1. Organizačné zmeny na MsÚ v Piešťanoch
(uznesenie MsZ č. 157/2015) – MsZ zobralo
na vedomie informáciu primátora mesta
o organizačných zmenách na MsÚ. Od septembra
2015 začala platiť nová Organizačná štruktúra MsÚ
v Piešťanoch.
2. Vyslovenie nedôvery vedeniu mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 158/2015) – MsZ po
prerokovaní vyslovilo nedôveru primátorovi mesta
Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi
Hynekovi a prednostke MsÚ Dáši Rehákovej.
Zároveň odporučilo primátorovi mesta odvolať
svojho viceprimátora. Za vyslovenie nedôvery
hlasovalo 16 z 19 prítomných poslancov.
V priebehu roka 2015 došlo k viacerým rozporom
medzi vedením mesta a poslancami MsZ. Hlavným
dôvodom vyslovenia nedôvery boli niektoré
aktivity vedenia mesta – bezpečnostný audit na
MsÚ, spôsob a optimalizácia novej organizačnej
štruktúry MsÚ, spôsob prípravy rozpočtu Mesta
Piešťany po časovej a obsahovej stránke i niektoré
ďalšie rozhodnutia. Hlavný mestský kontrolór tiež
poukázal na pochybenia v účtovníctve mestského
úradu.
Primátor mesta však dôvody na vyslovenie
nedôvery, ako napríklad, či vedenie mesta zvládlo
prechod na novú organizačnú štruktúru MsÚ, či
dokáže pripraviť rozpočet a pod., nepokladal za
závažné. Podľa neho na vyslovenie nedôvery,
prípadne i na odvolanie kohokoľvek z funkcie,
sú nutné vážnejšie a dokázateľné dôvody, ako je
porušenie zákona, premrhanie alebo spreneverenie
financií mesta alebo zneužitie právomoci verejného
činiteľa vo svoj prospech. K tomu však nedošlo.
Okrem toho vyslovenie dôvery primátorovi mesta,
prípadne i jeho odvolanie však nemá právny
základ, keďže primátora zvolili občania mesta.
3. Vymenovanie riaditeľa Služieb mesta Piešťany,

p. o. (uznesenie MsZ č. 159/2015) – MsZ schválilo
vymenovanie Ing. Hany Dupkaničovej do funkcie
riaditeľky Služieb mesta Piešťany (SMP), p.
o. na základe výberového konania. Nahradila
JUDr. Eriku Studenú, ktorá viedla SMP počas
prechodného obdobia.
4. Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti
a transparentnosti (uznesenie MsZ č. 162/2015)
– MsZ opatrenia schválilo s pripomienkami
poslancov s termínom realizácie do 31. marca
2016.
Opatrenia pozostávajú zo 71 bodov a ich cieľom
je zabezpečiť zverejňovanie aktivít mestskej
samosprávy, informovať o činnosti mestského
úradu, zasadnutí mestských orgánov a pod.
5. Záujmové združenie Mikroregión Zelená cesta
Piešťany - Vrbové (uznesenie MsZ č. 180/2015) –
MsZ schválilo členstvo mesta Piešťany v združení.
Zároveň schválilo menovanie zástupcov mesta
Piešťany do orgánov združenia – do správnej
rady Miloša Tamajku a do dozornej rady Petra
Tremboša.
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 19. novembra
2015 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, projekt verejného
osvetlenia v Piešťanoch, bod Rôzne, interpelácie
poslancov, spolu 7 bodov programu.
1. Úver na financovanie projektu Obnova verejného
osvetlenia v meste Piešťany (uznesenie MsZ
č. 185/2015) – MsZ schválilo prijatie
preklenovacieho úveru vo výške 189,4 tis.
eur zo Všeobecnej úverovej banky, a. s. na
predfinancovanie projektu.
V októbri 2015 bolo Mestu Piešťany doručené
rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR
o schválení nenávratného finančného príspevku na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v Piešťanoch.
Celkové náklady na projekt sú 199,4 tis. eur, z toho
Mesto Piešťany uhradí 5 %, t.j. cca 10 tis. eur.
Nenávratný finančný príspevok 189,4 tis. eur bude
na základe refundácie poskytnutý Mestu Piešťany
v roku 2016.
11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 26. novembra
2015 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky

a dopyty obyvateľov mesta, správa o výsledkoch
kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany,
cyklistická trasa Piešťany - Vrbové, Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) mesta Piešťany
o miestach na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií pred voľbami do
NR SR v roku 2016, návrh Strategického rámca
rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025, VZN
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,
nájmy a prevody vlastníctva nehnuteľností, bod
Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu
20 bodov programu.
1. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 200/2015) –
MsZ zobralo na vedomie správu o výsledkoch
kontrol. Zároveň uložilo hlavnému kontrolórovi
mesta pokračovať v kontrolách na mestskom úrade
a zamerať sa hlavne na kontrolu hospodárnosti
vynaložených finančných prostriedkov mesta.
2. Cyklistická trasa Piešťany - Vrbové (uznesenie
MsZ č. 201/2015) – MsZ schválilo realizáciu
výstavby cyklotrasy Piešťany - Vrbové v telese
železničnej trate.
Vybudovanie cyklotrasy týmto spôsobom si však
vyžaduje zrušenie železničnej trate. Uvažovalo sa
preto aj o možnosti vedenia cyklotrasy súbežne
s koľajiskom.
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (ďalej len MsZ) dňa 17. decembra
2015 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany (ďalej len VZN), ktorým
sa mení VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými
bytmi na Čachtickej ul., VZN o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta
a centier voľného času zriadených na území iných
obcí, VZN, ktorým sa mení VZN č. 11/2014
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Piešťany na roky 2016 - 2020, správa o výsledku
ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta
Piešťany, redakčná rada periodika Radnica
informuje, bod Rôzne, interpelácie poslancov
a pod., spolu 20 bodov programu.
Do programu zasadnutia nebolo zaradené
prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu Mesta

Piešťany na rok 2016.
1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 221/2015) – MsZ
zobralo na vedomie správu o plnení Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky
2010 - 2020 k 1.5.2015. MsZ zároveň schválilo
návrh na aktualizáciu Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016 2020.
MsZ odporučilo MsÚ v rozpočte na rok 2016
navýšiť dotácie pre sociálnu oblasť na podporu
projektov podporujúcich rodiny a uložilo MsÚ
pripraviť návrhy možností vzniku Komunitného
centra pre rodinu a dieťa najneskôr do apríla 2016.
MsZ tiež uložilo MsÚ pripraviť materiál
stanovujúci podmienky a plán realizácie zvýšenia
kapacity v zariadeniach opatrovateľskej služby
dobudovaním a rekonštrukciou objektu na
Staničnej ul. a tiež pripraviť plán realizácie
zariadenia sociálnych služieb v budove bývalého
Lesoprojektu najneskôr do marca 2016.
2. Výsledky kontrol hlavného kontrolóra mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 226, č. 227, č. 228,
č. 229, č. 230, č. 231/2015) – MsZ zobralo na
vedomie správu o výsledkoch kontrol ku dňu
17. decembra 2015.
MsZ zároveň obmedzilo primátorovi mesta
právomoci na vykonávanie zmien v rozpočte
mesta, výška povolených zmien bola primátorovi
povolená do limitu 3 tis. eur za mesiac.
MsZ uložilo hlavnému kontrolórovi mesta
vypracovať a doručiť na Národný kontrolný
úrad podnet, obsahom ktorého bude žiadosť
o kontrolu a prešetrenie postupu Mesta Piešťany
v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, taktiež
o kontrolu a prešetrenie uzatvorených dohôd
o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce
z dôvodu podozrenia z nehospodárneho nakladania
s verejnými prostriedkami a z podozrenia
z porušovania povinnosti pri správe cudzieho
majetku.
3. Redakčná rada periodika Radnica informuje
(uznesenie MsZ č. 233/2015) – MsZ schválilo
Štatút redakčnej rady periodika Radnica informuje.
Zároveň schválilo členov redakčnej rady
v zložení: poslanec MsZ Peter Tremboš, poslanec
MsZ Andrej Klapica, člen Rady seniorov Ján
Šicko, člen Seniorského parlamentu Jiří Rais,
zástupkyňa mládežníckej organizácie Adela
Müllerová a odborníčka v oblasti žurnalistiky Iveta
Pospíšilová.
4. Kúpa Športovej haly Piešťany (uznesenie MsZ

č. 234/2015) – MsZ schválilo prevod vlastníckeho
práva k objektu Športovej haly Piešťany od
predávajúceho – spoločnosti EUR-MED, a. s. Stará
Turá do výlučného vlastníctva kupujúceho – Mesta
Piešťany.
Kúpa sa uskutočnila na základe Zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy, uzavretej 9. augusta 2013 medzi
uvedenými zmluvnými stranami.
Po prevode vlastníckeho práva bude
prevádzkovanie športovej haly vykonávať nájomca,
ktorým je naďalej spoločnosť EUR-MED, s. r. o.
Zmenil sa iba prenajímateľ, keď spoločnosť EURMED, a. s. nahradilo Mesto Piešťany.
5. Návrh rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2016 –
odloženie schválenia (uznesenie MsZ č. 241/2015)
– MsZ odporučilo primátorovi mesta odložiť
návrh rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2016 na
schválenie v budúcom roku a tiež pri jeho tvorbe
zabezpečiť spoluprácu vedenia mesta, výkonného
aparátu MsÚ, komisií MsZ a poslancov MsZ mesta
Piešťany.
MsZ zároveň uložilo vedeniu mesta predložiť
návrh rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2016 na
rokovanie MsZ vo februári 2016 a to tiež až po
dohode primátora mesta s poslaneckým klubom
Spoločne pre Piešťany a ďalšími poslancami MsZ.
2. Mestská rada mesta Piešťany
Mestská rada (ďalej len MsR) je poradným
orgánom primátora mesta. Je zložená z poslancov
MsZ. Jej činnosť upravuje Rokovací poriadok
MsR. MsR je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.
MsR pracovala v zložení: Ing. Juraj Brna, Mgr.
Martin Cifra, Mgr. Jozef Drahovský, Ing. Tomáš
Hudcovič, PhDr. Jozef Malík, Ing. Eva Wernerová
a viceprimátor Mgr. Michal Hynek.
V roku 2015 sa uskutočnilo 8 riadnych a 8
mimoriadnych zasadnutí MsR.
3. Mestský úrad v Piešťanoch
V roku 2015 sa uskutočnila zmena Organizačnej
štruktúry Mestského úradu v Piešťanoch.
Do konca augusta 2015 bola Organizačná štruktúra
MsÚ v Piešťanoch nasledovná: primátor mesta,
viceprimátor mesta, kancelária primátora mesta,
referát stratégie, prednosta MsÚ, kancelária
prednostu MsÚ, referát CO, PO, BOZP a O,
útvar hlavného kontrolóra mesta. Mestský úrad
mal 4 odbory: 1. Odbor správy (referát životného
prostredia, referát majetku mesta, referát územnej
správy), 2. Odbor služieb (referát sociálnych vecí,

referát podnikania, služieb a cestovného ruchu,
referát školstva, referát kultúry, športu a mládeže),
3. Odbor ekonomický (referát financií, referát daní
a poplatkov, referát personálny a mzdový),
4. Odbor organizačno-právny (referát právny,
referát organizačný, referát Klientske centrum).
Nová organizačná štruktúra MsÚ v Piešťanoch
s účinnosťou od 11. septembra 2015 je nasledovná:
primátor mesta, viceprimátor mesta (zástupca
primátora), útvar hlavného kontrolóra, kancelária
vedenia mesta, prednosta MsÚ a 6 oddelení
MsÚ: 1. Oddelenie IT a majetkových služieb (IT,
majetkové služby a verejné obstarávanie, služby
prevádzky a údržby, služby podnikateľom),
2. Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta
(stavebné služby a doprava, výkon ŠFRB, životné
prostredie + zberné stredisko, projektové služby),
3. Oddelenie sociálnych a školských služieb
(sociálne služby + zariadenia sociálnych služieb,
školstvo, kultúra a šport), 4. Oddelenie právnych
a klientskych služieb (právne služby, klientske
centrum, organizačné služby, súpisné čísla a interné
predpisy, evidencia obyvateľov, matričný úrad,
ostatné klientske služby, podateľňa, archív),
5. Oddelenie finančných služieb (príprava, kontrola
finančných podkladov a finančný manažment,
účtovníctvo, dane a poplatky, fakturácia, pokladňa),
6. Oddelenie personálnych služieb (mzdy
a personalistika).
Do novej organizačnej štruktúry MsÚ nebolo
včlenených doterajších 12 pracovných miest.
S prebytočnými zamestnancami úradu bol
pracovný pomer ukončený výpoveďou.
Personálne obsadenie MsÚ v Piešťanoch v roku
2015 (od septembra):
1. Primátor mesta – Miloš Tamajka, M.B.A.,
2. Zástupca primátora – Mgr. Michal Hynek,
3. Prednosta MsÚ – Ing. Dáša Reháková, od
2. novembra 2015 Ing. Eduard Strapatý, 4. Útvar
hlavného kontrolóra mesta – Ing. Peter Konečný
(referent Ing. Ondrej Horňák), 5. Kancelária
vedenia mesta (riaditeľka kancelárie primátora Ing.
Ľudmila Kiššová, referentka kancelárie primátora
Lenka Slimáková, hovorkyňa Eva Bereczová,
referentka kancelárie prednostu Bc. Helena
Oprenčáková, referent CO, PO, BOZP a O
Ing. Richard Rosa a šofér Ľ. Lehuta).
Poverení vedúci oddelení MsÚ (v roku 2016 sa
uskutoční výberové konanie):
1. Oddelenie IT a majetkových služieb – Ing. Peter
Mihalik, 2. Oddelenie stavebných služieb a rozvoja
mesta – Ivan Pauer do konca roka 2015, potom

Ing. arch. Petra Konečná, 3. Oddelenie sociálnych
a školských služieb – PhDr. Ema Žáčková,
4. Oddelenie právnych a klientskych služieb
– JUDr. Lívia Damboráková, 5. Oddelenie
finančných služieb – Ing. Dáša Reháková, od 1.
novembra 2015 Ing. Stanislav Mikuš, 6. Oddelenie
personálnych služieb – Ing. Viera Mičurová.
4. Zmena prednostu MsÚ v Piešťanoch
Primátor mesta odvolal 27. októbra 2015 Ing.
Dášu Rehákovú z funkcie prednostky MsÚ
v Piešťanoch a jej pracovný pomer sa ukončil
dohodou
31. októbra 2015. K jej odvolaniu
došlo na základe zistení hlavného kontrolóra
mesta Piešťany. Ten vo svojej správe o výsledkoch
kontroly na MsÚ konštatoval, že nedodržaním
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a územnej samosprávy došlo k vážnym
pochybeniam a porušeniu finančnej disciplíny,
konkrétne v spôsobe vyberania peňazí z pokladne
mesta.
Dáša Reháková odmietla zodpovednosť za
porušovanie finančnej disciplíny, údajne bola
k tomu nútená a prácu jej tiež sťažovali neustále
rozpory vedenia mesta s poslancami MsZ.
Za nového prednostu MsÚ v Piešťanoch bol 2.
novembra 2015 vymenovaný Ing. Eduard Strapatý
z Brezovej pod Bradlom. Predtým pôsobil ako
prednosta MsÚ v Brezovej pod Bradlom a potom
ako správca obchodnej spoločnosti Služby, s. r. o.
v Senici.
5. Rating mesta Piešťany
V roku 2015 bolo mestu Piešťany opäť pridelené
ratingové hodnotenie. Zverejnila ho ratingová
agentúra EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.
a platí od 21. augusta 2015 na dobu jedného roka.
Dlhodobý rating v kategórii transakcií v domácej
mene: BBB+ (stabilný výhľad).
Krátkodobý rating: S2.
6. Bezpečnostný audit na Mestskom úrade
v Piešťanoch
V marci 2015 sa z iniciatívy primátora mesta
Piešťany uskutočnil bezpečnostný audit na
Mestskom úrade v Piešťanoch. Cieľom kontroly
bolo prešetrenie podnetov od obyvateľov
a vyjadrení médií, pretože na ich základe
vznikli podozrenia z klientelizmu, z vynášania
interných informácií, zo zneužívania postavenia
i z výkonu podnikateľskej činnosti z prostriedkov
zamestnávateľa.

Bezpečnostný audit na MsÚ vykonala interne
zriadená bezpečnostná komisia, jej predsedom bol
viceprimátor Michal Hynek a jej ďalšími členmi
zamestnanci úradu. Komisia postupovala v súlade
s Bezpečnostnou smernicou Mesta Piešťany
a zákona o ochrane osobných údajov.
Sťahovanie údajov z počítačov vykonali
zamestnanci firmy illi, s. r. o. Bratislava. Vynesenie
internej informácie z mestského úradu sa ukázalo
v jednom prípade. Bezpečnostný audit sa dotkol
deviatich zamestnancov mestského úradu, ktorým
bol v ich prítomnosti dočasne zaistený počítač.
7. Hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2015 –
záverečný účet
Plnenie Programového rozpočtu Mesta Piešťany za
rok 2015 bolo nasledovné (k 31.12.2015).
A. Príjmy

Schválený
rozpočet po
zmenách (eur)
Bežné príjmy
16 881 360
Kapitálové príjmy 2 245 363
Príjmové finančné
4 362 998
operácie
Príjmy spolu:
23 489 722 eu

Čerpanie
rozpočtu
(eur)
17 332 937
243 319

Plnenie
(%)

1 848 122

42,36

102,68
10,84

19 424 378 e 82,69

Komentár
Bežné príjmy pozostávajú: 1. Daňové príjmy
(výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností, daň
za psa, daň za nevýherné hracie automaty, daň za
ubytovanie, daň za verejné priestranstvo, miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady), 2. Nedaňové príjmy (v tom sú dividendy
z podielov Mesta Piešťany v obchodných
spoločnostiach, a to 58 250 eur z Bytového podniku
Piešťany a 80 079,60 eur z SLK Piešťany, a.s.),
3. Granty a transfery (iba tuzemské, zahraničné sú
0 eur).
B. Výdavky

Schválený
rozpočet (eur)

Plnenie
(%)

16 220 948

Čerpanie
rozpočtu
(eur)
15 848 029

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné operácie
Výdavky spolu:

4 879 677

1 965 897

40,29

1 791 387

998 216

55,72

22 892 012

18 812 142
eur

82,18 %

C. Hospodársky
597 709
výsledok prebytok

612 236

97,70

8. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2015
A. Projektová dokumentácia 1. PD Chodníky
Kocurice, 2. PD Smetné stanovištia, 3. PD Dočasné
dopravné značenie – lávka.
B. Realizácia stavieb 1. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v Piešťanoch (realizovala firma
Venimex), 2. Výmena elektroinštalácie v MŠ
8. mája 4, 3. Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v objektoch ZŠ Mojmírova, MŠ Považská, MŠ
Ružová, MŠ F.E. Scherera, 4. Chodníky Kocurice,
5. Obnova strechy CVČ Ahoj, 6. Revitalizácia
vodného toku Dubová, 7. Obnova verejného
osvetlenia v Piešťanoch (firma LEDKY),
8. Parkovacie a odstavné plochy, Čachtická ul.
9. Mestská polícia mesta Piešťany (MsP) v roku
2015
Náčelníkom MsP v roku 2015 bol
PaedDr. Ing. Marcel Mihalik.
Celkový počet zamestnancov MsP k 31.12.2015
bol 45, z toho boli 2 občianske zamestnankyne
a 43 príslušníkov mestskej polície – náčelník,
zástupca náčelníka, 3 na priestupkovom referáte, 2
na referáte prevencie kriminality a bezpečnostných
programov, 4 na monitorovacom a dohliadacom
stredisku, 4 velitelia smien a 28 príslušníkov
v hliadkovej službe.
MsP spolupracovala s obvodným oddelením
policajného zboru (OO PZ), s okresným
dopravným inšpektorátom (ODI), s odborom
kriminálnej polície (OKP), so železničnou políciou
a ďalšími zložkami polície, štátnej správy
a samosprávy. MsP spolupracovala aj s Vlastnou
ochranou Slovenských liečebných kúpeľov
Piešťany (VO SLK) pri zabezpečovaní verejného
poriadku.
V roku 2015 príslušníci MsP riešili 3 603
priestupkov, z toho v doprave 2 984, porušenie
VZN 467 priestupkov a iných priestupkov
bolo 152.
Priestupkový referát objasňoval priestupky
zaznamenané hliadkami, vykonával šetrenia
k priestupkom a spracovával spisy pre ďalšie
správne konanie.
MsP pokračovala v kontrole mestských objektov
s využitím pultu centrálnej ochrany. Systém bol
napojený na dohliadacie a monitorovacie stredisko
mestskej polície.
V roku 2015 rozbehla MsP pilotný projekt na
ochranu osôb Bee Safe, ktorý pozostáva v privolaní

polície osobou, ktorá je v ohrození.
Pracovníci oddelenia prevencie kriminality
a bezpečnosti v rámci projektu Prevenciou
predchádzať kriminalite vykonávali prednášky
na školách a krúžkovú činnosť, počas prázdnin
zorganizovali detský letný tábor na Duchonke
v penzióne Slniečko.
Celého roka príslušníci MsP zabezpečovali verejný
poriadok pri rôznych kultúrno-spoločenských
podujatiach, pri významných návštevách zo
Slovenska a zahraničia a pod.
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(ďalej len PHSR) mesta Piešťany na roky 2015 2025 – strategická vízia
Strategická vízia rozvoja mesta Piešťany
na roky 2015 - 2025 nadväzuje na stratégiu
predchádzajúceho PHSR mesta Piešťany na
roky 2007 - 2013. Podľa nej má byť vybudovaná
kvalitná infraštruktúra pre obyvateľov mesta, má
sa podporovať cestovný ruch v rôznych oblastiach
a budú sa vytvárať vhodné podmienky pre
podnikateľov, so zachovaním kvality životného
prostredia aj pre nasledujúce generácie.
PHSR mesta Piešťany je dokument rozvojovej
stratégie mesta. Na jeho príprave pracovali experti
a spolupracovali aj občania mesta svojimi návrhmi,
pripomienkami i formou anonymného dotazníka.
Strategická vízia rozvoja mesta Piešťany obsahuje
3 globálne ciele – pre hospodársku oblasť, pre
sociálnu oblasť a pre environmentálnu oblasť.
Pre každý globálny cieľ boli stanovené špecifické
ciele. Každý špecifický cieľ obsahuje príslušné
opatrenia, ich základom sú konkrétne projekty,
ktoré mohli navrhnúť aj obyvatelia Piešťan.
11. Deň s primátorom
Stretnutia primátora Piešťan Miloša Tamajku
s občanmi mesta sa v roku 2015 konali zvyčajne
každý prvý piatok v mesiaci v priestoroch
Klientskeho centra MsÚ v Piešťanoch. Bola to
jedna z foriem priamej komunikácie mestskej
samosprávy s občanmi. Pri rozhovoroch občania
predkladali primátorovi rôzne návrhy, pripomienky
a tiež i sťažnosti.
12. Kancelária poslancov MsZ mesta Piešťany
Poslanci MsZ mesta Piešťany mali v roku 2015
k dispozícii poslaneckú kanceláriu v priestoroch
malej zasadačky mestského úradu. Konali sa
tam stretnutia poslancov MsZ s občanmi mesta,
tiež ju poslanci využívali na štúdium a prípravu

rôznych dokumentov. Občania predkladali
poslancom návrhy, žiadosti a námety na zlepšenie
života v meste. Aktívni boli najmä starší občania,
z ktorých niektorí pôsobili v mestskom seniorskom
parlamente.
13. Klientske centrum MsÚ v Piešťanoch
Klientske centrum pôsobí od roku 2004 vo veľkej
časti prízemia MsÚ v Piešťanoch, kde poskytuje
občanom úradnícke služby a rady, čo viedlo
k zefektívneniu komunikácie medzi mestom
a občanmi.
Klientske centrum je rozdelené na viacero
pracovísk: poskytovanie rôznych informácií,
podateľňa, evidencia obyvateľstva - ohlasovňa,
matričný úrad, osvedčovanie listín a podpisov,
určovanie súpisných a orientačných čísel evidencia budov a ulíc, ďalšie činnosti v rámci
zastúpenia ostatných referátov mestského úradu.
V klientskom centre v súčasnosti pracuje 12
zamestnancov, vedúcou referátu je Mária
Gašparíková.
14. Mestskí aktivační pracovníci
V roku 2014 vstúpila do platnosti novela zákona
o pomoci ľuďom v hmotnej núdzi. Ľudia
poberajúci dávku vo výške 61,60 eur mesačne
musia odteraz odpracovať 32 hodín mesačne
v rámci menších obecných služieb alebo
dobrovoľníckej činnosti.
MsÚ v Piešťanoch v spolupráci s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch uviedol
zákon do praxe začiatkom roka 2015. Vo viacerých
mestských inštitúciách našlo prácu 93 mestských
aktivačných pracovníkov. Začali pomáhať
v školách, v zbernom stredisku, v nemocnici,
v útulku Sloboda zvierat a najmä v Službách mesta
Piešťany pri čistení ulíc a chodníkov, starostlivosti
o zeleň, údržbe majetku mesta a pod.
V zimnom období je obzvlášť dôležité čistenie
chodníkov pred budovami ktoré patria mestu, čiže
školami, škôlkami, centrom voľného času, atď.,
tiež udržiavať čistými zastávky MHD a priechody
pre chodcov.
15. Nezamestnanosť v okrese Piešťany
Najvyššia miera nezamestnanosti v okrese Piešťany
v roku 2015 bola v januári vo výške 7,77 %,
najnižšia v decembri vo výške 5,77 %.
ÚPSVaR Piešťany najviac disponibilných
uchádzačov o zamestnanie v okrese Piešťany
v roku 2015 evidoval v januári v počte 2 461
a najmenej v decembri 1 826.

2. Počasie a príroda
v Piešťanoch v roku 2015
1. Letné horúčavy
Júl 2015 bol najteplejším mesiacom planéty od
roku 1880, keď sa s meraniami začalo. Priemerná
globálna teplota bola 16,61 °C. Aj na Slovensku
bolo tohtoročné leto najteplejšie v histórii merania
teplôt meteorologickými stanicami Slovenska.
Začiatkom júla 2015 vydal Slovenský
hydrometeorologický ústav najvyšší stupeň
výstrahy pred horúčavami. Odporučilo sa vyhýbať
dlhšiemu pobytu na priamom slnku, dodržiavať
pitný režim, používať ochranné prostriedky
pred priamym slnečným žiarením, v prípade
zdravotných ťažkostí volať na tiesňové linky.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Piešťanoch vyhlásilo čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných
pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 7. júla až
do odvolania.
Každý bol na uvedených miestach povinný
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, bolo
zakázané tam fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce
predmety, nesmel sa používať otvorený oheň,
vypaľovať porasty a ani spaľovať látky na lesných
porastoch.
2. Údaje piešťanskej meteorologickej stanice
o počasí v Piešťanoch v roku 2015
V dôsledku globálneho otepľovania bolo aj
v Piešťanoch v roku 2015 mimoriadne teplé
a suché leto. Teplá bola i zima.
Počet letných dní za rok: 78 (max. teplota dosiahla
alebo prekročila 25 °C).
Počet tropických dní za rok: 45 (max. teplota
dosiahla alebo prekročila 30 °C), z toho v júni ich
bolo 6, v júli 19, v auguste 18 a v septembri 2 dni.
Počet tropických nocí za rok: 7 (minimálna teplota
v noci neklesla pod 20 °C), z toho v júni bola 1 (v
noci na 13. júna), v júli 4, v auguste 1 a v septembri
1 (v noci na 17. septembra).
Počet subtropických dní za rok:17 (max. teplota
dosiahla alebo prekročila 35 °C), z toho v júli ich
bolo 7 a v auguste 10. Najteplejšie počas roka bolo
12. augusta, teplota dosiahla 38,2 °C.
Počet ľadových dní za rok: 5 (max. teplota počas
celého dňa bola menšia ako 0 °C), z toho v januári
boli 4 a v decembri 1. Najnižšia teplota v roku
-14,3 °C bola 5. februára.
Snehová pokrývka počas roka: v januári 11 a vo
februári 14 dní.

Zrážky: málo pršalo v apríli 25,2 mm, v júni 16,7
mm, v júli 17,8 mm, v decembri 13,7 mm.
Najviac pršalo v auguste 103,6 mm, 18. augusta
napadlo až 36,4 mm zrážok.

juhovýchodný vietor, cez deň max. 18 °C až
20 °C, v noci už nebol mráz, 8. marca bola
dažďová prehánka.
Od 12. do 14. marca fúkal severozápadný vietor,
cez deň max. 15 °C, 14. marca dážď.
3. Počasie v Piešťanoch v roku 2015
Aj v nasledujúcich dňoch sa striedali
Január – teplý mesiac, vyskytli sa teplotné výkyvy
niekoľkodňové oteplenia a ochladenia.
až 15 °C.
Od 15. do 18. marca bolo teplo, juhovýchodný
Začiatkom mesiaca prúdil teplejší vzduch od
vietor, cez deň max. 17 °C, v noci 5 °C.
juhovýchodu, bez mrazu, občasný dážď.
Od 19. do 22. marca sa ochladilo, severozápadný
4. januára bol v noci slabý mráz, primrzlo a vznikla vietor, jasno alebo malá oblačnosť, v noci ešte
poľadovica. Chladnejšie bolo v dňoch 7. a 8.
slabý mráz.
januára, bol celodenný mráz, cez deň -3 °C,
Od 23. do 26. marca bolo teplejšie, max. 18 °C.
napadlo asi 5 cm snehu.
Od 27. marca sa ochladilo, občasný dážď alebo
9. januára sa výrazne oteplilo, 10. januára bolo
dážď so snehom.
vyše 13 °C, v noci 6 °C, sneh sa roztopil, až do
31. marca bola popoludní búrka a prudký lejak.
12. januára bolo oblačno a občasný dážď.
V noci na 1. apríla fúkal silný, nárazový západný
24. januára sa prudko ochladilo, severný vietor, 25. vietor, ktorý lámal konáre a zhodil i niekoľko
a 27. januára napadlo asi 15 cm snehu, teploty cez stromov, teplota max. 6 °C.
deň klesli na -2 °C, v noci na -8 °C.
Apríl – najmä v 2. polovici mesiaca bolo málo
Koncom mesiaca sa trochu oteplilo, iba v noci bol
zrážok.
slabý mráz.
Začiatkom mesiaca bolo ešte chladno, severný
30. januára husto snežilo, napadlo asi 30 cm snehu, vietor, striedavé počasie, vyskytovali sa dažďové
na cestách vznikla snehová kalamita.
alebo snehové prehánky, niekedy i s krúpami, cez
Február – chladnejšie bolo v prvej mesačnej dekáde deň max. 8 °C, v noci okolo 0 °C.
a ešte 17. až 19. februára, v ostatných dňoch bolo
Potom sa opäť striedali teplejšie dni s chladnejšími.
teplo.
Teplejšie bolo od 9. do 11. apríla, teploty
Začiatkom februára fúkal severný vietor, bolo
dosahovali 19 °C. Po malom ochladení bolo opäť
chladno, cesty a chodníky boli klzké. Teploty cez
teplejšie, 16. a 17. apríla s teplotami cez deň až
deň dosahovali max. 1 °C, v noci silne mrzlo,
23 °C, v noci však klesli až na 4 °C, 17. apríla bol
5. februára bola najchladnejšia noc v roku, teplota
občasný dážď.
klesla na -14 °C.
18. apríla sa prudko ochladilo, severný vietor,
4. februára bola snehová prehánka, pribudlo 5 cm
teplota klesla na 10 °C, v noci slabý mráz.
snehu, snežilo aj 9. februára.
Od 22. do 27. apríla sa oteplilo, stále sucho,
Od 12. do 16. februára sa oteplilo, juhovýchodný
juhovýchodný vietor, teploty dosahovali 23 °C.
vietor, teploty dosahovali až 10 °C, sneh sa
Koncom apríla sa ochladilo, teploty max. 15 °C,
roztopil.
občasný dážď.
Od 17. do 19. februára sa opäť ochladilo, vzduch
Máj – striedali sa teplejšie dni, keď vzduch prúdil
prúdil od severozápadu, celodenné mrazy.
od juhu alebo juhovýchodu a chladnejšie dni, keď
Od 20. februára až do konca mesiaca bolo teplo,
vzduch prúdil od severu alebo severozápadu.
vzduch prúdil od juhu, bolo oblačno až zamračené, Do 3. mája bolo chladnejšie, oblačno až zamračené,
teploty dosahovali až 10 °C, v noci klesli na 3 °C.
občasný dážď, max. 16 °C.
Od 23. februára až do konca mesiaca bol občasný
4. a 5. mája bolo teplejšie, max. 23 °C.
dážď.
Od 6. do 11. mája a od 14. do 17. mája sa mierne
Marec – mesiac bol vcelku teplý, striedali sa 3 až
ochladilo, vzduch prúdil od severu a severozápadu,
4-dňové oteplenia s ochladeniami.
polooblačno, max. teploty klesli na 19 °C.
Začiatkom marca južný vietor privial oblačnosť,
Od 18. do 20. mája fúkal južný vietor, teploty
cez deň max. 9 °C, v noci 2 °C, občasný dážď
stúpli na 24 °C. 19. mája boli v noci 2 búrky, druhá
alebo krátke dažďové prehánky.
slabšia.
Od 4. do 7. marca bolo polooblačno, severný vietor, Od 21. do 28. mája sa ochladilo, fúkal nepríjemný
cez deň 9°C, v noci slabý mráz -2 °C.
severný vietor, bolo oblačno až zamračené, občasný
Od 8. do 11. marca sa veľmi oteplilo,
dážď, max. 15 °C.

Od 29. do 31. mája sa oteplilo, cez deň max. 24 °C,
v noci 12 °C. 30. mája bola v noci búrka a po nej
i prehánka.
Jún – prvá polovica mesiaca bola teplá, potom sa
prudko ochladilo, bolo sucho.
Až do 14. júna bolo teplo, väčšinou jasno alebo
malá oblačnosť. Od 10. do
14. júna boli tropické
dni, teploty dosahovali 31 °C, 12. júna bola
i tropická noc, sucho.
Od 14. do 21. júna fúkal severozápadný vietor,
teploty poklesli na max. 20 °C, bolo polooblačno
až oblačno, vyskytovali sa krátke prehánky.
22. a 23. júna bolo ešte chladnejšie, iba 15 °C a
22. júna večer pršalo.
Od 24. júna sa oteplilo, bolo jasno alebo malá
oblačnosť, max.25 °C, stále sucho. Koncom
mesiaca bolo oblačno a občasný slabý dážď.
Júl – veľmi teplý mesiac, tiež bolo sucho, teplotné
výkyvy.
Začiatkom mesiaca bolo horúco, jasno alebo malá
oblačnosť, 7. júla bolo vyše 35 °C a v noci teplota
neklesla pod 23 °C.
Od 8. do 10. júla prichádzala oblačnosť od
severozápadu, prudko sa ochladilo na 22 °C, 8. júla
večer dážď.
11. a 12. júla sa oteplilo, 13. až 15. júla zas
čiastočne ochladilo, 13. júla boli v noci prehánky.
Od 16. do 25. júla bolo opäť veľmi horúco, jasno
alebo malá oblačnosť, sucho, od juhu prúdil
tropický vzduch. 17. až 19. júla bolo vyše 35 °C,
čiže subtropické dni, v noci teplota neklesla pod
20°C. 22. júla bolo vyše 36 °C, v noci teplota
neklesla pod 22 °C, bolo sucho a dusno.
Od 26. júla prúdil vzduch od severozápadu, bolo
oblačno, ochladilo sa, teploty klesla na 23 °C,
občasný dážď.
August – v prvej polovici i na konci mesiaca bolo
horúco, ešte viacej než v júli.
Začiatkom mesiaca bolo oblačno, občasný dážď.
Od 4. augusta začal od juhovýchodu prúdiť veľmi
teplý vzduch, bolo jasno alebo malá oblačnosť
a teplota rýchlo stúpala. 5. augusta boli cez deň dve
krátke búrky, druhá s lejakom.
Od 6. do 14. augusta bolo veľmi horúco a dusno,
teploty cez deň dosahovali 36 °C až 37 °C, v noci
neklesali pod 19 °C a 20 °C. Dňa 12. augusta
dosiahla rekordných 38,2 °C.
12. a 13. augusta boli podvečer búrky skôr mimo
mesta, v Piešťanoch síce udrelo niekoľko bleskov,
dážď však nebol, dva krátke lejaky boli iba
v susednej Banke. Až 15. augusta boli v noci dve
silné búrky s prudkými lejakmi.

Od 17. do 25. augusta sa ochladilo, teploty klesli
na 22 °C. 17. augusta bolo niekoľko prehánok,
občasný dážď bol aj 18. a 19. augusta. Od 26.
augusta sa opäť začalo otepľovať, vzduch prúdil od
juhu, bolo jasno a malá oblačnosť, dusno, teploty
ku koncu mesiaca dosahovali 33 °C až 34 °C.
September – v polovici mesiaca bolo niekoľko
horúcich dní.
Začiatkom mesiaca bolo oblačno, vzduch prúdil od
severozápadu, cez deň max. 24 °C, v noci 15 °C,
prehánky alebo občasný dážď.
Od 6. do 11. septembra fúkal nepríjemný západný,
neskôr severný vietor, bolo oblačno, cez deň max.
18 °C, v noci okolo 10 °C.
Od 12. do 17. septembra sa veľmi oteplilo, od juhu
fúkal tropický vietor, 15. septembra bol večer silný
lejak, 16. septembra teplota v noci neklesla pod
20 °C, 17. septembra dosiahla cez deň až
32 °C.
Od 18. do 21. septembra bolo oblačno, severný
vietor, ochladilo sa na 20 °C, 18. septembra v noci
dážď. Severný vietor fúkal aj od 24. septembra,
spočiatku bolo zamračené, 25. a 26. septembra
dážď.
Od 27. septembra bolo takmer jasno alebo
polooblačno, naďalej fúkal severný vietor, teploty
max. 17 °C, v noci 6 °C.
Október – koncom mesiaca bolo malé „babie leto“.
Začiatkom mesiaca skončilo prúdenie vzduchu od
severu.
Od 3. do 8. októbra vzduch prúdil od juhovýchodu,
bolo oblačno až zamračené, teploty stúpli na 19 °C
až 20 °C, 5. októbra ráno bol prudký dážď.
Od 9. októbra sa postupne ochladzovalo, fúkal
severný vietor, 12. októbra bolo iba 5 °C, v noci
prvý mráz.
Od 13. októbra bol juhovýchodný vietor,
zamračené, 3 dni občasný dážď, cez deň max.
13 °C.
Od 17. do 22. októbra vzduch prúdil od
severozápadu, 19. a 20. októbra ráno bol opäť
dážď, cez deň max. 11 °C, v noci okolo 6 °C.
Od 23. októbra bolo oneskorené malé „babie leto“,
vzduch prúdil od juhovýchodu, bolo jasno alebo
malá oblačnosť, teploty dosahovali max. 15 °C.
November – prvá polovica mesiaca bola veľmi
teplá.
Začiatkom mesiaca bolo jasno, cez deň max. 13 °C,
v noci už slabý mráz.
Od 7. novembra sa oteplilo, vzduch prúdil od
západu, bolo oblačno až zamračené, 8. novembra
bolo rekordných 19 °C, 9. novembra v noci až

12 °C, 9. a 10. novembra občasný dážď. Od 12. do
17. novembra bolo oblačno až zamračené, teploty
klesli na 11 °C až 12 °C, v noci 7 až 9 °C, 14.
a 15. novembra občasný dážď.
Od 18. do 20. novembra bolo polooblačno, 20.
novembra cez deň dážď.
Od 21. do 27. novembra vzduch prúdil od
severozápadu, ochladilo sa, cez deň max. 5 °C,
spočiatku oblačno a v noci +2 °C, potom takmer
jasno a v noci pri vyjasnení -3 °C.
Od 28. novembra bolo oblačno až zamračené,
juhovýchodné prúdenie vzduchu, cez deň 7 °C,
v noci 2 °C.
28. a 29. novembra občasný dážď, 30.
novembra celý deň pršalo. Predpoludním sa
na severozápadnom okraji mesta objavili dve
paralelné dúhy, jedna silnejšia, druhá slabšia.
December – mesiac bol veľmi teplý, bez snehu,
zamračené a nízka oblačnosť, slabý mráz sa
vyskytol iba ojedinele pri vyjasnení.
Od 1. do 4. decembra bolo oblačno až zamračené,
prúdenie vzduchu od západu, cez deň max. 7 °C,
v noci 4 °C, občasný dážď.
Od 5. do 9. decembra bolo zamračené, prúdenie
vzduchu od juhovýchodu, cez deň max. 6 °C,
v noci 4 °C, občasný slabý dážď alebo mrholenie.
Od 10. do 14. decembra severozápadné prúdenie,
cez deň max. 4 °C, 10. a 14. decembra v noci po
vyjasnení slabý mráz -3 °C.
Od 15. do 26. decembra bolo zamračené a nízka
oblačnosť, vzduch prúdil od juhovýchodu, občasný
slabý dážď alebo mrholenie, cez deň max. 3 až
5 °C, v noci 1 až 2 °C.
Na Vianoce bola hmla alebo nízka oblačnosť, cez
deň 4 °C, v noci 2 °C, bez mrazu a bez snehu.
Až 28. decembra sa objavilo slnko, 30. a 31.
decembra bolo cez deň okolo 0 °C, v noci -4°C.

3. Politický a verejný život
v Piešťanoch v roku 2015
1. Spolupráca piešťanského Mládežníckeho
parlamentu s IUVENTOU
Začiatkom roka 2015 nadviazal Mládežnícky
parlament v Piešťanoch kontakt so Slovenským
inštitútom mládeže (IUVENTA).
V rámci vzájomnej spolupráce sa IUVENTA
prezentovala svojimi aktivitami a zároveň
informovala o možnostiach zapojenia sa mladých
ľudí do verejného života.

2. Mesto Piešťany na veľtrhoch cestovného ruchu
(CR)
Mesto Piešťany sa už tradične zúčastnilo na dvoch
medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu.
20. ročník najvýznamnejšieho medzinárodného
veľtrhu CR na Slovensku ITF Slovakiatour
Bratislava sa konal v januári 2015.
24. ročník medzinárodného veľtrhu CR Holiday
World Praha sa konal vo februári 2015. Mesto
Piešťany sa prezentovalo prostredníctvom
Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OO CR)
Rezort Piešťany.
3. Stretnutie primátora Piešťan s rómskym
guvernérom
12. januára 2015 sa primátor Piešťan Miloš
Tamajka stretol s novým rómskym guvernérom
Trnavského kraja, 48-ročným Piešťancom
Antonom Kudríkom ml. Dohodli sa na spolupráci
pri riešení rómskych záležitostí.
Antona Kudríka ml. do tejto funkcie menoval 18.
decembra 2014 rómsky kráľ Róbert I. z Košíc.
Predtým od apríla do decembra 2014 bol rómskym
guvernérom Trnavského kraja jeho otec Anton
Kudrík st., ktorý zomrel 8. decembra 2014
v piešťanskej nemocnici vo veku 67 rokov.
4. Súťaž O najkrajší vianočný výklad v Piešťanoch
12. januára 2015 sa v Piešťanskom informačnom
centre konalo vyhodnotenie súťaže O najkrajší
vianočný výklad za rok 2014. Do 20. decembra
mohli záujemcovia posielať návrhy vianočne
vyzdobených výkladov jednotlivých predajní,
celkove ich bolo podaných 67.
Odborná porota vybrala 3 najkrajšie bez určenia
poradia – Obchod s dámskymi odevmi na
Winterovej ul., Kvetinárstvo na Nitrianskej ul.
a Kvetinárstvo a dizajnérstvo interiéru na
Teplickej ul.
4. Plesová sezóna v Piešťanoch
Každoročne sa fašiangové obdobie začína
6. januára a končí sa na Popolcovú stredu, kedy sa
začína 40-dňový pôst, v roku 2015 to pripadlo na
21. februára. Počas fašiangov sa konajú plesy.
V Piešťanoch zorganizovali plesy a zábavy rôzne
spolky, tancovali lekári, učitelia, poľovníci,
futbalisti, rotariáni, kaktusári, farské spoločenstvo
i viacerí ďalší.
6. Stretnutie predstaviteľov mesta so zástupcami
občianskych združení a pacientskych organizácií

Stretnutie sa uskutočnilo v KSC Fontána
3. februára 2015. V tom období s Mestom Piešťany
spolupracovalo približne 30 občianskych združení
a pacientskych organizácií.
Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Piešťany
Miloš Tamajka a zástupcovia Charity sociálnej
starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých,
piešťanskej Ligy proti rakovine, OZ Hospic
Matky Božej, piešťanskej Ligy proti reumatizmu,
Slovenskej únie proti osteoporóze, Slovenského
zväzu postihnutých civilizačnými chorobami,
Slovenského zväzu telesne postihnutých, Združenia
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
a Združenia AkSen - aktívny senior. Primátora
mesta informovali o činnosti svojich organizácií.
7. Stanovisko mesta a okolitých obcí k návrhu
novej vyhlášky o liečivých vodách
Neformálne stretnutie primátora Piešťan
Miloša Tamajku so starostami okolitých obcí sa
uskutočnilo na pôde MsÚ v Piešťanoch 5. februára
2015.
Zúčastnili sa ho starostovia 11-tich dotknutých obcí
– Banky, Bašoviec, Drahoviec, Ducového, Hornej
Stredy, Modrovej, Modrovky, Pobedima, Rakovíc,
Ratnoviec a Veľkého Orvišťa.
Mesto Piešťany a okolité obce pokladali prijatie
vyhlášky v tomto znení za neprijateľné, pretože
by to negatívne ovplyvnilo cestovný ruch v našom
regióne a teda aj rozvoj mesta a dotknutých obcí.
Následne mesto Piešťany spoločne s obcami
poslalo na ministerstvo zdravotníctva k návrhu
vyhlášky nesúhlasné stanovisko. Pripomienky sa
týkali rozsahu navrhovaných zakázaných činností.
Primátor Piešťan Miloš Tamajka sa v apríli 2015
stretol s ministrom zdravotníctva Viliamom
Čislákom, ktorému vysvetlil, aký negatívny vplyv
na rozvoj mesta a okolitých obcí by malo prijatie
takejto vyhlášky.
Vyhláška mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2015,
avšak jej vydanie ministerstvo zdravotníctva
odložilo na budúci rok, až po doriešení daných
pripomienok.
8. Stretnutia primátora Piešťan s občanmi mesta
Stretnutia primátora mesta Miloša Tamajku
s občanmi mesta sa počas roka 2015 konali prvý
piatok v mesiaci.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo v piatok 6. februára
v Klientskom centre MsÚ v Piešťanoch. V priebehu
piatich hodín prišlo asi 40 občanov. Témou
rozhovorov bola výstavba nového kúpaliska, stav

komunikácií po zime, hlučné koncerty na letisku
i ďalšie témy. So svojimi problémami prišli za
primátorom aj obyvatelia m. č. Kocurice.
9. Celoštátne referendum o rodine
Referendum o rodine sa na Slovensku konalo
7. februára 2015. V rámci republiky sa ho
zúčastnilo iba 21,41 % oprávnených voličov,
v Piešťanoch bola účasť ešte nižšia, iba 19,70 %.
Prevažná väčšina obyvateľov Piešťan nepokladala
referendum za významné.
Otázky referenda: 1. Súhlasíte s tým, aby sa
manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným
mužov a jednou ženou? (zo zúčastnených
odpovedalo áno 94,46 %).
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie
detí a ich následná výchova? (áno 92,01%).
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať
účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
sami nesúhlasia s obsahom vyučovania?
(áno 89,70%).
10. Odhalenie pamätnej tabule T. G. Masarykovi
Pri pamätnej Masarykovej lipe, ktorá sa nachádza
pri meteorologickej búdke v Sade A. Kmeťa, bola
1. marca 2015 odhalená pamätná tabuľa T. G.
Masarykovi, prvému prezidentovi Československej
republiky.
Pamätná lipa bola zasadená v roku 1921 na počesť
návštevy T. G. Masaryka v Piešťanoch.
Vyhotovenie pamätnej tabule inicioval Ing. Jiří
Vodrážka z Českého spolku Trnavského regiónu,
miestny klub Piešťany, predsedníčkou klubu je
Oľga Mišíková.
Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnili
zástupcovia Veľvyslanectva Českej republiky na
Slovensku, Českého centra v Bratislave i ďalší
hostia.
11. Podujatie k Medzinárodnému dňu žien
Oslavy MDŽ (8. marec) sa v Piešťanoch
uskutočnili v kinosále KSC Fontána 11. marca
2015.
Mesto Piešťany a MsKS pripravili tradičný koncert
pre ženy, vystúpila Jana Hubinská a Art Music
Orchestra. K účastníčkam podujatia sa prihovoril
viceprimátor mesta Michal Hynek.
12. Stretnutie primátora s občanmi m. č. Kocurice

Primátor Piešťan Miloš Tamajka zavítal 12. marca
2015 do Kocuríc, m. č. Piešťan, kde sa stretol
s tamojšími občanmi.
Primátorovi sa posťažovali, že aj keď Kocurice sú
súčasťou Piešťan, už dlhé obdobie sú zanedbávané
a o ich životné podmienky sa mesto nezaujíma.
Požiadali primátora, aby sa začali riešiť ich
problémy.
Treba riešiť odvodnenie Kocuríc, pretože spodná
voda ohrozuje domy a zaplavuje pivnice. Medzi
ďalšie problémy patrí kanalizácia, autobusové
spoje, chýba obchod, treba rekonštruovať chodníky
a pod.
Primátor Piešťan prisľúbil Kocuričanom pomoc pri
odstraňovaní ich problémov.
13. Informačný deň Tematického centra mládeže
Informačný deň pre mládež sa uskutočnil 26. marca
2015 v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch.
Zorganizovalo ho Tematické centrum mládeže pre
Trnavský kraj (TCM TTSK) v spolupráci s Mestom
Piešťany a Mládežníckym parlamentom mesta
Piešťany. Cieľom podujatia bolo oboznámenie
s činnosťou TCM, ktoré patrí pod mládežnícku
organizáciu IUVENTA.
TCM prezentovalo svoj program, pozostávajúci
z realizácie národných projektov, zameraných na
zvyšovanie vzdelania a kvality života mladých
ľudí na Slovensku. Sú to projekty: Národný projekt
PRAKTK – Praktické zručnosti cez neformálne
vzdelávanie v práci s mládežou, 2. Grantový
program EÚ Erasmus (umožňuje podávať projekty
v oblasti mládeže a športu), 3. Eurodesk (Európska
informačná sieť) a Európska dobrovoľnícka
služba (umožňuje mladým ľuďom vycestovať do
zahraničia až na obdobie jedného roka).
14. Deň narcisov
Celoštátne charitatívne podujatie zorganizovala
v našom meste pobočka Ligy proti rakovine
v Piešťanoch. V regióne Piešťan sa vyzbieralo
17 566 eur, z toho v samotnom meste 11 258 eur.
Peniaze boli prostredníctvom banky odvedené
do Ústredia Ligy proti rakovine SR v Bratislave.
Použité boli na výskum a vývoj materiálov,
prístrojov a liečebných metód pre onkologických
pacientov.
15. Hodina Zeme
V roku 2015 sa mesto Piešťany opäť zapojilo
do celosvetovej akcie Hodina Zeme. Zúčastnilo
sa jej vyše 5 tisíc miest zo stotridsiatich štátov

sveta. Cieľom podujatia bolo upozorniť ľudstvo
na ekologické problémy, najmä na dôsledky
globálneho otepľovania a na znečisťovanie
prostredia.
V sobotu 28. marca 2015 zostal Kolonádový most
v Piešťanoch 1 hodinu bez osvetlenia. Podujatie
sa uskutočnilo pod patronátom primátora Piešťan,
zorganizovala ho Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera, o program sa postaral folklórny súbor
Žito.
16. Cena primátora Piešťan za rok 2014
Slávnostné odovzdanie Ceny primátora mesta
Piešťany za rok 2014 sa uskutočnilo v Galérii KSC
Fontána 30. apríla 2015.
Kultúrnou osobnosťou roka 2014 sa stal Ján
Orlovský (pozri Kapitola 8. Kultúra).
Cenu za kultúrny počin roka 2014 získal folklórny
súbor Žito, pôsobiaci pri Hotelovej akadémii
Ľudovíta Wintera.
Pamätná plaketa bola udelená Výtvarnému klubu
pri MsKS v Piešťanoch a tiež riaditeľke MsKS
v Piešťanoch Marte Jurčovej.
Cenu za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitárnej v roku 2014 získala
Dáša Dzurechová z Materského centra Úsmev
(pozri Kapitola 11. Zdravotníctvo).
Cenu za aktivity v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia v roku 2014 získal Ján Šmída
(pozri Kapitola 10. Životné prostredie).
17. Oslavy 70. výročia oslobodenia Piešťan za
účasti zástupcov ruského veľvyslanectva
Oslavy 70. výročia oslobodenia Piešťan od fašizmu
(4. apríl 1945) sa uskutočnili 2. apríla 2015
pietnym aktom kladenia vencov.
Zástupcovia mestskej samosprávy, ruského
veľvyslanectva, členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov i ďalší účastníci
položili vence k Pamätníku osloboditeľov na Nám.
SNP a k Pamätníku padlých rumunských vojakov
na Žilinskej ceste.
18. Oslavy 70. výročia Dňa víťazstva
70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe
(8. máj 1945) si v Piešťanoch pripomenuli
pietnym aktom kladenia vencov 7. mája 2015.
Zúčastnili sa ho zástupcovia mestskej samosprávy,
SZPB a ďalších organizácií. Vence boli položené
k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP,
k Pamätníku padlých rumunských vojakov
na Žilinskej ceste a pri Pamätníku padlých

príslušníkov piešťanského leteckého pluku počas
SNP, ktorý je v mestskom parku.
19. Ustanovujúce voľby Seniorského parlamentu
v Piešťanoch
S myšlienkou založenia Seniorského parlamentu
v Piešťanoch prišiel člen občianskej iniciatívy
spoločne pre Piešťany Petr Veverka.
Ustanovujúce voľby sa konali 16. apríla 2015.
Zúčastnilo sa ich 70 seniorov, ktorí zvolili 21
členov seniorského parlamentu. Tiež bol schválený
štatút a rokovací poriadok, ktorý zostavil prípravný
výbor. Zvolení boli:
PhDr. Mgr. Marián Dubovský, Petr Veverka,
Ing. Milan Čambor, Mgr. Milan Ján Ščevko,
Jiří Rais, Ing. Melánia Kolláriková, Ing. Štefan
Škulec, CSc., Ing. Andrej Gubala, Vladimír Kubo,
Mgr. Mária Smižanská, Ing. Vladimír Šišovský,
Ing. Ľudmila Kiššová, Mgr. Jarmila Hošová, Ing.
Branislav Neumair, Ing. Anna Baničová, Ing. Ivan
Samuhel, Mgr. Oľga Chalupková, Jozef Fano,
Elena Zacharová, Mgr. Anna Maťašová, Naďa
Mikolášiková.
Členovia seniorského parlamentu si spomedzi seba
zvolili za predsedu Ing. Štefana Škuleca, CSc.a za
podpredsedu Jiřího Raisa.
Seniorsky parlament bude spolupracovať
s poslancami Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany.
20. Podujatie ku Dňu matiek
Pri príležitosti Dňa matiek zorganizovalo denné
centrum Rozmarín spoločenské podujatie, ktoré sa
uskutočnilo 11. mája 2015 v reštaurácii Semafor.
Zúčastnilo sa ho asi dvesto žien, prevažne
z piešťanských občianskych združení, ako sú Liga
proti reumatizmu, Liga proti rakovine, Slovenská
únia proti osteoporóze a pod. Pozdravný príhovor
mal viceprimátor mesta Michal Hynek.
V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej
školy na Staničnej ul. a s piesňami súbor
Rozmarínky.
21. Tradičné umelecké remeslá – 7. ročník
Medzinárodné stretnutie ľudových umeleckých
remeselníkov pod názvom Tradičné umelecké
remeslá sa uskutočnilo na Kúpeľnom ostrove
v Piešťanoch v dňoch 22. – 24. mája 2015.
Hlavnými organizátormi podujatia boli OZ
Tradičné ľudové umelecké remeslá a SLK
Piešťany, a. s.
Svoje ručne zhotovené výrobky a svoje zručnosti

predviedlo vyše 170 ľudových umeleckých
remeselníkov z viacerých krajín – hrnčiari, kováči,
keramikári, drevorezbári, pekári, drotári i viacerí
ďalší.
Návštevníci sa zaujímali i o to, ako sa kedysi
na Slovensku žilo, obliekalo, varilo a zabávalo.
Cieľom podujatia bolo preto poukázať aj na
históriu a kultúru našich predkov a prispieť
k zachovaniu tradície pre ďalšie generácie.
Organizátori tiež pripravili pestrý program,
vystúpili ľudové umelecké súbory a deti
z materských škôl. Detskí návštevníci mohli
vidieť Stražanovo bábkové divadlo a povoziť sa
na tradičnom kolotoči s prútenými sedačkami na
ľudský pohon.
22. Otvorenie letnej sezóny na piešťanskej
Lodenici
Reštaurácia a kaviareň Lodenica pri jazere Sĺňava
otvorila svoju letnú sezónu 30. mája 2015.
V hudobnom programe sa predstavili skupiny
Black Diamond, Boom, Coverage, Hex a tiež
formácia KGB Rock show, ktorá zároveň
prezentovala svoj nový album, jeho krst vykonal
piešťanský hokejista Michel Miklík.
Tiež bolo otvorené nové športové stredisko
Lodenica Beach Club s ponukou volejbalovej,
kriketovej a petangovej ligy.
23. Podujatia ku Dňu detí
Od piatku 29. mája do nedele 31. mája 2015 pri
príležitosti Dňa detí (1. jún) prebiehal na Nám.
slobody program pre deti. Boli pre ne pripravené
náučné podujatia, zábavné programy a súťaže.
Na cvičnom dopravnom ihrisku mohli jazdiť na
bicykli, kolobežkách, trojkolkách a kolieskových
korčuliach. Ďalej tu bolo maľovanie na tvár,
bábkové divadlo, minidiskotéka, kúzelník,
nafukovací hrad, balónové kreácie a pod.
Aj vo vedľajšom Auparku boli pre deti
pripravené tvorivé dielne, zaujímavé hry, súťaže,
fotografovanie s rozprávkovými bytosťami
v nadživotnej veľkosti a pod.
Viacero podujatí pre deti sa uskutočnilo aj
v školách a predškolských zariadeniach. Napríklad,
ZŠ na Holubyho ul. pripravila na dvore program
pre deti z materských škôl.
24. Konferencia o M. R. Štefánikovi
Začiatkom júna 2015 sa v piešťanskom Kursalone
uskutočnila dvojdňová konferencia pod názvom
Muž slnka, venovaná pamiatke

gen. M. R. Štefánika. Zúčastnilo sa jej okolo sto
členom Spoločnosti M. R. Štefánika a ďalšie
osobnosti spoločenského života, ktoré si vypočuli
odborné prednášky.
Predseda spoločnosti M. R. Štefánika Ján Tatara
zároveň oznámil, že spoločnosť iniciuje inštaláciu
busty M. R. Štefánika v mestskom parku, neďaleko
Balneologického múzea. Návrh busty vytvoril
piešťanský sochár Andrej Chotváč.
25. Deň motorkárov v Piešťanoch
Stretnutie motorkárov a ich fanúšikov sa
pod názvom Deň motorkárov uskutočnilo na
piešťanskom letisku 5. a 6. júna 2015. Najväčší
slovenský importér motocyklov Bikers Centrum
Slovakia, pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku,
pripravil bohatý program.
Konali sa majstrovstvá Slovenska v šprinte
motocyklov. Prezentovali a testovali sa motorky
rôznych značiek – Honda, Yamaha, Suzuki,
Kawasaki, Aprilia, Vespa, Piaggio, štvorkolky
Polaris a automobily Honda i let vrtuľníkom.
Tiež prebiehal sprievodný program – vystúpenia
populárnych hudobníkov, ukážky záchranárskych
a hasičských zložiek, exhibičné vystúpenia
kaskadérov a profesionálnych motojazdcov
i zábavné súťaže.
26. Kampaň Belasý motýľ – 15. ročník
Cieľom celoštátnej kampane Belasý motýľ/vaša
pomoc – naše krídla, bolo informovať verejnosť
o vážnom ochorení, ktorým je svalová distrofia
a zároveň získať finančné prostriedky pre liečbu
ľudí s týmto ochorením.
Deň ľudí so svalovou distrofiou sa konal 5. júna
2015, zapojilo sa doňho 60 miest a obcí Slovenska.
V Piešťanoch sa pri tejto príležitosti uskutočnil
po prvýkrát koncert belasého motýľa, a to v klube
ŽiWell.
27. Festival energie
Podujatie Festival energie sa uskutočnilo 5. júna
2015 v priestoroch Elektrárne Piešťany.
Na festivale boli prezentované nové inovatívne
nápady o tom, ako šetriť prírodu a energiu a ako
zatraktívniť elektrotechnické vzdelávanie na
školách. Festival bol určený pre žiakov 8. a
9. ročníka základných škôl a 1. ročníka stredných
škôl. Prezentovaných bolo 21 exponátov študentov
stredných škôl z celého Slovenska.
28. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
Slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 6. júna 2015.
Zúčastnili sa ho viacerí významní hostia – poslanec
NR SR a podpredseda VÚC Trnava Ing. Augustín
Hambálek, veľvyslanec Chorvátskej republiky na
Slovensku Jakša Muljačič, veľvyslanec Indickej
republiky Param Jit Mann, veľvyslanec Japonska
Akio Egava, zástupca veľvyslanca USA Tony
Hornik-Tram, delegácie z partnerských miest
Ustroň, Hajdúnánás, Luhačovice a Poděbrady
i ďalší hostia, ktorí sa stretli v kaviarni hotela
Thermia Palace.
Na úvod OLKS sa uskutočnilo tradičné
požehnanie liečivých prameňov v hudobnom
pavilóne Harmony. Sprievod prešiel z Kúpeľného
ostrova cez časť Winterovej ul., odbočil doprava
a po prvýkrát končil pri Hudobnom pavilóne
v mestskom parku. Tam sa uskutočnilo defilé
účastníkov sprievodu. Nasledoval slávnostný
ceremoniál OLKS a príhovor primátora Piešťan,
ktorý tohtoročnú letnú sezónu otvoril úderom
gongu. Potom sa pozvaní hostia premiestnili do
hotela Balnea Palace, kde sa konala recepcia.
Popoludní prebiehal kultúrny program
v Hudobnom pavilóne v mestskom parku (pozri
Kap. 8. Kultúra).
V rámci OLKS sa uskutočnilo viacero
sprievodných podujatí. Už v piatok 5. júna v KSC
Fontána prebiehala súťaž v poézii žiakov ZŠ, tiež
sa konali viaceré výstavy.
V nedeľu 7. júna pokračoval v hudobnom pavilóne
kultúrny program. Novinkou boli Národopisné
slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra. Svojimi aktivitami sa prezentovalo
Balneologické múzeum.
V sobotu sa tiež uskutočnili preteky dračích lodí na
Váhu medzi mostami O pohár primátora mesta.
29. Piešťanské zlaté stuhy – Concours d’Élégance –
24. ročník
Súťažná prehliadka historických vozidiel sa
uskutočnila v Piešťanoch v dňoch 11. až 13. júna
2015. Zorganizovala ju firma Horňák v spolupráci
s Asociáciou historických vozidiel, Veteran Car
Clubom, SLK Piešťany, a. s. a Mestom Piešťany.
Podujatia sa zúčastnilo okolo 50 historických
automobilov a motocyklov rôznych značiek – Ford,
Škoda, Tatra, Fiat, Jaguár, Chrysler Airflower,
Laurint a Klement i ďalších.
Vo štvrtok 11. júna sa uskutočnilo privítanie
účastníkov v Kursalone, propagačná jazda pešou
zónou v meste, parkovanie na Kúpeľnom ostrove
a vernisáž v hoteli Thermia Palace. Na Kúpeľnom

ostrove bola otvorená výstava automobilov Jaguár,
Volvo, Land Rover a Range Rover.
V piatok účastníci absolvovali jazdu do Nitrianska
po trase Piešťany - Báb - Čertova pec - Piešťany.
V sobotu popoludní na Kúpeľnom ostrove
prebiehal kultúrny program, výstava historických
vozidiel, autogramiáda motoristických pretekárov
(Patrik Nemec, Ivan Jakeš), tiež výstava
historických bicyklov združenia TYRNAVIA
VELO.
Večer sa pred hotelom Thermia Palace konala
súťažná prehliadka krásy a elegancie historických
vozidiel Concours d’Élégance a jej vyhodnotenie.
Na záver bol ohňostrojov.
30. Truck Aréna – 15. ročník
Festival veľkých áut Truck Aréna sa uskutočnil
12. – 13. júna 2015 v autokempingu Lodenica.
Do Piešťan opäť zavítali ťahače, ktoré sa zúčastnili
rôznych súťaží. Organizátori tiež pripravili
pre návštevníkov podujatia bohatý sprievodný
program.
Vystúpili viaceré hudobné skupiny a interpreti –
Desmod, Gladiator, Hex, Rytmus, Dara Rolins,
Ivan Mládek s Banjo Bands, Slniečko, Senzus, The
Paranoid, Wasabi circus, Bukasový masív, Ploštin
punk, Black Diamond, nechýbala ani laserová
show, súťaž Miss mokré tričko a pod.
31. Podujatie pre deti v mestskom parku
Vydarené podujatie pre deti sa uskutočnilo v Sade
A. Kmeťa a Mestskom parku v Piešťanoch
13. júna 2015. Vzniklo tam „detské údolie“, plné
rozprávkových bytostí.
Deti s rodičmi vstupovali do tohto rozprávkového
sveta cez balónovú bránu, kde si prevzali mapu
lesa a pečiatkový formulár. Potom sa stretávali
s rozprávkovými bytosťami, s deduškom
Večerníčkom, Perinbabou, Shrekom, Pinocchiom,
Ferdom Mravencom, vodníkom, princom,
princeznou a drakom i vandrujúcim vajíčkom, od
ktorých deti dostávali rôzne úlohy.
Za preukázanie šikovnosti i odvahy dostali za
splnenie každej úlohy pečiatku. Napríklad, od
vodníka ju dostali po ulovení hračky z fontány, od
princeznej a princa, ak sa nebáli pobiť s drakom
a pod. Deti veľmi zaujalo aj minizoo, kde mohli
nakŕmiť húsky, káčatká i ďalšie zvieratká, tiež
brodenie sa bielou penou na hasenie, k dispozícii
mali i nafukovací hrad. Tí najvytrvalejší
a najšikovnejší potom získali odmenu – pero,
maľovanku, záložku alebo prekvapenie vo vajíčku,

ktorú za nich prevzali rodičia.
32. Stretnutie majiteľov auta Trabant
V dňoch 19. – 21. júna sa v Banke pri Piešťanoch
uskutočnil 14. celoslovenský zraz majiteľov
trabantov, malých áut s dvojtaktným, dvojvalcovým
motorom. Stretli sa tu druhýkrát, prišli zo
Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska,
ubytovali sa v kempingu Pullmann.
Účastníci stretnutia vykonali na trabantoch spanilú
jazdu cez Piešťany a potom smerom do Podolia. Po
návrate do kempu sa zapojili do súťaží a zúčastnili
sa na kultúrnom programe. Premietali sa tematické
filmy a debatovalo sa na tému starostlivosti o tieto,
čoraz zriedkavejšie autá.
V období socializmu prichádzalo na trabantoch
z Nemeckej demokratickej republiky do Piešťan na
rekreáciu alebo liečenie veľa návštevníkov.
33. Kampaň Do práce na bicykli
Kampaň Do práce na bicykli sa uskutočnila počas
mája 2015, na Slovensku sa do nej zapojilo 916
2 až 4-členných družstiev. Účastníci výsledky
jázd na bicykli do práce a z práce zapisovali do
registračného systému na webovej stránke súťaže.
Hodnotil sa počet najazdených km a tiež počet jázd
jednotlivcov i družstiev.
Najviac kilometrov najazdili súťažiaci z Bratislavy,
pred Banskou Bystricou a Martinom. V prepočte
najazdených kilometrov na celkový počet
obyvateľov mesta bol prvý Svit, pred Piešťanmi
a Banskou Bystricou.
V Piešťanoch sa do súťaže zapojilo 40 jednotlivcov
a 13 družstiev.
Vyhlásenie výsledkov za mesto Piešťany
a odovzdanie cien sa uskutočnilo na mestskom
úrade 19. júna 2015. Z piešťanských družstiev
v počte najazdených kilometrov získalo prvenstvo
družstvo Radon 4 (2040 km), z jednotlivcov
najviac kilometrov najazdil Miroslav Petlák z
Radonu 4 (782 km). Z piešťanských družstiev
najviac jázd absolvovalo družstvo Muzejníkov (162
jázd), z jednotlivcov Eva Branderská z družstva
Šarkan (52 jázd).
34. Návšteva kultúrnej delegácie z Bieloruska
V júni 2015 zavítala na Slovensko na 8-dňovú
návštevu delegácia spisovateľov a kultúrnych
pracovníkov z Bieloruska. Vydala sa po stopách
významného bieloruského spisovateľa Janka
Kupalu.
Pred 80-timi rokmi sa uskutočnila prvá návšteva

sovietskych spisovateľov a novinárov na Slovensku
a jej členom bol i Janko Kupala. Delegácia
vtedy zavítala aj do Piešťan, kde sa stretla
i s Winterovcami.
Súčasná návšteva 12-člennej delegácie z Bieloruska
sa uskutočnila pod názvom Po stopách Janka
Kupalu na Slovensku. Na Slovensko pricestovala
20. júna, navštívila Bratislavu i ďalšie mestá.
24. júna zavítala i do Piešťan, kde ju prijal primátor
mesta Miloš Tamajka. Potom hostia navštívili
Balneologické múzeum, kde si prezreli jednotlivé
expozície a potom aj Pamätnú izbu Ivana Krasku.
35. Zriadenie Rady seniorov v Piešťanoch
V októbri 2014 bolo prijaté Memorandum
o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Piešťany
a Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov
v Piešťanoch.
9. marca 2015 sa konala výročná schôdza
piešťanskej MO Jednoty dôchodcov Slovenska.
Zúčastnil sa jej primátor mesta, ktorý prisľúbil
zintenzívniť spoluprácu mesta so seniormi.
V Piešťanoch žije 6 780 obyvateľov vo veku nad
60 rokov.
Na základe uvedeného memoranda zriadil primátor
Piešťan 5-člennú Radu seniorov v Piešťanoch na
dobu štyroch rokov ako svoj poradný orgán. Jej
úlohou bude spolupráca samosprávy so seniormi vo
viacerých oblastiach spoločenského života. Rada
seniorov sa bude s primátorom stretávať minimálne
dvakrát ročne.
Úvodné stretnutie primátora mesta Miloša Tamajku
a členov novozriadenej rady seniorov, ktorého
sa zúčastnil aj predseda MO Jednoty dôchodcov
v Piešťanoch Pavol Hložka, sa uskutočnilo na MsÚ
1. júla 2015.
Menovacie dekréty za členov rady seniorov
obdržali Marta Kániková, Jarmila Loučková, Pavol
Steinecker, Ján Šicko a Božena Grgáčová.
Už na úvodnom stretnutí predostreli seniori
primátorovi niekoľko návrhov na zlepšenie života
v meste a poukázali aj na niektoré problémy. Pavol
Hložka upozornil na nedodržiavanie dopravných
predpisov na Teplickej ul., kde vodiči áut
a motorkári jazdia prirýchlo, tiež na potrebu riešiť
nebezpečný prechod pre chodcov na Bratislavskej
ceste pri OD Domoss, informoval o možnostiach
denných centier a ich financovania z mestského
rozpočtu a pod. Seniori tiež informovali
o pripravovanej návšteve z Karlových Varov.
Druhé stretnutie piešťanskej Rady seniorov
s primátorom mesta sa uskutočnilo 3. augusta

2015. Primátor im oznámil, že by bolo možné
znížiť mestské
dane pre seniorov. Týka sa
to napríklad dane z nehnuteľností, poplatku za
komunálny odpad alebo dane za psa, je to však
dopad na mestský rozpočet a ten schvaľuje
mestské zastupiteľstvo. Členovia rady seniorov
predniesli primátorovi ďalšie návrhy na zlepšenie
života v meste. Tiež ho upozornili na niekoľko
problémov, napríklad sú to deti, najmä arabské,
voľne sa preháňajúce na bicykloch po Pešej zóne
na Winterovej ul. a ohrozujúce chodcov, upozornili
aj na prudké slnko pri promenádnych koncertoch
počas leta v Hudobnom pavilóne a pod.
36. Návšteva čínskej delegácie v Piešťanoch
10. júla 2015 zavítala do Piešťan delegácia
zástupcov samosprávy pekingskej mestskej časti
Xicheng, ktorú sprevádzal veľvyslanec ČĽR na
Slovensku Pan Weifang. Na mestskom úrade
delegáciu prijal viceprimátor mesta Michal Hynek.
V decembri 2014 bolo medzi Piešťanmi
a Xichengom podpísané Memorandum
o nadviazaní priateľských vzťahov, ktoré bolo
prvým krokom k budúcemu podpísaniu dohody
o nadviazaní partnerských vzťahov.
Na stretnutí 10. júla 2015 zástupcovia oboch
samospráv prerokovali formy budúcej spolupráce
v oblasti kultúry, vzdelávania, investícií, obchodu
a cestovného ruchu.
Zároveň sa v KSC Fontána uskutočnilo vystúpenie
čínskych umelcov pod názvom Kultúrny Peking,
mnohoraký Xicheng, tiež sa konala rovnomenná
výstava.
37. Piešťanské hody
Hodová slávnosť sa v Piešťanoch uskutočnila
v nedeľu 16. augusta 2015.
Dopoludnia v kostole sv. Štefana Kráľa slávnostnú
sv. omšu slúžil piešťanský farár Marián Ondrejka,
počas omše účinkoval spevácky zbor Coro
Laudamus.
Popoludní až do večera prebiehala hodová zábava,
dospelí sa bavili a deti sa hrali. Vyhrávala DH
Tatrachemka, kapela V8 Band a kapela Black
Band. K dispozícii boli stánky so suvenírmi
a s občerstvením. V mestskom parku vystúpil
maďarský folklórny súbor Villö z mesta
Martonvásár.
38. Oslavy 110. výročia postavenia evanjelického
kostola v Piešťanoch
Piešťanskí evanjelici a. v. oslávili v nedeľu
16. augusta 2015 110. výročie postavenia

a posvätenia svojho kostola. Do Piešťan zavítali
aj veriaci z okolitých obcí. Prišli tiež duchovní
z okolia i emeritný senior, farár z Vrbového
Miroslav Jäger.
Slávnosť i s bohoslužbami viedol piešťanský
zborový farár Branislav Dolinský. Prítomných
oboznámil s 110-ročnou históriou piešťanského
evanjelického kostola a zároveň prečítal
pozdravný list emeritného biskupa Ivana
Osuského. Slávnostnú kázeň predniesol biskup
Západného dištriktu Milan Krivda. Nasledovalo
symbolické sadenie a polievanie stromu reformácie
v predzáhradke fary a zborového centra Betezda.
Pred kostolom vyhrávala dychová hudba
Bošáčanka.
39. Oslavy 71. výročia Slovenského národného
povstania
Oslavy 71. výročia SNP sa v Piešťanoch
uskutočnili 28. augusta 2015.
Okrem kladenia vencov sa pred mestským úradom
uskutočnil aj kultúrny program a slávnostné
príhovory.
Predsedníčka SNS v Trnavskom kraji Magdaléna
Kuciaňová predniesla úryvok lyricko-epickej
skladby Meč a vavrín. Potom sa k prítomným
prihovorili primátor mesta Miloš Tamajka
a predseda OV SZPB v Piešťanoch Pavol Hložka.
Primátor v príhovore pripomenul význam histórie
pre súčasnosť a tiež nezabúdať na tých, ktorí počas
SNP zahynuli.
Pietny akt kladenia vencov sa konal pri Pamätníku
osloboditeľom na Nám. SNP, Pamätníku padlých
rumunských vojakov v 2. svetovej vojne na
Žilinskej ceste a k Pamätníku príslušníkov
piešťanského leteckého pluku v mestskom parku,
ktorí sa zapojili do SNP.
Na záver sa uskutočnilo krátke posedenie vedenie
mesta s členmi SZPB.
40. Mládežnícke fórum Pierra de Coubertina –
10. ročník
Od roku 2003 má piešťanské gymnázium na Nám.
SNP názov Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany. Zaradilo sa tým do celosvetovej siete
päťdesiatich vzdelávacích zariadení, nesúcich
meno zakladateľa novodobých olympijských hier.
Od roku 1995 sa každé 2 roky konajú vo svete
stretnutia študentov zo škôl, ktoré nesú jeho meno.
Každá škola vysiela svojich zástupcov, skupinu
šiestich až siedmich študentov a jedného pedagóga.
Tieto mládežnícke fóra sa uskutočňujú pod záštitou

Medzinárodného výboru P. de Coubertina (CIPC),
ktorý pôsobí pri Medzinárodnom olympijskom
výbore.
Hlavným usporiadateľom 10. ročníka
celosvetového stretnutia študentov
coubertinovských škôl sa stalo Gymnázium Pierra
de Coubertina v Piešťanoch v dňoch 29. augusta
až 5. septembra 2015. Ubytovanie zabezpečila
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera. Do Piešťan
zavítalo 160 študentov z 19 krajín. Podujatia sa
zúčastnil prezident CIPC Norbert Müller, tiež
prasynovec P. de Coubertina Yvan de Navacelle de
Coubertin i ďalší hostia.
Študenti súťažili vo viacerých športových
disciplínach a vedomostných súťažiach.
Absolvovali aj poznávacie návštevy v meste
a okolí a tiež stretnutia so známymi slovenskými
športovcami. Piešťancom sa predstavili v sprievode
cez mesto a kultúrnymi vystúpeniami v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku a pod jeho pódiom
tancovali všetci účinkujúci i diváci. Bol to prejav
nespútanej radosti a vzájomného priateľstva
mladých ľudí z celého sveta.
Záverečný ceremoniál sa konal 4. septembra v KSC
Fontána. Vystúpil aj piešťanský folklórny súbor
Máj.
41. Deň ozbrojených zložiek a záchranných
systémov s deťmi – 9. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 5. septembra 2015 v areáli
Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
Zorganizovali ho Mesto Piešťany, MsP Piešťany
a Vojenský historický ústav Bratislava, záštitu
nad ním prevzali minister obrany SR a primátor
Piešťan.
Po slávnostných príhovoroch nasledoval bohatý
program. Postupne sa prezentovali Vojenská hudba
Ozbrojených síl SR, Čestná stráž Ozbrojených
síl SR, príslušníci Prezídia policajného zboru SR
predviedli ukážky služobnej hipológie, členovia
Colného úradu Bratislava predviedli ukážky
vyhľadávania omamných a psychotropných látok,
príslušníci Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
a Ústavu na výkon väzby Leopoldov predviedli
služobnú kynológiu a zásah na páchateľa.
Vrcholom podujatia bol 4-minútový prelet lietadiel
MIG-29 a ukážka vyššej pilotáže nad areálom. Ešte
nasledovala ukážka rozvinutia protilietadlového
raketového systému S-300 a ukážka práce
piešťanských hasičov.
Pre návštevníkov boli pripravené aj sprievodné
akcie. Mohli si prezrieť výzbroj, výstroj a techniku

zúčastnených zložiek a organizácií, pripravené
boli aj viaceré súťaže a prezentácie. Tiež si
mohli prezrieť vystavené exponáty Vojenského
historického múzea.
42. Festival September fest
Pivný festival September fest sa konal v Piešťanoch
na Nám. slobody pod veľkým stanom v dňoch 8. až
13. septembra 2015. Návštevníci si mohli vybrať
z viacerých druhov piva a jedál.
Na susednom pódiu vystúpilo niekoľko hudobných
skupín, z domácich Coverage a Váh River Band.
43. Victoria Regia 2015 – 22. ročník
Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov
s medzinárodnou účasťou Victoria Regia, ktorá
bola zároveň majstrovstvami Slovenska vo
floristike, sa konala v Piešťanoch v dňoch 16. – 20.
septembra 2015. V tomto roku bolo hlavnou témou
súťaže Čaro Vianoc.
V kategórii profesionálov obsadil 1. miesto Jaromír
Kokeš z Brna, v kategórii záhradníckych škôl
Iva Bouzková zo SŠZaZ v Dečíne a v kategórii
základných škôl Liliana Gajlíková zo ZŠ a MŠ Jána
Hollého v Pobedime.
Zároveň sa uskutočnilo Kvetinové korzo, sprievod
sledovali stovky divákov. Z alegorických vozov sa
na 1. mieste umiestnil výjav z rozprávkového filmu
Doba ľadová, postavy zvierat vytvorili z kvetov
študenti 2.A triedy SOŠ záhradníckej v Piešťanoch.
Na ďalších miestach sa umiestnili alegorický voz
Detský svet s dvoma medveďmi a množstvom
jesenných plodov a alegorický voz Kráľovná morí
s morskou pannou, zhotovenou z množstva kvetov.
Medzi pešími a skupinovými alegóriami
prevažovali vianočné témy.
Na 1. mieste sa umiestnil Betlehemský zázrak,
pastiera a ovečky vytvorili deti z Veselého. Na
ďalších miestach skončili Vianočná suita a Šípková
Ruženka.
44. Deň architektúry v Piešťanoch
Pri príležitosti Svetového dňa architektúry sa
v Piešťanoch 3. októbra 2015 uskutočnil Deň
architektúry. V tomto roku boli Piešťany jediným
mestom na Slovensku, kde sa toto podujatie
konalo. Organizátorkou cyklojazdy po zaujímavých
objektoch v meste bola architektka Eva Rohoňová.
Prednáška bola zameraná na architektúru v období
socializmu. Medzi takého objekty patrí i Dom
umenia.

45. Ocenenie seniorov v Piešťanoch
6. októbra 2015 sa v Piešťanoch, pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, uskutočnilo podujatie
Úcta k starším. Pri tejto príležitosti primátor mesta
Miloš Tamajka odovzdal pamätné plakety siedmim
piešťanským seniorom, ktorí aktívne pracovali
v spoločenských organizáciách a pomáhali
obyvateľom mesta.
Ocenenia si prevzali: 1. Katarína Beníková
(Slovenský Červený kríž) – za láskavý a ústretový
prístup k ľuďom, 2. Ján Švec (Slovenský zväz
telesne postihnutých ZO č. 18) – dlhoročný člen
a podpredseda organizácie, 3. Klára Pastorková
(OZ Liga proti rakovine) – za aktívnu činnosť
a organizovanie Dňa narcisov, 4. Dušan Chudý
(Piešťanská liga proti reumatizmu) – za aktívnu
činnosť a organizovanie športových a poznávacích
podujatí, 5. Irena Murínová (Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami) – za dlhoročnú aktívnu
činnosť, 6. Milan Marônek (Denné centrum
Rozmarín) – za činnosť vo výbore organizácie,
7. Mária Csontosová (Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím) – za prácu vo vedení
združenia.
46. Stretnutie Pažitárov – 19. ročník
Tradičné stretnutie Pažitárov sa uskutočnilo 6.
októbra 2015 v reštaurácii Semafor. Zišlo sa tam 87
dávnych susedov z niekdajšej Pažite, nachádzajúcej
sa na úseku časti Žilinskej cesty od Pažického
mosta po Staničnú ul. Stretli sa tu nielen Pažitári
žijúci v Piešťanoch, ale prišli i ďalší z rôznych
oblastí Slovenska, tiež z Čiech, ba aj Edita
Dutkowski, rod. Tomašovičová z Kanady.
Prvé stretnutie Pažitárov inicioval v roku 1997
Jozef Bielik, v tom čase žilo v Piešťanoch okolo
stovky pôvodných obyvateľov Pažite.
47. Stretnutie zástupcov vojenských zväzov
štátov V4
V dňoch 8. až 10. novembra 2015 sa v Piešťanoch
uskutočnilo 7. stretnutie vedúcich predstaviteľov
organizácií vojenských profesionálov a vojenských
dôchodcov štátov Višegrádskej skupiny V4.
Hostiteľom v tomto roku bol Zväz vojakov
Slovenskej republiky. Podujatie sa konalo
v priestoroch Hotela Granit -Kúpeľného ústavu F.E.
Scherera.
Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia vojenských
zväzov z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska,
pozvanie prijal aj zástupca Litvy.
Hlavnou témou rokovania bola aktuálna situácia

v sociálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených
síl jednotlivých krajín.
Účastníci stretnutia si uctili pamiatku
gen. M. R. Štefánika položením venca pri mohyle
na Bradle, oboznámili sa s históriou Trenčianskeho
hradu, navštívili Etnografické múzeum
v Krakovanoch a Vojenské historické múzeum
v Piešťanoch.
48. Poľovnícke slávnosti – 5. ročník
Poľovnícke slávnosti sa uskutočnili v Piešťanoch
na Kúpeľnom ostrove v dňoch 10. a 11. októbra
2015.
V sobotu prebiehala súťaž vo varení poľovníckeho
gulášu, postavené boli remeselnícke stánky
i stánky s poľovníckymi potrebami, ako sú nože,
vábce, klobúky i palice. Uskutočnili sa ukážky
vábenia zveri, prezentovala sa skupina sokoliarov,
nasledovala prehliadka plemien poľovných psov.
Tiež sa konala výstava poľovníckych trofejí
z okresu Piešťany. Pre deti bol pripravený program
o lese a zvieratkách v ňom žijúcich.
V nedeľu prešiel svätohubertský sprievod od
hotela Thermia Palace k pavilónu Harmony, kde sa
odslúžila sv. omša.
49. Noc svetiel v Piešťanoch – 2. ročník
Podujatie Noc svetiel sa uskutočnilo 10. októbra
2015 v mestskom parku.
Zorganizovalo ho materské centrum Úsmev
v spolupráci s Mestom Piešťany, OZ Pomoc
ohrozenému dieťaťu, OZ Pro Civitate - Spoločne
pre Piešťany, Magna Energia, Plantex a Slovenská
chránená dielňa. Pre návštevníkov bol pripravený
bohatý program.
Deti sa na terase Kursalonu venovali tvorivým
dielňam, mohli si pripraviť svoj lampión. Na
tému odlesky a svetlo bola vytvorená sieť a šaty
z ligotavých CD nosičov, svetlami rozžiarený
bicykel i lampy s historickými fotografiami
mestských objektov.
Zároveň v Hudobnom pavilóne prebiehal hudobný
program skupina Argolla predviedla akrobatický
program so svetelnou UV show. Lampiónový
sprievod sa lampami a sviečkami vyzdobenou
promenádou vybral k fontáne uprostred parku,
kde umelci Argolly predviedli ohňovú zakončenú
pyroefektami. Na fasáde chátrajúceho hotela
Slovan bolo možné pozorovať svetelné efekty,
video animáciu pripravil Peter Blaškovič.
50. Memorandum o spolupráci Rady seniorov
a Seniorského parlamentu

v Piešťanoch
V galérii Nami na Winterovej ul. bolo 25.
novembra 2015 podpísané Memorandum
o spolupráci a partnerstve medzi dvoma
seniorskými organizáciami – 5-člennou Radou
seniorov, vedenou Pavlom Steineckerom
a Seniorským parlamentom na čele so Štefanom
Škulecom. Za mesto dokument podpísal primátor
Miloš Tamajka.
Obe seniorské organizácie sa dohodli na
spoločnom postupe pri stanovení reálnych cieľov
a zabezpečovaní potrieb starších obyvateľov mesta.
Primátora mesta oboznámili o svojich konkrétnych
cieľoch. Za obzvlášť dôležitú úlohu považujú
seniori zriadenie väčšieho a dôstojnejšieho
zariadenia pre seniorov v Piešťanoch, ktoré by
mohlo slúžiť aj ako multifunkčné centrum.
51. Stretnutie jubilujúcich občanov s vedením
mesta
29. októbra 2015 sa v Dome umenia uskutočnilo
tradičné stretnutie jubilantov s predstaviteľmi
mesta. Na stretnutie boli pozvaní všetci občania,
ktorí v roku 2015 oslávili životné jubileum – 75,
80, 85 a viac rokov. Zablahoželal im primátor
mesta Miloš Tamajka.
V kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina
SENZUS, pre seniorov bolo tiež pripravené
občerstvenie.
52. Odhalenie Pamätníka Milana Rastislava
Štefánika
Slávnostné odhalenie Pamätníka M. R. Štefánika sa
uskutočnilo 14. novembra 2015 v mestskom parku
v blízkosti Balneologického múzea.
Na základe vlastného návrhu plastiku
gen. Dr. M. R. Štefánika zhotovil piešťanský
akademický sochár Andrej Chotváč. Stéla je
zhotovená z plastbetónu – umelého kameňa. Na
spodnej doske je nápis, ktorý Štefánika označuje za
spoluzakladateľa Československej republiky.
Pamätník odhalili piešťanskí predstavitelia
Spoločnosti M. R. Štefánika Ján Tatara a Pavol
Masaryk. Spevácky zbor z Brezovej pod Bradlom
zaspieval niekoľko hymnických slovenských
národných piesní.
53. Stretnutie vedenia mesta so zástupcami
neziskových organizácií
3. decembra 2015 sa v kine Fontána uskutočnilo
stretnutie predstaviteľov mesta so zástupcami
neziskových organizácií pôsobiacich v meste.

Témou rozhovorov bolo vytvorenie platformy
pre spoluprácu mesta s občianskymi združeniami,
priority spolupráce mesta s občianskymi
združeniami a tiež i princípy parcitipatívneho
rozpočtu mesta a možnosti jeho zavedenia
v Piešťanoch.
54. Začiatok vianočného obdobia v Piešťanoch
Vianočné obdobie v Piešťanoch bolo otvorené
slávnostným ceremoniálom v piatok 27. novembra
2015. Začalo sa rozžiarením vianočného stromu na
Winterovej ul. Primátor mesta držal v ruke lampáš,
od ktorého sa symbolicky zažali všetky žiarovky
na vianočnej jedličke, pod ktorou sa nachádzal
drevený betlehem. V kruhu okolo stromčeka bolo
veľa detí, ktoré sem prišli so svojimi rodičmi
a starými rodičmi. Nasledoval kultúrny program,
pozostávajúci z tanca, spevu a hudby, predviedli
ho žiaci ZUŠ v Piešťanoch pod vedením učiteľky
Dagmar Kuběnovej.
Po programe viacerí účastníci prešli sa občerstviť
na vianočné trhy na Nám. slobody. Uskutočnil sa
tu koncert skupiny Black Diamond, po ktorom
nasledovala Katarínska zábava s kapelou Karel
Gott Band.
V nedeľu 29. novembra bola na adventnom venci
zapálená 1. sviečka.
55. Vianočné obdobie na Kúpeľnom ostrove
Aj SLK Piešťany pripravili na Kúpeľnom
ostrove počas vianočného obdobia niekoľko
kultúrnospoločenských podujatí.
V sobotu 28. novembra sa uskutočnilo tradičné
rozsvietenie vianočného stromu na námestíčku pred
Napoleonskými kúpeľmi.
Posledná sviečka na adventnom venci bola
zapálená na zlatú nedeľu 20. decembra v Park
Café v hoteli Esplanade. Počas tohto obdobia sa
v zariadeniach kúpeľov uskutočnilo tiež viacero
kultúrnych podujatí (pozri Kapitola 8. Kultúra).
56. Záver roka 2015 v Piešťanoch
Verejná rozlúčka obyvateľov Piešťan s rokom
2015 sa uskutočnila na Nám. slobody večer 31.
decembra.
V programe vystúpila kapela Slniečko. Nový rok
bol uvítaný ohňostrojmi z obchodného centra
Aupark a hotela Thermia Palace na Kúpeľnom
ostrove.

4. Poľnohospodárstvo
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku
2015
a) Celková situácia. Finančné prostriedky družstvo
získavalo z vlastnej výrobnej činnosti a tiež formou
dotácií z Poľnohospodárskej platobnej agentúry
Bratislava, pobočka Trnava, v celkovej sume 279
tisíc eur.
Vplyv embarga na vývoz poľnohospodárskych
plodín do Ruska sa prejavil znížením predaja
pšenice a preto družstvo muselo znížiť predajnú
cenu, aby to mohlo predať na našom trhu.
Problémy boli aj s predajom mlieka, jeho predajná
cena bola hlboko pod výrobnými nákladmi. Nízke
predajné ceny a embargo spôsobili, že družstvo
v roku 2015 nemalo zisk ale stratu vo výške 120
tisíc eur a tržby klesli o 10 % na 1,291 mil. eur.
Na úrodu malo vplyv aj počasie, najmä rozdielne
zrážky a zmeny teplôt. Málo zrážok v apríli
spôsobilo zahorenie veľkej časti semien repky
ozimnej a preto jej úroda bola oveľa menšia než
v predchádzajúcich rokoch, podobne aj kukurice.
V máji bolo už zrážok viacej, ktoré kladne
ovplyvnili úrodu hustosiatych obilnín, pšenice
a jačmeňa. Vysoký výnos dosiahlo družstvo
v pestovaní cukrovej repy, bol najvyšší spomedzi
všetkých dodávok do cukrovaru v Trenčianskej
Teplej.
b) Nákup techniky – družstvo na to v roku 2015
vynaložilo cca 230 tis. eur. Zakúpený bol stroj na
prípravu pôdy, podrývací pluh a ďalšie zariadenia
a prístroje.
c) Rastlinná výroba. Obilniny – pšenica 1521 t
(211 ha), jačmeň 1129 t (178 ha), kukurica na zrno
637 t (92 ha), hrach 91 t (26 ha). Olejniny – repka
ozimná 441 t (121 ha), slnečnica 98 t (29 ha).
Okopaniny – cukrová repa 8605 t (103 ha).
d) Živočíšna výroba – celkový počet hovädzieho
dobytka bol 259 kusov, z toho 119 dojníc.
e) Výroba mlieka – v roku 2015 bolo
vyprodukovaných 873,5 tis. litrov mlieka. Mlieko
sa predávalo spoločnosti Agro Tami Nitra.
2. Deň fascinácie rastlinami
Svetový Deň fascinácie rastlinami (17. máj) si
pripomenuli aj pracovníci Výskumného ústavu
rastlinnej výroby v Piešťanoch. Pri tejto príležitosti
v areáli Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra vysadili ovocný
stromček mišpule obyčajnej. Pre verejnosť boli
pripravené ukážky tradičných i netradičných
poľnohospodárskych rastlín.

5. Priemysel, obchod, služby
1. SLK Piešťany, a. s. v roku 2015
a) Manažment SLK. Nový generálny riaditeľ
SLK nebol ani v roku 2015 menovaný, zastupoval
ho finančný riaditeľ Ing. Viliam Mikuláš. Ďalší
riaditelia SLK – technický riaditeľ Ing. Ivan Satina,
personálna riaditeľka JUDr. Katarína Bečicová,
obchodná riaditeľka PhDr. Michaela Kobzová,
lekársky riaditeľ MUDr. Rastislav Gašpar,
manažérka kvality Ing. Jurina Halmayová.
Riaditeľ hotela Thermia Palace Josef Provázek,
riaditeľka hotelov Pro Patria a Jalta Ing. Jana
Kohútová, riaditeľ hotela Esplanade Palace Ing.
Marcel Moravčík, riaditeľ hotela Grand Splendid
Ing. Peter Mičuda.
b) Predstavenstvo. Predseda Ing. Lev Novobilský,
podpredseda (od 3. júna 2015) Ing. Viliam Mikuláš,
členovia Mark Nicholas Hennebry, Balázs Zoltán
Kovács, Ing. Emanuel Paulech, Ing. Jurina
Halmayová, Dr. Imre Deák.
c) Dozorná rada. Sándor Betégh, Paul Filer,
František Nortík, Michaela Uhrínová, Ing. Pavel
Říha, János Tobiás.
d) Hospodárenie spoločnosti. Celkové výnosy
v roku 2015 boli 36 868 tis. eur, celkové náklady
boli 34 838 tis. eur. Celkový hospodársky výsledok
(čistý zisk) bol 2 030 tis. eur.
Rozdelenie zisku: 10%-ná zákonná tvorba
rezervného fondu 203 tis. eur, dividendy
akcionárov 1 000 tis. eur, nerozdelený zisk 827 tis.
eur. Mestu Piešťany (10,01 % akcií) boli za rok
2015 vyplatené dividendy vo výške cca 100 tis. eur.
e) Investičná činnosť kúpeľov. Najväčšie investičné
akcie kúpeľov roku 2015 boli: 1. Rozsiahla
rekonštrukcia interiéru hotela Esplanade (3 557
tis. eur) – rekonštrukcia 56 izieb bloku B a nová
reštaurácia Galerry Restaurant.
2. Rekonštrukcia ubytovania v pavilóne J hotela
Pro Patria (696 tis. eur) – predtým tieto priestory
využívalo ADELI Medical Center. V pavilóne
J boli izby upravené na ubytovaciu prevádzku.
O ubytovanie v Pro Patrii je zo strany klientov stále
najväčší záujem. Hotel poskytuje potrebný komfort
a pritom je cenove prístupnejšia pre väčšinu
klientov.
3. Rekonštrukcia jedálne hotela Thermia Palace
(432 tis. eur) – jedáleň bola rozšírená smerom
k hotelovému parku.
f) Klienti kúpeľov. V roku 2015 mali kúpele 44 558
klientov, z toho bolo 20 557 domácich a 24 001
zahraničných.

Zo slovenských klientov bolo 14 551 samoplatcov
a 6 006 zo zdravotných poisťovní.
Klienti zo zahraničia: najväčšie zastúpenie mali
Izrael 22,70 % (5 454 klientov), Česko 21,3 %,
Nemecko 20,7 %, nasledovali Rusko 4,9 %, Kuvait
4,4 %, Rakúsko 3,5 %, Saudská Arábia 2,7 %, USA
2,4 %, atď. Celkove prišli klienti z 80 krajín.
2. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Piešťany
TAVOS je dominantným dodávateľom pitnej vody
prostredníctvom vodovodu a prevádzkovateľom
kanalizácie v okresoch Trnava, Piešťany
a Hlohovec. Počet akcionárov je 98 miest a obcí,
zastupujú ich primátori a starostovia v trnavskom
regióne.
V roku 2015 došlo vo vedení TAVOSu k zmenám.
V polovici júna sa uskutočnilo mimoriadne
valné zhromaždenie akcionárov TAVOSu, na
ktorom bola schválená výmena všetkých členov
6-člennej dozornej rady spoločnosti. Novým
predsedom dozornej rady sa stal primátor Piešťan
Miloš Tamajka namiesto bývalého piešťanského
primátora Rema Cicutta, podpredsedom primátor
Trnavy Peter Bročka a jedným z členov primátorka
Vrbového Ema Maggiová.
Následne nastala zmena aj v zložení
predstavenstva. Vymenení boli štyria zo šiestich
členov a novým predsedom predstavenstva sa
stal Pavol Nižňanský, ktorý nahradil Mariána
Lesanského.
Koncom júna sa uskutočnilo riadne valné
zhromaždenie akcionárov, na ktorom sa
riešil návrh na vytvorenie dcérskej servisnej
spoločnosti TAVOSu, ktorá by bola tiež akciovou
spoločnosťou. Primátori a starostovia rozhodli, že
TAVOS nebude rozdelený na vlastnícku spoločnosť
a na servisnú spoločnosť, keďže TAVOS funguje
efektívne aj za súčasných podmienok. Tiež sa
obávali, že vytvorením dcérskej spoločnosti
by mohli stratiť kontrolu nad výškou vodného
a stočného.
3. Druhá predajňa LIDL v Piešťanoch
Obchodný reťazec LIDL otvoril v Piešťanoch svoju
druhú predajňu. Prvá sa nachádza v priestoroch OD
Prior.
Nová predajňa LIDL bola postavená v areáli
bývalého výrobného družstva Tvorba na
Bratislavskej ceste. Zároveň bola na Bratislavskej
ceste oproti predajne postavená križovatka riadená
svetelnou signalizáciou.
Slávnostné otvorenie novej predajne LIDL sa

uskutočnilo 11. novembra 2015. Na cestnej
odbočke k predajni však zatiaľ chýba chodník pre
chodcov, čo pre nich predstavuje isté riziko.
4. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OO CR)
Rezort Piešťany
Rezort Piešťany je organizácia zameraná na
propagáciu cestovného ruchu v Piešťanoch a okolí.
Informuje návštevníkov o ponukách ubytovania,
kultúry, športu a pod. Členmi rezortu sú jednak
podnikateľské subjekty a tiež samosprávy.
Začiatkom roka 2015 členstvo v rezorte ukončili
z dôvodu nezaplatenia členského príspevku
za rok 2014 Hotel Sandor Pavillon Piešťany
a spoločnosť For You a tiež obec Banka, ktorá
požiadala o vystúpenie z organizácie bez udania
dôvodu. Členmi rezortu zostali Mesto Piešťany,
Obec Moravany nad Váhom, SLK Piešťany, a. s.,
Medical Wellness Hotel Máj, Hotel Park, Fakulta
CR Piešťany.
Valné zhromaždenie OO CR Rezort Piešťany sa
konalo 14. februára 2015.
Z funkcie podpredsedu dozornej rady odstúpil
Miloš Tamajka M.B.A., výkonným riaditeľom
rezortu zostal Ing. Štefan Šiška a predsedom
predstavenstva dočasne Ing. Remo Cicutto, ktorého
v auguste 2015 vymenil RNDr. Peter Tremboš.
5. Letisko Piešťany, a. s.
Letisko Piešťany je medzinárodné letisko
regionálneho významu. Zabezpečuje pravidelné
medzinárodné lety pre klientov do a z piešťanských
kúpeľov a tiež nepravidelnú leteckú dopravu
cestujúcich a carga letov.
Spoločnosť Letisko Piešťany, a. s. mala v roku
2015 troch akcionárov – Trnavský samosprávny
kraj (56,37 % akcií), Mesto Piešťany (21,49
%) a štát (22,14 %). Spoločnosť bola zadlžená
u niekoľkých veriteľov. Začiatkom roka 2015
spoločnosť SMS TTSK, s. r. o., zakladateľom
ktorej je Trnavský kraj, mala voči Letisku Piešťany
pohľadávku takmer 1,5 mil. eur.
Nevyrovnanú pohľadávku malo aj Mesto Piešťany,
mestu bolo dlžné cca pol milióna eur ako
nedoplatok dane z nehnuteľnosti.
Problematikou oddlženia spoločnosti Letisko
Piešťany sa zaoberali krajskí poslanci na zasadnutí
Krajského zastupiteľstva TTSK 22. apríla 2015,
rozhodli o jeho oddlžení vo výške 1,45 mil. eur.
Poslanci MsZ mesta Piešťany na zasadnutí
mestského zastupiteľstva 30. apríla 2015 schválili
zámer mesta podieľať sa na oddlžení letiska.

Problematikou oddlženia letiska sa koncom roka
2015 začala opäť zaoberať piešťanská mestská
rada. Jednou z možností je navýšenie základného
imania spoločnosti Letisko Piešťany, čo sa bude
riešiť v roku 2016.
6. Opravári obuvi v Piešťanoch
Služby v oblasti opravy obuvi a brašnárstva
poskytuje v Piešťanoch niekoľko živnostníkov
i zamestnanci spoločnosti. Medzi ich zákazníkov
patria nielen Piešťanci a obyvatelia z okolitých
obcí, ale i kúpeľní hostia zo Slovenska a zahraničia.
Patria medzi nich Boris Ondrášik (dielňa na
Vážskej ul. pri Kruhovke), Miroslav Bašnák (pri
mestskej polícii na Teplickej ul.), Rudolf Jankovič
(Obchodný dom Prior) a tiež dvaja zamestnanci
spoločnosti Royal Service Group (hypermarket
TESCO).

6. Úprava mesta, doprava, spoje
1. Tréningová hala – ukončenie zámeru výstavby
Úrad vlády poskytol 23. decembra 2013 Mestu
Piešťany dotáciu 1 mil. eur na výstavbu tréningovej
hokejovej haly Národného hokejového centra
v Piešťanoch.
Hala sa mala postaviť za 2 roky, do konca roka
2015. 1 milión eur by však na jej postavenie
nestačil. Ešte pred komunálnymi voľbami v roku
2014 prišiel zo strany štátu prísľub na poskytnutie
ďalšej dotácie 500 tis. eur, ten sa však nerealizoval.
Nové vedenie mesta sa v priebehu roka 2015
usilovalo o získanie tejto ďalšej dotácie, bol
zaslaný list na Úrad vlády SR a u predsedu vlády
Róberta Ficu osobne intervenoval aj viceprimátor
mesta, avšak neúspešne. Ku koncu roka 2015 už
bolo zrejmé, že tréningová hala sa zo štátnych
prostriedkov v Piešťanoch stavať nebude a mesto
tieto účelové prostriedky bude musieť vrátiť.
Ostala už iba možnosť nájsť súkromného investora,
ktorý by halu postavil na vlastné náklady.
2. Mestská plaváreň v Piešťanoch – ďalšie zámery
na jej realizáciu
Poslanci MsZ na zasadnutí MsZ 12. februára
2015 zrušili realizáciu projektu Plavecké centrum
v Piešťanoch, ktorý podľa štúdie uskutočniteľnosti
by mesto nedokázalo realizovať. Zároveň bola
položka Plavecké centrum Piešťany premenovaná
na Plaváreň Piešťany.
Mesto potrebuje kúpalisko s celoročnou

prevádzkou.
Niektorí poslanci naďalej považovali za
najschodnejšie riešenie získať kúpalisko Eva do
trvalého prenájmu od kúpeľov a potom vykonať
jeho rekonštrukciu, predovšetkým krytého
a nefunkčného 25 m bazénu.
V Piešťanoch sa nachádza ešte krytý 25 m bazén
v hoteli Sorea Sĺňava, ktorý však patrí súkromnej
spoločnosti a kapacitne nepostačuje pre potreby
mesta a športovcov. Tiež hrozilo pozastavenie jeho
prevádzky.
Ďalšou možnosťou je vybudovanie aquaparku
v meste alebo v jeho okolí.
V apríli 2015 oboznámil český podnikateľ
vedenie mesta so svojím zámerom postaviť na
južnom okraji mesta hotelový wellness komplex
s kúpaliskom. Je vlastníkom pozemkov bývalých
ovocných sadov za poliklinikou a bol tam aj
vykonaný geologický vrt do hĺbky 1200 m
s výverom horúcej termálnej vody, ešte bolo treba
získať povolenie na jej čerpanie. Český podnikateľ
sa však v priebehu roka 2015 dostal do finančných
problémov a jeho dvoch synov čakal aj súdny
proces. Od realizácie tohto projektu sa potom
odstúpilo.
Do úvahy prichádzala aj možná výstavba
aquaparku v Banke na mieste bývalého kúpaliska
Sĺňava. Ani tam k viditeľnému pokroku nedošlo.
Podľa názoru niektorých odborníkov by však
prípadný aquapark v Piešťanoch nemusel mať
dostatočný počet návštevníkov, potrebný na
pokrytie jeho prevádzky. Piešťany sú zamerané
skôr na kúpeľných klientov, kým do aquaparku
prichádzajú návštevníci najmä pre rôzne vodné
atrakcie.
Na zasadnutí MsZ v novembri 2015 bol poslancom
predstavený finančne menej náročný zámer na
výstavbu krytej plavárne v Piešťanoch.
Výstavbu krytej plavárne na mestských pozemkoch
pri futbalovom štadióne na okraji parku by chcel
realizovať investor, ktorý bol údajne ochotný
po desiatich rokoch prevádzky previesť objekt
plavárne do vlastníctva mesta.
Problematikou plavárne sa budú poslanci MsZ
zaoberať aj v budúcom roku.
3. Rekonštrukcia a obnova verejného osvetlenia
v Piešťanoch
V rámci prvého projektu sa uskutočnila
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
na uliciach Royova, Kalinčiakova, Winterova,
Kukučínova, Poštová, Andreja Hlinku, Staničná

a Železničná na 111 stožiaroch.
Rekonštrukčné práce vykonala firma Venimex
Slovakia z Bratislavy, menili sa stožiare, káble
a svietidlá. Práce sa začali už v októbri 2014 a boli
ukončené v apríli 2015. Na niektorých miestach
vznikli rozkopávky, bola poškodená mestská
zeleň a obyvatelia museli znášať aj čiastočné
dopravné obmedzenia. Dodávateľ stavebných
prác bol povinný cesty, chodníky i terén vrátiť do
pôvodného stavu.
Mestu Piešťany sa podarilo získať aj ďalší grant
na obnovu verejného osvetlenia. 30. apríla
2015 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na podporu obnovy verejného
osvetlenia v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Začiatkom leta 2015 Mesto Piešťany požiadalo
o nenávratný finančný príspevok na projekt Obnova
verejného osvetlenia v Piešťanoch. Ministerstvo
hospodárstva schválilo na tento projekt oprávnené
výdavky vo výške takmer 321 tis. eur, z toho
nenávratný finančný príspevok vo výške takmer
305 tis. eur (95 %) a mesto prispeje sumou 16 tis.
eur (5 %). Podmienkou bolo projekt realizovať do
31. decembra 2015.
Poslanci MsZ na zasadnutí MsZ 19. novembra
2015 schválili prijatie preklenovacieho
úveru z VÚB, a.s. vo výške 189,4 tis. eur na
predfinancovanie projektu. Obnovu tejto časti
verejného osvetlenia vykonala firma LEDKY
u Vinohradov pri Seredi za krátky čas do konca
roka 2015. V tomto prípade nešlo o úplnú
rekonštrukciu, teda aj o výmenu stožiarov a káblov,
ale iba o výmenu svietidiel. Vymenených bolo 446
svietidiel, a to na sídlisku Adam Trajan všetkých
171 svietidiel, na Bratislavskej ceste a okolitých
uliciach – Javorinská, Hurbanova, Mudroňova,
Cintorínska, Mliekárenská, Hospodárska,
Mlynská, Dominika Tatarku, Jonáša Záborského,
Gaštanová a Urbánkova spolu 144 svietidiel
a na Žilinskej ceste, Pod Párovcami a okolitých
uliciach – Bodona, letisko, Kuzmányho,
Šafárikova, Radlinského, Mierová, Štúrova,
Potočná, Štefánikova a Námestie 1. mája spolu 161
svietidiel.
4. Kolonádový most – zamietnutie žiadosti
o dotáciu na opravu
Začiatkom roka 2015 podalo Mesto Piešťany
druhýkrát žiadosť o poskytnutie dotácie na
celkovú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky

Kolonádový most v Piešťanoch. Tentokrát sa
žiadalo o dotáciu vo výške 1 mil. 676 tis. eur.
Ministerstvo hospodárstva SR však poskytnutie
dotácie opäť zamietlo. Na zasadnutí MsZ 28. mája
2015 o tom poslancov informovala prednostka
MsÚ Dáša Reháková.
5. Prírodné kino – začiatok revitalizácie
Piešťanské prírodné kino sa nachádza v mestskom
parku za KSC Fontána. Jeho majiteľom je Mesto
Piešťany, v súčasnosti je nefunkčné, naposledy sa
v ňom premietalo v roku 1997.
S iniciatívou na jeho obnovenie prišiel poslanec
MsZ Michal Fiala. V januári a v marci 2015 začali
s jeho revitalizáciou dobrovoľníci. Najprv areál
vyčistili a potom vykonali niekoľko obnovovacích
prác.
Celkovú rekonštrukciu prírodného kina však
nemôžu zvládnuť iba dobrovoľníci, finančné
prostriedky by muselo poskytnúť Mesto Piešťany.
6. Oprava strechy CVČ Ahoj Piešťany
Budova Centra voľného času Ahoj Piešťany na
Teplickej ul. je zapísaná ako národná kultúrna
pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu SR ako Vila so záhradou.
Svoj voľný čas v CVČ Ahoj využíva na záujmovú
činnosť, vzdelávanie, kultúru a šport približne 500
žiakov a študentov.
V roku 2014 bola opravená fasáda budovy. V roku
2015 sa vykonala oprava strechy a komína,
Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu 7 tis. eur.
7. Rekonštrukcia Zuckmann Villy
V polovici mája 2015 bola na pešej zóne na
Winterovej ul. vedľa kúpeľného hotela Jalta
otvorená pre verejnosť zrekonštruovaná Zuckmann
Villa. Postarala sa o to piešťanská rodáčka, ktorá
objekt zakúpila v roku 2008.
Objekt má meno po židovskej obchodníckej rodine
Zuckmannovcov, ktorá pred nástupom fašizmu
dom predala a odsťahovala sa.
8. Rekonštrukčné práce v materských a základných
školách
V roku 2015 Mesto Piešťany získalo z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu 55
tis. eur na rozšírenie kapacity MŠ Ružová ul. na jej
elokovanom pracovisku na Ul. A. Dubčeka. Projekt
sa má realizovať v roku 2016.
Počas júla a augusta 2015 prebiehali rekonštrukcie
sociálnych zariadení v materských a základných

školách v Piešťanoch, mesto na to vynaložilo
80 tis. eur. Vykonala sa rekonštrukcia priestorov
umyvární a toaliet v MŠ na Považskej ul.
a v MŠ na Detvianskej ul., ktoré sú elokovanými
pracoviskami MŠ na Valovej ul. Opravy sociálnych
zariadení sa vykonali aj v MŠ na Ružovej ul.
a v MŠ na Ul. F. E. Scherera.
Toalety boli zrekonštruované aj v dvoch pavilónoch
ZŠ na Mojmírovej ul. Komplexná rekonštrukcia
sociálnych zariadení v ZŠ M. R. Štefánika na
Vajanského ul. trvala do polovice septembra.
9. Rekonštrukcia strojovne zimného štadióna
V roku 2015 bolo nutné vykonať rekonštrukciu
chladiaceho zariadenia zimného štadióna, najmä
strojovňa už bola v havarijnom stave.
Na zasadnutí MsZ v máji 2015 poslanci na
opravu strojovne schválili 120 tis. eur, tieto
finančné prostriedky boli pôvodne určené na
revitalizáciu Nám. SNP a na zbúranie a technickú
rekultiváciu bývalej ZŠ na sídlisku Adam Trajan.
Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na vykonanie
rekonštrukčných prác, na základe elektronickej
aukcie bola vybraná firma Frost - service.
Rekonštrukčné práce sa začali 25. júla. Vykonali sa
opravy a výmeny jednotlivých zariadení strojovne.
Firma dodala nový čpavkový piestový kompresor,
náhradné diely pre odparovací kondenzátor
i obehové čerpadlá chladiacej zmesi.
Skúšobná prevádzka chladenia s novým
kompresorom bola spustená 7. augusta, hokejisti
mohli na ľad vykorčuľovať 15. augusta.
10. Výstavba chodníkov v m. č. Kocurice
Novozvolený primátor Piešťan Miloš Tamajka
zavítal do Kocuríc v marci 2015, aby sa oboznámil
s celkovou situáciou v tejto miestnej časti Piešťan.
Tunajší obyvatelia sa mu posťažovali, že mesto na
nich dlhé roky zabúdalo.
V lete 2015 realizovalo Mesto Piešťany investičnú
akciu vo výške 52 tis. eur na vybudovanie
chodníkov v m. č. Kocurice. Stavebné práce
vykonala firma zo Starej Turej.
Boli urobené chodníky v celkovej dĺžke 400 m
z betónovej zámkovej dlažby na Ul. Družby a na
Dudvážskej ul. Riešila sa aj dažďová voda. Medzi
chodníkom a cestou bola urobená trativodná ryha
vyplnená drvenou kameninou. Vyčistené boli aj
vsakovacie nádrže.
Už počas rekonštrukčných prác sa objavilo
niekoľko nedostatkov, čo vyvolalo nespokojnosť
obyvateľov. Napríklad, pri dláždení chodníkov

boli vynechané vstupy do domov, čo sa následne
muselo dorobiť. Tiež široký pás štrku na okraji
cesty pre odvodnenie komunikácií sťažilo pohyb
cyklistom i pracovníkom Služieb Piešťany
vykonávať zimnú údržbu.
Po ukončení rekonštrukčných prišiel primátor
Piešťan opäť do Kocuríc. Okrem nedostatkov
spôsobených rekonštrukčnými prácami, ho
obyvatelia oboznámili i s ďalšími problémami
Kocuríc, medzi ktoré patrí vysoká spodná voda
ktorá zaplavuje pivnice, nedostatok autobusových
spojov, nevyhovujúce autobusové zastávky,
chýbajúce parkovisko pri cintoríne, rušenie
nočného kľudu i malá aktivita mestskej polície.
Primátor mesta prisľúbil tieto problémy postupne
riešiť v budúcom období.
11. Rekonštrukcia interiéru v Dome umenia
Ministerstvo kultúry SR poskytlo na rekonštrukciu
interiéru piešťanského Domu umenia dotáciu 130
tis. eur.
Rekonštrukčné práce vo veľkej sále prebiehali od
polovice júla a počas augusta 2015. Boli vyčistené
vnútorné priestory, vybrúsilo sa javisko a boli
osadené nové sedadlá s vylepšenou akustikou
a uložený nový koberec.
Koncom augusta sa veľkej sále Domu umenia opäť
začali premietať filmy, konať koncerty a divadelné
predstavenia.
12. Poruchy statiky budovy Centroom
Začiatkom októbra 2015 vznikli vážne problémy
v statike nového polyfunkčného objektu Centroom
na Nitrianskej ul., nachádzajúceho sa v susedstve
obchodného centra AUPARK. Budova mala
narušenú statiku a hrozilo jej zrútenie. Na jej
múroch sa objavili praskliny, na podlahách
priehyby a neskôr i praskliny na obvodových
stĺpoch. Za vzniknutý stav je pravdepodobne
zodpovedný projektant budovy, ktorý však mohol
konať pod tlakom investora. Na MsÚ ihneď
vznikol krízový štáb. Na základe odborného
statického posudku vydal mestský stavebný úrad 8.
októbra rozhodnutie opustiť budovu s okamžitou
platnosťou, jednak obyvatelia svoje byty na
poschodiach i obchodníci svoje prevádzky na
prízemí. Náhradné ubytovanie pre časť vlastníkov
bytov zabezpečilo mesto, ďalší si ubytovanie našli
sami.
Keďže sa situácia naďalej zhoršovala a budova
už bola v havarijnom stave, vydal 14. októbra
stavebný úrad ďalšie rozhodnutie, ktorým nariadil

vykonanie neodkladných zabezpečovacích
prác. Urýchlene bola vypracovaná projektová
dokumentácia, ktorú správcovská spoločnosť
odovzdala mestskému stavebnému úradu.
Zameraná bola na vykonanie zabezpečovacích
a sanačných prác na záchranu objektu, a to v dvoch
úrovniach. Po prvé, bolo treba vykonať neodkladné
zabezpečovacie práce na prízemí na pozastavenie
pokračujúceho havarijného stavu. Po druhé,
v nasledujúcom období pristúpiť k vykonaniu
sanačných prác.
11. novembra vydal stavebný úrad rozhodnutie,
ktorým nariadil vykonanie zabezpečovacích
sanačných prác, ktoré majú trvať 4 až 5 mesiacov
a bude ich realizovať firma z Hlohovca. Zároveň
bola budova ohradená plotom, aby neohrozila
okoloidúcich chodcov.
Sanačné práce pokračovali aj v nasledujúcom roku.
13. Nová športová hala v Piešťanoch
Nová multifunkčná hala v Piešťanoch, pod názvom
Diplomat aréna, bola pre verejnosť slávnostne
otvorená 3. októbra 2015. Nachádza sa medzi
futbalovým štadiónom a tenisovými kurtami,
má kapacitu 800 miest, jej výstavbu financoval
súkromný investor. Športová hala bola postavená
predovšetkým pre družstvo Piešťanských Čajok,
ktoré úspešne súťažia v basketbalovej extralige
žien.
14. Vila Löger – odpredaj objektu
Vila Löger sa nachádza pri Kolonádovom moste
na začiatku Winterovej ul., postavená bola okolo
roku 1900. Jej vlastníkom bol doteraz Trnavský
samosprávny kraj, do 1. septembra 2014 objekt
slúžil ako školský internát SPŠE v Piešťanoch,
potom bol opustený.
V decembri 2014 krajské zastupiteľstvo TTSK ho
zaradilo medzi prebytočný majetok a schválilo jeho
odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže.
V lete 2015 prejavilo Mesto Piešťany záujem
o vlastníctvo objektu. Navrhlo výmenu Vily Löger
za niektorú budovu, ktorej vlastníkom je Mesto
Piešťany. Rokovania o možnom prevode objektu
do vlastníctva mesta však boli neúspešné.
Ku koncu roka 2015 TTSK odpredal Vilu Löger
súkromnému vlastníkovi. Za 801 tis. eur ju kúpil
jediný záujemca, a to firma Fenix development
z Uherského Brodu, ktorú vlastnia Miroslav
Borák st. a Miroslav Borák ml. Zámerom nového
vlastníka je objekt najprv zrekonštruovať a potom

rozhodnúť o jeho využití.
15. Čistenie komunikácií po zimnej sezóne
V marci a v apríli vykonali pracovníci Služieb
mesta Piešťany čistenie mestských komunikácií po
zimnej sezóne.
Bolo treba odstrániť z komunikácií 350 ton
posypového materiálu. Pozametaných bolo 104
cestných kilometrov a 200 km chodníkov. Na
niektorých uliciach zavadzali odstavené autá.
Okrem zametacích áut odstraňovali štrk aj ďalší
pracovníci Služieb mesta Piešťany a niekoľkí
mestskí aktivační pracovníci. Zároveň boli
vyčistené aj odvodňovanie kanály v centre mesta.
16. Lokálne opravy miestnych komunikácií
a rekonštrukcia jednej ulice
Po ukončení zimnej sezóny vykonali Služby
mesta Piešťany viaceré lokálne opravy miestnych
komunikácií, odstraňovali sa výtlky a výmole. Už
v marci sa začala lokálna oprava Dopravnej ul.,
ktorá bola najviac poškodenou ulicou v Piešťanoch.
Bolo tam opravených 120 výtlkov. Kompletná
rekonštrukcia celej Dopravnej ul. bola odložená na
neskoršie obdobie.
V máji sa vykonali lokálne opravy ďalších
miestnych ulíc a chodníkov – Beethovenova,
Radlinského, Ružová, Lipová, D. Tatarku,
Mariánske námestie, Díčova, Javorová,
Sládkovičova, Nábr. Ivana Krasku, A. Dubčeka,
Štefánikova a Kalinčiakova.
Lokálne opravy pokračovali aj v júni a v júli.
Opravené boli ulice Štúrova, Valová, Vodárenská,
Winterova, Letná, Kollárova, Nálepkova,
A. Hlinku, Staničná, Bodona, Pod Párovcami,
Jánošíkova, Priemyselná, Obchodná, Brezová,
Vrbovská, chodníky Lipová a Vajanského,
bezbariérová úprava chodníkov na Krajinskej ceste,
úprava autobusovej zastávky na Ul. Nikola Teslu.
Ako každý rok sa tiež vykonala obnova
vodorovného dopravného značenia.
Uskutočnila sa aj oprava jednej celej komunikácie.
Na rekonštrukciu celej Brigádnickej ul. v lokalite
Kanada za železničnou traťou vynaložilo Mesto
Piešťany 39 tis. eur.
17. Výmena plynovodného potrubia na
Bratislavskej ceste
V roku 2015 uskutočnila spoločnosť Slovenský
plynárenský priemysel – distribúcia výmenu
plynovodného potrubia na Bratislavskej ceste.
Z toho dôvodu muselo tam byť vyrúbaných 21

storočných stromov, väčšinou javorov.
Počas výkopových prác bola obmedzená premávka
áut na ceste.
18. Výstavba parkovacích miest, chodníkov
a osvetlenia na sídlisku pri Bodone
Na sídlisku pri Bodone sa v lete 2015 realizoval
projekt Parkovacie a odstavné plochy, chodníky
a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany
- Bodona 3. etapa. Stavebné práce vykonala
spoločnosť Stavokomplet, s. r. o., Stará Turá.
19. Oprava vodovodného potrubia na lávke pri
Krajinskom moste
V máji 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia
vodovodného potrubia prechádzajúceho lávkou pri
Krajinskom moste.
Staré oceľové potrubie bolo vymenené na nové,
plastové. Investorom rekonštrukčných prác bola
Trnavská vodárenská spoločnosť.
20. Ďalší úsek cyklochodníka pri potoku Dubová
Počas jesene 2015 pokračovala výstavba ďalšieho
úseku cyklochodníka popri potoku Dubová. Úsek
cyklotrasy bol napojený na jestvujúcu trasu od
Teplickej ul. a bol ukončený na Ul. A. Hlinku za
OD Prior. Bol vybudovaný chodník pre peších
zo zámkovej dlažby v dĺžke 220 m a chodník pre
cyklistov z asfaltobetónu v dĺžke 322 m i verejné
osvetlenie.
21. Oprava detského ihriska v mestskom parku
Koncom apríla 2015 došlo k požiaru v detskom
ihrisku Ostrov pirátov v mestskom parku, pričom
zhorel jeden z hracích prvkov, tzv. pirátska loď.
Požiar pravdepodobne nespôsobil podpaľač, ale
nezodpovedný fajčiar.
Pirátska loď bola obnovená a od júla opäť začala
slúžiť deťom. Mesto na jej obnovu vynaložilo
6,4 tis. eur. Tiež plánuje vykonať opravy hracích
prvkov aj na ďalších detských ihriskách v meste.
22. Nové street workoutové ihrisko
V Piešťanoch pribudlo ďalšie street workoutové
ihrisko. Na základe zmluvy medzi Mestom
Piešťany a Mladými sociálnymi demokratmi bolo
ihrisko postavené na sídlisku Adam Trajan.
23. Premiestnenie mobilného klziska
Počas zimy 2014/2015 bolo mobilné klzisko
umiestnené ešte na Pešej zóne na Winterovej ul.
Navštívilo ho približne 3 500 korčuľujúcich.

V zime 2015/2016 bolo klzisko nainštalované už na
inom mieste, a to na parkovisku pred OD Prior. Pre
verejnosť bolo otvorené 12. decembra 2015.
24. Detské dopravné ihrisko
V roku 2013 Mestská polícia v Piešťanoch získala
darom od piešťanského Rotary klubu detské
dopravné ihrisko. V roku 2014 bolo ihrisko
mobilné, bývalo nainštalované na rôznych miestach
– v telocvičniach ZŠ, na parkovisku pri futbalovom
štadióne, na Námestí slobody a pod.
S nápadom, aby mobilné detské ihrisko malo svoje
miesto, prišla v roku 2014 Martina Drličková
Rojková, ktorej sa v spolupráci s riaditeľkou MŠ
Valová ul. Ľubicou Majerčíkovou, podarilo získať
grant 3 tis. eur od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Peniaze sa použili na vybudovanie plochy pre
trvalé využívanie ihriska. Vybudované bolo
v škôlke na Detvianskej ul., ktorá je elokovaným
pracoviskom MŠ Valová ul. Na realizácii projektu
spolupracovali materská škola, Mesto Piešťany,
Služby mesta Piešťany, mestská polícia a rodičia
detí.
Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo
23. septembra 2015. Piešťanskí škôlkári a žiaci
už nemusia chodiť za dopravnou výchovou do
Vrbového.
25. Mestské fontány
Od 1. do 15. mája 2015 pracovníci strediska
údržby Služieb mesta Piešťany postupne uviedli do
prevádzky mestské fontány.
Mesto prevádzkuje 7 tzv. modrých fontán, čiernu
fontánu na Nám. slobody, fontánu Príbeh prameňov
a fontánu Páv. Okrem toho sú aj 3 pitné fontány.
26. Výletná loď Trajan
Katamarán s názvom Trajan sa každoročne plaví po
Váhu a jazere Sĺňava od marca do novembra, počas
leta častejšie. Výletná loď má kapacitu 60 osôb.
Možno absolvovať buď krátky, 50-minútový okruh,
ktorý vedie k Vtáčiemu ostrovu a späť, alebo dlhý,
75-minútový okruh, ktorý vedie okolo Vtáčieho
ostrova cez Ratnovskú zátoku k Drahovskej hati,
odtiaľ k Rybárskemu dvoru a späť.
27. Piešťanský vláčik
V roku 2015 došlo k zmene trasy vláčika, modrožltého Piešťanského expresu. Vláčik už nejazdí po
Kolonádovom moste, ale po Krajinskom moste.
Prechádza Nitrianskou ulicou, potom časťou
Krajinského mosta, na ktorom odbočí k Thermii

Palace, obíde celý Kúpeľný ostrov, potom sa
vráti späť na most a po Nálepkovej ulici smeruje
k mestskému parku, prejde okolo chátrajúceho
hotela Slovan a kina Fontána smerom na
Rázusovu ul.
28. Cyklisti v Piešťanoch
Mesto Piešťany odporúča, pokiaľ to nie je
nevyhnutné, používať v centre mesta skôr bicykle
než autá. Pri prehustenej doprave sú cyklisti
ohrozovaní motorovými vozidlami.
Dopravné predpisy však porušujú aj niektorí
cyklisti, lebo jazdia po pešej zóne, po
Kolonádovom moste a pod. Mestskí policajti
v spolupráci so zamestnancami Služieb mesta
Piešťany nainštalovali informačné tabule,
upozorňujúce na hrozbu pokuty pri jazde na bicykli
po pešej zóne.
29. Opatrenia proti horúčave
Prvá polovica augusta 2015 bola veľmi horúca.
Mesto Piešťany v spolupráci s TAVOSom
umiestnilo na Nám. slobody cisternu s pitnou
vodou. Polievanie ulíc vykonávali Služby mesta
Piešťany. Novinkou tohto leta bola „vodná
hmla“ v centre mesta, čo bola hadicami jemne
rozprašovaná voda.

8. Školstvo
1. Krajské ocenenie učiteľov
23. marca 2015 ocenil predseda TTSK Tibor
Mikuš pedagógov Trnavského kraja. Z učiteľov
piešťanských škôl získali pamätnú medailu
predsedu TTSK Klaudia Dugátová z Gymnázia
Pierra de Coubertina, Štefánia Boháčková
z SOŠaS , Daša Chrásteková a Emília Sedláčiková
z SPŠE a Jaroslav Vašek z Hotelovej akadémie
Ľudovíta Wintera. Pamätný list predsedu
TTSK získala majsterka odborného výcviku
SOŠOaS Miroslava Varhaníková.
2. Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda ...
Tradičné ocenenie pedagógov piešťanských
základných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa
pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo 26. marca
2015 v Kursalone. Ocenenia odovzdávali primátor
mesta Miloš Tamajka a predsedníčka komisie pre
školstvo a mládež Iveta Babičová. Ocenených bolo
18 bývalých aj súčasných pedagógov, v tomto roku

samých žien, ktorých pôsobiskom boli alebo sú
Piešťany: Beáta Antalová, Mgr. Beáta Blahunková,
Mgr. art. Katarína Čermáková, Alena Černíková,
DiS., Pavlína Garafová, Jana Hetényiová, Mgr.
Oktávia Hlobeňová, Marianna Hromadová, Mgr.
Beáta Hudcovičová, PaedDr. Ľubica Majtánová,
PaedDr. Mária Kinzelová, Mgr. Ľubomíra
Melasová, Mgr. Darina Patriková, Mgr. Sidónia
Podhradská, Mgr. Eva Pontesová, Mgr. Monika
Rotáková, Beáta Šišková, Marta Trgiňová.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ
v Piešťanoch.
3. Súťaž Mladý somelier – 16. ročník
Súťaž mladých znalcov vína sa uskutočnila 31.
marca 2015 na Hotelovej akadémii Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch. Zúčastnilo sa jej 12
dvojčlenných družstiev z 12-tich stredných škôl zo
Slovenska a Čiech.
Víťazom sa stal Natanael Ševčík zo SOŠOaS
Trenčín. Hosťami súťaže boli slovenský enológ
Prof. Fedor Malík a podpredseda TTSK PhDr.
Zdenko Čambal.
4. Celoštátna súťaž SOČ
22. až 24. apríla 2015 sa na Hotelovej akadémii
Ľudovíta Wintera uskutočnil 37. ročník celoštátnej
prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti
(SOČ) študentov stredných škôl. Organizátormi
podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného
vzdelávania a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
v Piešťanoch. Celoslovenské kolo SOČ sa v našom
meste uskutočnilo druhý raz v histórii.
5. Súťaž kaderníkov
Na 10. ročníku medzinárodnej súťaže kaderníkov
získala študentka SOŠOaS v Piešťanoch Michaela
Medzihradská 1. miesto za dámsky extravagantný
spoločenský účes.
6. Robotická súťaž
Na medzinárodnej súťaži v robotike v Trenčíne
v apríli 2015 boli úspešní študenti SPŠE
v Piešťanoch. V kategórii Free style získal Michal
Košík so svojím robotickým vozidlom 1. miesto
a Marek Mihalovič 3. miesto.
7. Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie v Piešťanoch – 10. výročie vzniku
Začiatkom mája 2015 v Kursalone oslávil Inštitút
FBaLR Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10. výročie svojho založenia. Sídlo inštitútu je
v Piešťanoch na Rázusovej ul.
8. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety – promócie
Koncom mája 2015 sa v KSC Fontána uskutočnili
promócie absolventov Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, detašovaného
pracoviska sv. Pátra Pia v Piešťanoch. Magisterské
tituly v odbore sociálna práca získalo 72 externých
študentov.
9. Škola roka 2015
Slávnostné vyhlásenie súťaže Škola roka
v školskom roku 2014/2015 piešťanských
základných škôl a ZUŠ sa uskutočnilo 25.
júna 2015 v Dome umenia. Ocenení boli žiaci
a učitelia z 8-ročného gymnázia, piatich ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,
cirkevnej ZŠ a ZUŠ.
Najúspešnejšími športovcami školského roka
sa stali Tatiana Bábiková a Adam Stacho zo
ZŠ Brezová ul. Najaktívnejšou školou v športe
v kategórii do 300 žiakov sa stala ZŠ F. E.
Scherera, v kategórii nad 300 žiakov
ZŠ Brezová ul.
V súťaži o najkrajší školský časopis prvenstvo
získala ZŠ F. E. Scherera.
Cenu za najlepší výtvarný návrh na logo Talentov
získala Klára Švorcová zo ZŠ Brezová ul. Cenu za
humánny čin roka získali žiaci zo ZŠ Mojmírova
ul.
Školou roka sa opäť stala ZŠ Brezová ul.
V mimoškolskej činnosti bola najaktívnejšia ZŠ
F. E. Scherera.
10. Fakulta cestovného ruchu Goethe Uni
Bratislava so sídlom v Piešťanoch – ukončenie
štúdia
Vysoká šila Goethe Uni Bratislava bola súkromnou
školou, financovaná zo súkromných zahraničných
zdrojov. V roku 2012 vysoká škola otvorila
v Piešťanoch Fakultu cestovného ruchu.
31. augusta 2015 VŠ Goethe Uni Bratislava
uplynula platnosť akreditovaných študijných
programov bakalárskej dennej a externej formy
programov mediálna a marketingová komunikácia
i kúpeľníctvo a hotelierstvo.
Novú akreditáciu však vysoká škola nezískala,
a tak sa ukončilo aj štúdium na Fakulte cestovného
ruchu v Piešťanoch.
11. SPŠE Piešťany – presťahovanie školy

Od začiatku školského roka 2015/2016 pôsobí
SPŠE v Piešťanoch v nových priestoroch.
Z budovy na Nám. SNP sa SPŠE presťahovala do
voľných priestorov objektu SOŠ záhradníckej na
Brezovej ul.
V jednom školskom objekte sa odteraz vzdeláva
necelá stovka študentov SOŠ záhradníckej a vyše
400 študentov SPŠE.
12. Na kolesách proti rakovine
Mesto Piešťany sa už po jedenásty raz zapojilo do
športovovzdelávacieho projektu Na kolesách proti
rakovine. Zakladateľom celosvetovej kampane
bol víťaz Paralympijských hier Sydney 2000
v dráhovej cyklistike Radovan Kaufman, onedlho
však zomrel na onkologické ochorenie vo veku 25
rokov.
7. septembra 2015 sa pred Domom umenia
zhromaždilo 600 žiakov z tridsiatich tried
2. až 4. ročníka ZŠ. Súťažili na ľubovoľných
nemotorových kolieskových dopravných
prostriedkoch, jazdili na bicykloch a kolobežkách.
O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ
v Piešťanoch.
13. Celosvetové stretnutie študentov
coubertinovských škôl v Piešťanoch
Pozri Kapitola 3. Politický a verejný život
v Piešťanoch.
14. Burza práce a informácií pre žiakov ZŠ
Podujatie Burza práce a informácií sa uskutočnilo
22. októbra 2015 v priestoroch SOŠ záhradníckej.
Pripravil ho Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Piešťany v rámci národného projektu
Podpora pracovných príležitostí pre uchádzačov
o zamestnanie.
Cieľom podujatia bolo informovať a tiež usmerniť
rozhodnutie sa žiakov ZŠ pri voľbe školy,
o povolaniach, o študijných odboroch i o vývoji na
trhu práce.
Súčasťou burzy bola aj prezentácia strategických
zamestnávateľov v regióne Piešťan.
15. 130. výročie založenia učňovského školstva
v Piešťanoch
Oslavy založenia Učňovskej školy v Piešťanoch
sa uskutočnili 11. novembra 2015 v KSC
Fontána. Pripravila ich Stredná odborná škola
obchodu a služieb v Piešťanoch (SOŠOaS), ktorá
v súčasnosti je pokračovateľkou učňovského
školstva v našom meste.
K prítomným sa postupne prihovorili zástupkyňa

TTSK, ktorý je zriaďovateľom školy, primátor
Piešťan Miloš Tamajka, riaditeľka školy Ing. Anna
Zálešáková, bývalí riaditelia školy Ing. Alexander
Murín a RNDr. Mária Fodorová i bývalý žiak,
herec René Štúr.
V kultúrnom programe vystúpili študenti školy,
oblečení v dobových kostýmoch. Predviedli
literárne pásmo o významných osobnostiach
svetovej a slovenskej histórie, z antiky, stredoveku
a novoveku. Najviac o Ľudovítovi Štúrovi pri
príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Na záver
sa prítomní oboznámili s históriou školy. Potom sa
konala bohatá recepcia vo foyeri kina.
V Piešťanoch bola Učňovská škola založená
v roku 1885 a začínala len s 25 žiakmi. V období
1. Československej republiky Učňovskú školu
navštevovalo až 350 žiakov.
V roku 1970 bola otvorená nová budova školy
na Mojmírovej ul. V roku 1978 bola škola
premenovaná na Stredné odborné učilište pre
teoretické vyučovanie v Piešťanoch (SOU), počet
žiakov prekročil 1400.
V roku 1984 boli niektoré učebné odbory presunuté
do novovzniknutého SOU vodohospodárskeho
a v roku 1986 ďalšie učebné a študijné odbory
boli presunuté do novovzniknutého SOU
elektrotechnického.
V roku 1991 v budove SOU pribudla novozriadená
Dievčenská odborná škola v Piešťanoch (DOŠ).
V roku 2000 zlúčením SOU a DOŠ vznikla
Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťany,
ktorá bola v roku 2008 premenovaná na Strednú
odbornú školu obchodu a služieb Piešťany.
16. Materské školy v Piešťanoch
V školskom roku 2014/2015 pôsobili
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
spočiatku 4, potom 5 materských škôl: MŠ 8. mája
(riaditeľka Mgr. Gabriela Kaššáková, 137 detí),
MŠ Ružová (Eva Macánková, 100), MŠ Staničná
(PaedDr. Jaroslava Tarabová, 188), MŠ Valová
(Mgr. Ľubica Majerčíková, 193) a od 1.1.2015 MŠ
F.E. Scherera (Bc. Marta Slivová, 119).
17. Základné školy v Piešťanoch
V školskom roku 2014/2015 v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany pôsobilo 5 ZŠ: ZŠ
M. R. Štefánika, Vajanského (riaditeľ Mgr. Kamil
Moravčík, 195 žiakov), ZŠ Holubyho (Mgr. Vilém
Vrba, 322), ZŠ Mojmírova (Mgr. Rudolf Kollár,
496), ZŠ Brezová (RNDr. Bronislava Fačkovcová,
685), ZŠ F. E. Scherera (PaedDr. Gizela Talačová,
179).

V zriaďovateľskej pôsobnosti Arcibiskupského
úradu v Trnave (Trnavskej arcidiecézy) pôsobila
v Piešťanoch do 31.12.2014 ZŠ sv. Márie
Goretti. 1.1.2015 vznikla Cirkevná spojená
škola v Piešťanoch, Štefánikova ul., s dvomi
organizačnými zložkami, do jednej školy sa zlúčili
ZŠ sv. Márie Goretti a Gymnázium sv. Michala
archanjela, keďže gymnázium už malo málo
žiakov.
Riadením školy bol poverený piešťanský farár
z farnosti sv. Štefana kráľa Marián Ondrejka, po
mesiaci však z funkcie riaditeľa odstúpil.
Na základe výberového konania sa riaditeľom
školy stal Ing. Ján Morong od 1. júla 2015 (241
žiakov).
Ku koncu školského roka 2014/2015 zaniklo na
škole gymnázium.
Od 1. septembra 2015 má Spojená cirkevná škola
už iba jednu organizačnú zložku, a to základnú
školu.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu
Trnava v školskom roku 2014/2015 pôsobila
Spojená škola, Valová ul. (PaedDr. Alexandra
Thomová, 122).
18. Hodnotenie škôl
Inštitút INEKO uverejnil rebríčky najlepších
stredných a základných škôl na Slovensku v šk.
roku 2014/2015.
V rámci Trnavského samosprávneho kraja
v kategórii gymnázií obsadilo 1. miesto
Gymnázium P. de Coubertina Piešťany, v kategórii
stredných odborných škôl Hotelová akadémia
Ľudovíta Wintera Piešťany 3. miesto a SPŠE
Piešťany 8. miesto.
V kategórii ZŠ v rámci TTSK sa na 2. mieste
umiestnila ZŠ Brezová ul. Piešťany.
19. Základná umelecká škola Piešťany
ZUŠ Piešťany pôsobí v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany, riaditeľom v školskom roku
2014/2015 bol Kamil Vavrinec (1030 žiakov).
ZUŠ má 3 odbory: hudobný odbor, výtvarný odbor
a tanečný odbor.
20. CVČ Ahoj Piešťany
V školskom roku 2014/2015 bol riaditeľom CVČ
Ahoj PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš, zároveň
viedol 2 krúžky (plavecký, basketbalový).
CVČ má 4 oddelenia: 1. oddelenie telovýchovy
a športu (Peter Bajnok, 3 vychovávatelia, 4 krúžky
– florbal, stolný tenis, športová gymnastika,
šachový), 2. oddelenie prírodovedy (Monika
Barbuštiaková, 5 vychovávateľov, 7 krúžkov

– počítačové hry, klub integrovaných a Túlavé
topánky, kolky, robotický, strelecký, mažoretky,
rybársky), 3. oddelenie kultúry (Bc. Zuzana
Floreková, 3 vychovávatelia, 4 krúžky – keramika,
výtvarná tvorba, karate, modelársky), 4. oddelenie
spoločenských vied (Mgr. Petra Dušičková, 4
vychovávatelia, 6 krúžkov – materáčik, dramatický,
ľudový tanec, anglický jazyk, nemecký jazyk,
moderné tance).
Okrem toho CVČ organizovalo viacero akcií.
21. Centrum voľného času pri ZŠ F. E. Scherera
V školskom roku 2014/2015 bola riaditeľkou ZŠ
PaedDr. Gizela Talačová a vedúcou CVČ Mgr.
Viera Mikesková.
Pravidelná činnosť pozostávala z práce
v záujmových krúžkoch – turistika, výtvarné
techniky, varenie, florbal, moderný tanec, práca
s počítačom, výtvarný pre MŠ, aranžovanie,
pohybové hry.
Medzi pravidelnú činnosť patrila i práca žiackeho
parlamentu, ktorý sa schádzal raz mesačne.
Príležitostná činnosť pozostávala z organizovania
rôznych jednorazových akcií z oblasti športu,
kultúry a umenia, vychádzok do prírody,
ekologickej činnosti, spoločenskej i tvorivých
dielní.

8. Kultúra
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2014
Slávnostné odovzdávanie cien primátora Piešťan za
rok 2014 sa uskutočnilo v KSC Fontána 30. apríla
2015.
Kultúrnou osobnosťou roka 2014 sa stal a cenu
primátora získal Ján Orlovský za osobný prínos pri
rekonštrukcii Elektrárne Piešťany.
Za kultúrny počin roka 2014 cenu primátora
získal FS Žito, pôsobiaci pri Hotelovej akadémii
Ľudovíta Wintera. Dostal ju za udržiavanie
tradícií a zvykoslovia folklórnych podujatí, ako sú
Fašiangová pochôdzka mestom, Tradičné dožinky
a pod.
Primátor mesta udelil aj dve mimoriadne ocenenia.
Pamätnú plaketu získal pri príležitosti 50. výročia
svojho založenia výtvarný klub pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Piešťanoch, a to za prínos ku
kultúrnemu životu v meste.
Pamätná plaketa bola udelená aj riaditeľke
Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch
Marte Jurčovej za dlhoročný prínos v oblasti
kultúry.

2. Novoročný koncert
Novoročný koncert sa uskutočnil v kostole sv.
Cyrila a Metoda 2. januára 2015. Koncert uviedol
správca farnosti Jozef Gallovič.
Vystúpilo sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei.
Medzi hudobníkmi bol aj Piešťanec Radovan
Blahunka, ktorý hral na viole. Zazneli skladby
barokových skladateľov, slovenské koledy i ďalšie
diela, najväčší úspech mali židovské piesne.
3. Stolový kalendár Piešťan na rok 2015
Kalendár je už šiesty v poradí, ktorý obsahuje
historické pohľadnice Piešťan. Balneologické
múzeum kalendár zostavilo z pohľadníc Petra
Bartoša, ktorý k nim zároveň pripravil aj text.
4. Roman Tibenský – jubilejná výstava fotografií
Vernisáž výstavy piešťanského fotografa Romana
Tibenského, pri príležitosti jeho životného jubilea
50 rokov, sa uskutočnila v Galérii KSC Fontána
13. januára 2015.
Prvá časť výstavy s názvom Motýle Slovenska
II. bola pokračovaním predchádzajúcich výstav,
na fotografiách sú zachytené i detaily zo života
motýľov. Druhá časť výstavy pod názvom Výber
z tvorby obsahuje fotografie labutí, hmyzu, prírody,
vtáctva i športových scén.
5. Pochovávanie basy
Folklórne podujatie sa uskutočnilo na Námestí
slobody 17. februára 2015. O zábavu sa postarala
dychová hudba Kozlovanka.
6. Vystúpenie umeleckého súboru z Ruska
Do Piešťan zavítal Štátny tanečný a spevácky súbor
Ruskej federácie.
28. februára 2015 2-krát vystúpil v Dome umenia
s programom Originál Kozáci.
7. Vynášanie Moreny
Folklórne podujatie sa uskutočnilo 21. marca 2015,
pripravilo ho členovia FS Žito. Sprievod s Morenou
prešiel od evanjelického kostola okolo Leierovho
dvora, kde sídli humanitné centrum Žiwel, až
k vodnej nádrži Sĺňava. Morena bola vhodená do
vody pri rekreačnom bufete Dino.
8. Súťaž detí Playback show – 9. ročník
Súťažná prehliadka detských imitátorov spevu na
hudbu sa uskutočnila 25. marca 2015. Súťažili
žiaci základných škôl z Piešťan, Vrbového,
Dubovian, Drahoviec a Sokoloviec v dvoch

kategóriách, 7-11 rokov a 12-15 rokov.
9. Výstava grafík The Wondering Mind
Medzinárodná putovná výstava grafík 60-tich
výtvarníkov z 23 krajín bola otvorená v Dome
umenia 14. apríla 2015.
Pri príležitosti svojho životného jubilea 60 rokov
ju pripravila Zora Petrášová, organizátorka
predchádzajúcich výstav Mosty, spolu s belgickou
výtvarníčkou Chris Verheyen, ktorá zavítala do
Piešťan.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí získala
Zora Petrášová ocenenie TTSK.
10. Výstava obrazov Lívie Mezovskej
Výstava obrazov výtvarníčky Lívie Mezovskej
s názvom Krajiny sa uskutočnila v apríli 2015
v piešťanskej galérii Magna.
Autorka je vnučkou významného piešťanského
sochára Valéra Vavra.
11. Publikácia Motokáry – láska moja
Autorom knihy je bývalý funkcionár
motoristického športu Piešťanec Vladimír
Motyčka. Jej prezentácia sa uskutočnila v Moto
Pube Racing 99 24. apríla 2015.
Krstu sa zúčastnilo viacero bývalých motokárových
pretekárov – Ján Horňák, Vladimír Žák, Imrich
Zimányi, Gábor Levický, Pavol Pavlík, Peter
Kollár, Jozef Kališ, Miloš Motyčka, Branislav
Žák, Patrik Nemec, Pavol Táborský, prítomný bol
aj prezident slovenskej asociácie motoristického
športu Jozef Konopka.
12. Krajské ocenenie Zory Petrášovej v oblasti
kultúry
Pamätná medaila predsedu Trnavského
samosprávneho kraja bola 14. mája 2015 udelená
Piešťanke Mgr. Zore Petrášovej pri príležitosti jej
životného jubilea za prínos v oblasti výtvarného
umenia.
13. Mestská knižnica Piešťany – 90. výročie
založenia
90. výročie svojho založenia si Mestská knižnica
v Piešťanoch pripomenula 15. mája 2015
celodenným programom pod názvom Deň
v knižnici. Uskutočnila sa vernisáž výstavy Krajina
Ilustrandia výtvarníčky Martiny Matlovičovej
a zábavno-hudobný program pre rodičov s deťmi.
Pri tejto príležitosti sa v oddelení pre deti
uskutočnilo slávnostné otvorenie nového zábavnonáučného priestoru Múdra ponorka. Autorom

priestorového návrhu bol piešťanský dizajnér
Michal Staško, ilustrácie v priestoroch ponorky
urobila Mária Nerádová.
Prvá obecná knižnica v Piešťanoch bola otvorená
na jeseň roka 1925 v budove dnešného Gymnázia P.
de Coubertina. Odvtedy sa niekoľkokrát sťahovala,
v súčasnosti mestská knižnica sídli v budove na
Školskej ulici.
14. 60. Piešťanský festival
Jubilejný 60. ročník medzinárodného hudobného
Piešťanského festivalu sa konal v dňoch 30. mája
až 31. júla 2015. Organizátormi boli Umelecký
súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto
Piešťany a SLK Piešťany, a. s., finančne ho
podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Na festivale vystúpili významné slovenské a české
hudobné telesá i symfonický orchester z USA.
Súčasťou festivalu boli aj Majstrovské spevácke
kurzy Petra Dvorského.
Piešťanský festival otvorili riaditeľka Domu
umenia PhDr. Edita Bjeloševičová a generálny
riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica Mgr. art.
Marián Turner.
Počas festivalu boli ocenené osobnosti a subjekty
za dlhoročný prínos pri organizovaní festivalu.
Ocenenie Piešťanská múza (7 kusov sochy zhotovil
Ján Ťapák) získali: Ministerstvo kultúry SR
(prevzal Pavol Šimunič), Slovenská filharmónia
(prevzal Prof. Marián Lapšanský), Prof. Eugen
Suchoň in memoriam (prevzala dcéra PhDr.
Danica Štilichová), PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. in
memoriam (prevzal vnuk Ladislav Mokrý), PhDr.
Edita Bjeloševičová (za pracovný kolektív Domu
umenia), SLK Piešťany, majster Peter Dvorský (za
realizovanie Majstrovských speváckych kurzov
počas festivalu).
a) Dom umenia
30. máj – Otvorenie PF - Slávnostné fanfáry
Otvárací koncert festivalu, Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, dirigent Rastislav
Štúr, jedným zo sólistov bol generálny riaditeľ
Slovenskej filharmónie Marián Lapšanský (klavír)
4. jún – Symfonický orchester slovenského
rozhlasu, dirigent Mário Košík
10. jún – Slovenský komorný orchester, umelecký
vedúci Ewald Danel (husle)
12. jún – Moyzesovo kvarteto
15. jún – Štátna opera Banská Bystrica, opereta
Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál
17. jún – Collegium Wartberg - komorný orchester
19. jún – Voci Allegre - Komorný spevácky zbor,

dirigent Andrej Rapant
22. jún – Balet Národného divadla Brno (ČR),
umelecký vedúci Mário Radačovský
30. jún – Janáčkov komorný orchester (ČR),
umelecký vedúci Jakub Černohorský
7. júl – Štátny komorný orchester Žilina, dirigent
Oliver Dohnányi.
b) Kongresové centrum SLK Piešťany, a.s.
9., 11. a 13. júl – večerné koncerty Majstrovských
speváckych kurzov
16. júl – záverečný koncert Majstrovských
speváckych kurzov
21. júl – Lincolnshire youth symphony orchestra
26. júl – záverečný koncert 60. Piešťanského
festivalu v podaní orchestra Bratislava Hot
Serenaders.
c) Thermia Palace
23. júl – Mucha quartet.
d) Hudobný pavilón v mestskom parku
27. jún – Detský spevácky zbor Chanticleer
Children’s Chorus z West Virginie, USA.
e) Kostol sv. Cyrila a Metoda
5. júl – sakrálny koncert Cyrilo-Metodské
muzicírovanie, vystúpilo komorné trio.
f) Výstavy v Dome umenia
1. História hudobného života v Piešťanoch
– 60 rokov Piešťanského festivalu (Život
a dielo hudobného skladateľa Eugena Suchoňa,
zakladateľa Piešťanského festivalu), 2. Ján Ťapák –
sochy, 3. Karol Felix – Mantra, 4. Umenie v parku
2015.
g) Sprievodné podujatia
2. jún – Hommage á Eva Kostolányiová – piesne
hrá a spieva Art Music Orchestra a Spevácky zbor
Lúčnice
8. jún – jubilejný koncert Petra Nagya a skupiny
Indigo.
15. Kniha Záhradná a krajinná architektúra na
Slovensku
Krst knihy sa uskutočnil 29. mája 2015 v parčíku
za hotelom Thermia Palace pod najväčším
platanom v Piešťanoch. Na jej tvorbe sa podieľali
aj Piešťanky – krajinná architektka Eva Wernerová
a záhradná architektka Soňa Švecová.
16. Koncert skupiny Kabát
Česká populárna rocková skupina Kabát
pod hlavičkou Topfestu vystúpila na letisku
v Piešťanoch 31. mája 2015. Koncert sa uskutočnil
mesiac pred festivalom rockovej hudby Topfest
v Piešťanoch.

17. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
– kultúrne podujatia
V slávnostnom sprievode sa prezentovali:
V samotnom úvode išiel Dychový orchester
a mažoretky z Novej Dubnice. Potom nasledovali –
1. ZŠ Holubyho ul., 2. ZŠ Mojmírova ul.,
3. ZŠ F. E. Scherera, 4. ZŠ Brezová ul., 5. ZŠ M.
R. Štefánika Vajanského ul., 6. Cirkevná spojená
škola – organizačná zložka ZŠ sv. Márie Goretti,
7. Nerifky – staršie žiačky od Nerife z tanečnej
skupiny Aishah, 8. FS Kapustár, 9. Kynologický
klu ACTIVITY Horná Streda, 10. VŠ Goethe
Uni Bratislava, 11. Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera, 12. Obec Ducové – prezentácia krojov,
13. Yacht club Sĺňava Piešťany, 14. Stredná
odborná škola záhradnícka Piešťany, 15. FS
Krakovienka, 16. Obec Banka – mažoretky
Violets a Mini Violets, 17. Stredná odborná škola
technická Piešťany, 18. FS Povoja, 19. Piešťanský
plavecký klub, 20. Slovenský skauting – 80. zbor
Piešťany, 21. Ženský spevácky zbor Holeška
z Prašníka, 22. Komorný zbor Libuše, 23. Divadlo
exallievov Don Bosca, 24. FS Žito, 25. Mesto
Vrbové – žiaci tanečného odboru Cirkevnej ZUŠ
sv. Gorazda a študenti Gymnázia Jána Baltazára
Magina vo Vrbovom, 26. Občianske združenie
Sĺňava Piešťany a občianske združenie Spoločne
pre Piešťany, 27. Inštitút fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie v Piešťancoch, 28.
Mažoretky Gymnázia Pierra de Coubertina a DH
Drahovčanka.
Kultúrne podujatia v rámci OLKS
V piatok 5. júna vystúpilo v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku Duo Kamélie – speváčky Hana
Buštíková a Dana Vlková.
V sobotu 6. júna predpoludním pri Kolonádovom
moste vystúpil 3D Band. Popoludní v Hudobnom
pavilóne postupne vystúpili – sólista Opery SND
Bratislava Daniel Čapkovič s poetickým pásmom
venovaným Ľudovítovi Štúrovi, tanečná skupina
Mario Lopez Dance Company, dievčenský salónny
orchester Afrodité, vystúpenie Sisy Sklovskej,
Karolíny Beňačkovej a Richarda Rikkona,
speváčka Zuzana Smatanová s kapelou a kapela
Hex.
V nedeľu 7. júna popoludní sa v Hudobnom
pavilóne konali Národopisné slávnosti 2015.
Vystúpili – rodina Hlbockých s folklórnym
pásmom, spevácka skupina Povoja, FS
Krakovienka, FS Kolovrátok, FS Žito a Ľudová
hudba Petra Obucha.

18. Publikácia Slávne kúpele Slovenska
Slávnostný krst publikácie Slávne kúpele
Slovenska sa uskutočnila 10. júna 2015.
Nasledujúceho dňa sa v Kursalone konala aj jej
prezentácia. Medzi šestnástimi autormi, ktorí na
publikácii pracovali, boli aj dvaja zástupcovia
Piešťan – architekt Ľubomír Mrňa a pracovník
Balneologického múzea Martin Kostelník. Knihu
recenzoval riaditeľ Balneologického múzea
Vladimír Krupa a fotografiami prispela pracovníčka
Balneologického múzea Eva Drobná.
Publikácia popisuje architektúru 121 objektov
v 21 známych slovenských kúpeľných miestach.
Zmapovaných bolo 15 piešťanských objektov
– Napoleonské kúpele, Hotel Thermia Palace
a Balneoterapia Irma, Balnea centrum, Pro Patria,
Grandhotel Slovan (v súčasnosti chátrajúci),
Vojenský kúpeľný ústav, Dom umenia, Kúpalisko
Eva, Kolonádový most, Kúpeľná dvorana
(Kursalon), Vila Astoria, Hotel Pavla, Vila Lívia,
Vila Alexander, Hotel Eden a Hotel Jalta.
19. Nové CD kapely Slniečko
Prezentácia nového hudobného albumu piešťanskej
kapely Slniečko sa uskutočnilo v Piešťanskom
pivovare 19. júna 2015. Názov nového CD je
Falošne ale s citom. Krst v poradí už ôsmeho
albumu vykonali vedúci kapely Peter Remiš
a herec Ady Hajdu.
20. Socha piešťanských parkov – 33. ročník
Socha piešťanských parkov je najstaršia slovenská
výstava sôch v prírode.
Výstava sa koná pravidelne od roku 1967
s prestávkami v roku 1971 a v rokoch 1994 až
2004, 2006 a 2007.
33. ročník medzinárodnej výstavy prebiehal od
26. júna do 30. augusta 2015. Zúčastnilo sa jej
39 autorov, z toho 11 žien zo Slovenska, Čiech,
Maďarska, Bulharska, Poľska, Ruska a USA.
Prezentovaných bolo celkove 70 diel, prevažne
v Galérii Fontána, iba 7 diel bolo vystavených
v exteriéri.
Svoje diela vystavovali Martin Ševčovič, Juraj
Síleš, Naďa Mikolášiková-Ábelová, Vladimír
Kudlík, Robert Szittay, Ladislav Černý, Norbert
Kelecsenyi, Ján Ťapák, Martin Navratil, Erika
Kučerová a viacerí ďalší slovenskí autori. Z Čiech
prišli Michaela Danková, Pavla Dundláková a Petra
Zapletalová, z Maďarska Nándor Gallas, z USA
Sandria Hu, z Bulharska Vasilev Minev, z Poľska
Stanislav Slonina a z Ruska Vladimir Vaskin.

21. Hudobný festival Topfest
Najväčší rockový festival na Slovensku Topfest sa
konal na letisku v Piešťanoch v dňoch 26. až
28. júna 2015.
Zo zahraničných formácií vystúpila americká
skupina Twisted Sister, fínska Stratovarius,
holandská Within Temptation, švédska Arch
Enemy, punková skupina The Exploited i ďalšie.
Zo slovenských skupín vystúpili Gladiátor,
Tublatanka, Horkýže Slíže, spojenie rocku
a folklóru prezentovalo vystúpenie Lúčnice
a I.M.T. Smile i viaceré ďalšie.
22. Sakrálny koncert Cyrilo-metodské
muzicírovanie
Koncert sa uskutočnil pri príležitosti sviatku sv.
Cyrila a Metoda 5. júla 2015 v Kostole sv. Cyrila
a Metoda v Piešťanoch. V hudobno-slovnom pásme
vystúpilo komorné trio v zložení – Janka Hokina
(spev), Štefan Orviský (priečna flauta a klarinet),
Peter Hochel (organ).
23. Hudobná skupina Coverage
V lete 2015 pri reštaurácii Lodenica počas
víkendov vyhrávala do tanca a spevu nedávno
vzniknutá piešťansko-myjavská skupina Coverage.
Pre návštevníkov vyhrávala známe svetové hity.
24. Vystúpenie čínskych umelcov
V rámci kultúrnej spolupráce zavítala do Piešťan
čínska delegácia z pekingskej štvrte Xicheng,
prišiel aj čínsky veľvyslanec na Slovensku Pan
Weifang.
Pri tejto príležitosti vystúpili v kine Fontána 10.
júla 2015 čínski umelci. Vystúpenie s názvom
Kultúrny Peking, mnohoraký Xicheng malo
6 bodov programu: Čínske jojo - diabolo,
Vlajkonosiči z Tian Qiao, Zvukové imitácie,
Zhudobnená staroveká poézia, Kúzelnícke
vystúpenie a Žonglovanie s kvetináčom.
Zároveň sa konala výstava, približujúca život
v Pekingu a v jeho mestskej časti Xicheng.
25. Organové dni v Piešťanoch – 16. ročník
Organizátormi medzinárodného festivalu organovej
hudby boli Dom umenia Piešťany, Bachova
spoločnosť a Mesto Piešťany.
a) Evanjelický kostol
8. august – Vladimír Kopec - organ, Dominika
Machutová - soprán (SR)
b) Farský kostol sv. Štefana kráľa
15. august – Monika Melcová - organ (SR)

c) Dom umenia
27. august – Ursula Gram - organ (Švédsko)
4. septembra – Tomáš Mihálik - organ (SR).
26. Grape festival – 6. ročník
Mnohožánrový medzinárodný hudobný festival
sa konal na piešťanskom letisku 14. a 15. augusta
2015. Navštívilo ho cca 15 tisíc ľudí z celého
Slovenska.
V prvý deň ich zaujalo najmä vystúpenie anglickej
indie-rockovej skupiny Foals a dua Sigma. Druhý
deň však počas vystúpenia švédskeho indiefolkového pesničkára José Gonzáleza prišla silná
búrka a festival bol predčasne ukončený.
Keďže festival prispieva k rozvoju cestovného
ruchu, rozhodlo sa ho Mesto Piešťany využiť aj na
propagačné účely. Zriadilo tam informačný stánok,
tiež priestor na propagáciu svojich produktov
a služieb dostali aj podnikatelia pôsobiaci v meste.
27. Hudobný festival Lodenica
Festival hudby, tanca a zábavy sa konal v dňoch
27. – 29. augusta 2015 v areáli autokempingu
Lodenica. Vedúcim organizačného štábu bol Dušan
Drobný.
Vystúpilo 68 účinkujúcich – americký spevák
Willie Jones, švédska skupina Rednex, domáca
kapela Slniečko, český spevák Václav Neckář,
skupiny IMT Smile, Hex, Hop Trop, Kamelot,
Čechomor, český spevák František Nedvěd, Tie
Break, Fleret, Zuzana Smatanová, Katka Koščová,
Sima Martausová i ďalší interpreti a skupiny.
V tomto roku festivalu prialo i počasie, bolo
slnečno a veľmi teplo. Nadobudol už charakter
rodinného festivalu, v prestávkach medzi
vystúpeniami sa jednotlivé skupinky návštevníkov
zabávali, vyhrávali a spievali trampské piesne.
28. Filmový festival Cinematik – 10. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik sa
konal v Piešťanoch v dňoch 10. – 15. septembra
2015. Čestnou riaditeľkou festivalu bola Božidara
Turzonovová, umeleckým riaditeľom bol Vladimír
Štric.
Na festivale bolo premietnutých 162 filmov.
Porota zložená z 15 európskych filmových
kritikov rozhodla, že hlavnú cenu sekcie Meeting
Point Europe získal film Motýle, anglického
režiséra Petra Stricklanda, ktorý si cenu prevzal
v Piešťanoch osobne.
Druhá súťaž Cinematic.doc bola zameraná na
aktuálnu slovenskú dokumentárnu tvorbu, cenu

Literárneho fondu získal režisér a kameraman
Martin Štrba so snímkou Vlna vs. Breh.
Cenu divákov získal Xavier Dolan s filmom Mamii.
V sekcii Eye on Films, zameranej na tvorbu
mladých režisérov, návštevníkov najviac upútal
film Krutý, francúzskeho režiséra Erica Cherriéra.
Cenu primátora Piešťan získal slovenský
dokumentárny film Ladislava Kaboša Farby piesku.
V tomto roku si festival Cinematik vytýčil za cieľ
„objavovať nové svety“. Oboznámil návštevníkov
s katalánskou kinematografiou, cenu Rešpekt získal
katalánsky režisér Jaime Rosales.
29. Román Pán Luna
Krst románu Pán Luna nemeckého spisovateľa
Kaya Zeisberga sa uskutočnil 23. septembra 2015
v priestoroch prírodného amfiteátra, v súčasnosti
už nefunkčného. Krst vykonali vnučka Imricha
Wintera Nina Stankovská a primátor Piešťan Miloš
Tamajka.
Román je druhou knihou Kaya Zeisberga
s piešťanskou tematikou, hlavnou postavou je
tentokrát Imrich Winter. Je pokračovaním knihy
Mramorový palác, ktorého hlavnou postavou bol
Ľudovít Winter.
Autorovi pomohli objasniť niektoré skutočnosti
Nina Stankovská a pravnučka Ľudovíta Wintera
Katka Fratríková. Korektúru vykonal Kornel
Duffek, manažment Daniela Gloss a preklad
z nemčiny Juraj Gigac.
30. Otvorenie divadelnej sezóny v Dome umenia
25. septembra 2015 sa v Dome umenia uskutočnilo
otvorenie 35. divadelnej sezóny v Piešťanoch.
Slávnostný príhovor mal generálny riaditeľ US
Lúčnica Marián Turner.
S reprezentačným programom sa predstavil
US Lúčnica, vystúpili tanečný súbor, orchester
a spevácka skupina, choreografia a réžia Prof.
Štefan Nosáľ.
31. Spoločné vystúpenie ZUŠ Piešťany z Prahy
15. októbra 2015 sa v Dome umenia v Piešťanoch
uskutočnilo spoločné vystúpenie žiakov ZUŠ
Piešťany a ZUŠ Stodůlky Praha. Predstavili sa
s hudobnými, tanečnými i hudobno-dramatickými
vystúpeniami.
32. Česko-slovenský festival Piešťanské
rendezvous – 17. ročník
Festival českého a slovenského umenia Piešťanské
rendezvous sa uskutočnil v období od 2. októbra do

30. novembra 2015. Vo veľkej i malej sále Domu
umenia sa konali činoherné predstavenia, koncerty,
podujatia pre deti i niekoľko výstav.
6. október – Komédia Len si pospi miláčik, réžia
Michal Vajdička
9. október – Koncert Ivan Tásler & IMT Smile
ACOUSTIC
15. október – Spoločný program žiakov ZUŠ
Stodůlky Praha a ZUŠ Piešťany, spojený
s výstavou výtvarných prác žiakov
21. október – Koncert Ondřej Brzobohatý –
Identity tour 2015
26. október – Rozprávka pre deti Čin-Čin, Staré
divadlo Karola Spišáka, Nitra
27. október – Komédia Pro dámu na balkóně,
Divadlo Bolka Polívky Brno,
účinkoval Bolek Polívka a ďalší herci
8. november – Koncert Jarek Nohavica a jeho
hostia
11. november – Carmen á la Gypsy devils
16. november – Koncert Richard Müller & Band
a Andrej Šeban
24. november – Bábková rozprávka Červená
karkulka, Divadlo BODI Jaroměř
30. november – Tragikomédia Drobečky z perníku,
divadlo A. Dvořáka Příbram.
Počas festivalu sa konala výstava Young Art Show
8 a výstava Jaro M. Kupčo a priatelia.
33. Výstava Young Art Show 8
Otvorenie medzinárodnej výstavy Young Art Show
8 sa uskutočnilo v Dome umenia 2. októbra 2015.
Svoje diela vystavovalo 68 mladých výtvarníkov
zo SR, ČR, Poľska, Rumunska, Ruska, Francúzska,
Španielska, Škótska, Maroka, Indie, Stredoafrickej
republiky a Mexika.
Počas vernisáže sa uskutočnila prehliadka kolekcie
módnych dizajnérov, vystúpenie klaviristu Jána
Raua, rappera Vladisa, občerstvenie pripravili
študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.
34. Filmový festival Astrofilm – 9. ročník
Filmový festival o astronómii a kozmonautike
Astrofilm sa konal v piešťanskom kine Fontána
v dňoch 13. až 15. októbra 2015. Organizátormi
podujatia boli Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo, Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch.
Prihlásených bolo 18 súťažných filmov zo SR,
ČR, Maďarska, Ukrajiny, Francúzska, Holandska
a USA.
Cenu Primátora Piešťan získal maďarský film
Lovci vĺn, cena generálneho riaditeľa Slovenskej

ústrednej hvezdárne bola udelená filmu
Posolstvá vesmíru, autora Michala Maturkaniča
z Vihorlatskej hvezdárne Humenné a cenu divákov
získal francúzsky film Polaris, o vesmírnej ponorke
a tajomstve polárnej noci.
Návštevníci mohli tiež pozorovať Slnko a nočnú
oblohu, vypočuť si odborné prednášky, konali
sa tvorivé dielne. Súčasťou podujatia bol aj krst
knihy Astronomické oko, výstava súťažných prác
Astrofoto, celoslovenská výtvarná súťaž Vesmír
očami detí a astronomickú techniku prezentovali
firmy Tromf a Astronyx.
35. Medzinárodný festival detí a mládeže –
12. ročník
V predchádzajúcom roku sa festival tanca a spevu
uskutočnil v Piešťanoch na nesúťažnej úrovni,
v tomto roku to bola už súťažná prehliadka.
Predkolo medzinárodnej súťaže sa konalo 26.
októbra v kine Fontána. Vystúpili deti zo ZUŠ
Piešťany, Plevníka - Drienového, Košíc, Ruska
a Ukrajiny.
36. Filmový festival Brazil visual – 3. ročník
Festival brazílskeho filmu sa konal v Piešťanskom
pivovare v dňoch 5. až
8. novembra 2015.
Premietnuté boli – dokumentárny film Sivé mesto,
snímka Rio 2096 a film Chlapec a svet.
37. Žiaci ZUŠ Piešťany na festivale v Českej
republike
Začiatkom novembra 2016 sa tanečníci ZUŠ
Piešťany zúčastnili festivalu Podzimní pohádka
v českých Tepliciach. Získali tam niekoľko ocenení
a zároveň si zabezpečili postup do európskeho
finále, ktoré sa uskutoční v máji 2016 v parížskom
Disneylande.
38. Filmový festival Eurotour Piešťany – 11. ročník
Medzinárodná prehliadka dokumentárnych
a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku
Eurotour sa konala v kine Fontána v dňoch 3. až
5. novembra 2015. Podujatie zorganizovalo MsKS
v Piešťanoch.
Súčasťou prehliadky bola súťažná kategória
Moment, v ktorej sa prezentovalo 6 amatérskych
tvorcov siedmimi krátkymi filmami.
Tiež boli premietnuté ďalšie filmy v nesúťažných
kategóriách. Premietnutý bol aj film o našom
partnerskom meste Varaždinske Toplice
v Chorvátsku.
Cenu primátora mesta Piešťany získal Andrej

Macháč za film Výstup na Rysy. Cenu divákov
získal Jozef Šimončič za film Lietajúce leto.
Medzi sprievodné podujatia patrili výstavy
fotografií s prírodnou a cestovateľskou tematikou.
39. Poštová známka s motívom obrazu Alfonsa
Muchu
25. novembra 2015 sa vo Vile Dr. Lisku
uskutočnilo otvorenie výstavy obrazov českého
maliara Alfonsa Muchu. Potom sa účastníci
podujatia presunuli do hotela Thermia Palace,
kde sa nachádza Muchov obraz s názvom Buď
pozdravený, požehnaný prameň zdravia.
Časť obrazu, kde je zobrazená Muchova dcéra, sa
stal motívom novej poštovej známky. Motív na
známke stvárnil slovenský grafik a rytec František
Horniak.
Krstu poštovej známky v Thermii Palace sa
zúčastnila aj veľvyslankyňa Českej republiky na
Slovensku Lívia Klausová, manželka bývalého
prezidenta ČR Václava Klausa.
Zároveň sa uskutočnilo vyhlásenie ankety
o najkrajšiu slovenskú známku za rok 2014
a ocenenie úspešných autorov známok.
40. International jazz Piešťany v roku 2015
Spoločnosť International Jazz Piešťany, n. o.
zorganizovala aj v roku 2015 džezový celoročný
festival, ktorý pozostával z 32 piatkových
koncertov a tiež bol aj rovnaký počet pondelkových
jam session. Celkove vystúpilo 180 hudobníkov,
okrem džezu zaznel aj swing, blues, pop-rock
a folk.
41. Festival Doda Šošoku – 7. ročník
Džezový festival sa konal v Piešťanoch v dňoch
4. a 5. decembra 2015.
28 slovenských a českých hudobníkov sa
predstavilo v Kursalone vo veľkej sále i v menších
priestoroch Art Jazz Gallery.
Vystúpili Matúš Jakabčic so svojím československým Big bandom, Milo Suchomel a jeho
Sax in the city, formácia Nothing But Swing
a kvarteto Rada Tarišku s ďalšími členmi venezuelský pianista Benito Gonzales, maďarský
kontrabasista Gyorgy Orban a bubeník David
Hodek.
42. Z histórie džezu v Piešťanoch
Rozvoj džezových podujatí v Piešťanoch sa začal
od roku 1999, keď bola na Winterovej ul. otvorená
Art Jazz Gallery. Začali sa tam konať džezové

koncerty, o čo sa zaslúžil najmä nový občan
Piešťan, hudobník Jozef Dodo Šošoka.
V roku 2004 vznikla myšlienka spojiť jednotlivé
koncerty do celoročného spoločného podujatia
International jazz Piešťany, ktorého 1. ročník sa
uskutočnil v nasledujúcom roku.
Keď Dodo Šošoka v roku 2008 zomrel, začal sa na
jeho počesť konať džezový Festival Doda Šošoku.
Každoročne sa tiež koná výstava Karikatúra a jazz.
V roku 2010 sa Art Jazz Gallery presťahovala do
nových priestorov v Kursalone. Pribudli aj letné
koncerty na terase Kursalonu.
Za obdobie desiatich rokov 2015 - 2014 sa
uskutočnilo 776 džezových podujatí, vystúpilo viac
ako 2000 hudobníkov z 20 štátov sveta. Medzi nimi
boli svetoví džezmeni Kenny Garrett, Chris Potter,
Robert Glasper, Roy Hargrove, Gregoire Marret
i mnohí ďalší. Aj v našom meste pôsobí viacero
džezových hudobníkov, akými sú Tomáš Gajlík,
Cuco Gajlík, Andrej Urminský, Majo Mišík,
Roland Kánik i ďalší.
43. Vianočný koncert FS Slnečnica
Vianočný koncert piešťanského FS Slnečnica
sa konal v Dome umenia 4. decembra 2015.
Najprv sa predstavili malí tanečníci a speváci
súboru Slnečnička. Starší členovia FS Slnečnica
sa prezentovali tancami a ďalším folklórom
z viacerých regiónov Slovenska.
44. Vianočný koncert v Dome umenia
Koncert sa uskutočnil 7. decembra 2015. Vystúpila
Slovenská filharmónia a Spevácky zbor Lúčnica.
45. Vianočný koncert v KSC Fontána
Koncert sa uskutočnil 7. decembra. Vystúpilo
komorné trio Gaudium, Ricco a Claudia.
46. Vianočný program žiakov ZUŠ Piešťany
Žiaci tanečného odboru ZUŠ Piešťany sa 9. a 10.
decembra predstavili v Dome umenia s tradičným
vianočným programom. Predviedli sa s novými
choreografiami, stvárnili tancom nadprirodzené
a rozprávkové bytosti.
47. Festival Vianočné impresie 2015 – 9. ročník
Festival adventnej a vianočnej piesne Vianočné
impresie sa konal v Kostole sv. Cyrila a Metoda 15.
decembra. Vystúpili – spevácky zbor Cantilena zo
Senice, spevácky zbor Kysuca z Čadce a domáci
spevácky zbor Coro Laudamus.

48. Vianočný bazár v Kursalone
Vianočný bazár sa konal 12. decembra.
Zorganizoval ho Medzinárodný klub žien
v Piešťanoch.
49. Vianočné podujatie v kúpeľoch
20. decembra v hoteli Thermia Palace tradične
vystúpil Svatováclavský sbor z Dolných Bojanovic.
23. decembra sa v Kongresovom centre SLK konal
slávnostný vianočný koncert.
Vystúpili klavirista Ladislav Fančovič a huslista
Milan Paľa.
50. Galéria NaMi – 25. výročie vzniku
Piešťanská výtvarníčka Naďa Mikolášiková, rod.
Ábelová otvorila v júni 1990 vo svojom dome
na Radlinského ul. prvú súkromnú galériu na
Slovensku s názvom Galéria NaMi.
V rokoch 1991 až 1993 sa galéria nachádzala na
Winterovej ul., najprv v priestoroch Starej lekárne
a potom v priestoroch náprotivnej budovy. Od roku
1993 až do roku 2003 bola potom v priestoroch
bývalej knižnice, kde okrem predajných priestorov
bola aj výstavná miestnosť.
Od roku 2003 Naďa Mikolášiková je vlastníčkou
priestorov pod Kolonádou na Winterovej ul. Od
roku 2006 prezentuje v galérii svoju tvorbu, pričom
využíva aj svoju umeleckú zručnosť.
51. Noviny a časopisy
a) Piešťanský týždeň – ročník 25., regionálny
týždenník pre Piešťany a okolie, vydavateľ
WINTERmédia, a.s., Piešťany.
V roku 2015 šéfredaktorom bol Ing. Ján Karásek,
od júna Tibor Hlobeň, redaktori Viera Dusíková,
Jozef Vojčiniak, od júna pribudla aj Alexandra
Mathiasová, športový redaktor Tomáš Horký,
grafická úprava Ľubomír Škorňák.
Piešťanský týždeň je najčítanejšie periodikum
v regióne Piešťan, informuje o všetkých oblastiach
života obyvateľov mesta a okolia.
b) Radnica informuje – ročník 16., informačný
spravodaj mesta Piešťany, vydavateľ Mesto
Piešťany. V roku 2015 vyšlo 5 čísel. Zodpovedná
redaktora Eva Bereczová.
c) Revue Piešťany – ročník 51., kultúrnospoločenský štvrťročník, vydavateľ Mesto
Piešťany. V roku 2015 vyšli dve dvojčísla 1 - 2
a 3 - 4.
Šéfredaktorka časopisu Eva Bereczová.

52. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
V roku 2015 sa v rámci MsKS v Piešťanoch
uskutočnilo 820 podujatí, z toho bolo 713
vlastných podujatí a 107 bolo prenájmov, niektoré
i s technickým zabezpečením. Podujatia sa konali
v exteriéri, na Malej scéne, v KSC Fontána
a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
Riaditeľkou MsKS bola Mgr. Marta Jurčová.
a) Podujatia v exteriéri 1. Karneval na ľade,
Winterova ul., 2. Pochovávanie basy, 3. Otvorenie
letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch,
4. Výtvarný salón EMI, Kolonádový most, 5. Hody
v Piešťanoch, Mariánske námestie, 6. Rozsvietenie
vianočného stromčeka, Winterova ul., 7. Adventné
nedele, Nám. slobody.
b) Podujatia na Malej scéne 1. Liga proti rakovine
(prenájom), 2. Filmové premietanie pre deti, 3.
Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska (prenájom),
4. PN chvály (prenájom), 5. Budhizmus –
prednáška, 6. AkSen (prenájom),
7. Firma
Jaspis (prenájom viackrát), 8. PSBD (prenájom),
9. Bábkové divadlo, 10. CVČ Ahoj – vernisáž
výstavy, 11. Referendum (prenájom), 12. Klub
vodného póla (prenájom), 13. Únia slabozrakých
a nevidiacich Slovenska (prenájom), 14. Divadelné
predstavenia, 15. Slovenská únia proti osteoporóze
(prenájom), 16. Sloboda zvierat – burza,
17. Svedkovia Jehovovi (prenájom), 18. Zdravotné
prednášky, 19. Bábkové predstavenie pre MŠ,
20. Cirkevná ZŠ (prenájom), 21. Sympózium
Kaktusárske Piešťany 2014, 22. Lančarič
(prenájom), 23. Vargová (prenájom), 24. Schôdza
vlastníkov bytov (prenájom), 25. Materské
centrum ÚSMEV, 26. FF Cinematik, 27. Chichi
world (prenájom), 28. Slovenský zväz celiatikov
(prenájom), 29. MŠ – vianočná besiedka.
c) Podujatia v KSC Fontána 1. Volebná komisia
pre referendum (prenájom), 2. Zimný koncert –
komorné trio Gaudium, 3. Firma Jaspis (prenájom),
4. Stretnutie predsedov občianskych združení,
5. Tanečné vystúpenie Plejády, ZUŠ Piešťany,
6. Valentínsky koncert – Swing Quartet Piešťany,
7. Súťaž v moderných tancoch pre žiakov ZŠ,
8. Liga proti reumatizmu (prenájom), 9. Koncert
pre ženy k MDŽ, 10. Tanečný súbor Bella –
ZUŠ Piešťany, 11. Výchovný program pre ZŠ
(prenájom), 12. Veľká cena mesta Piešťany vo
fitness detí, 13. Stretnutie primátora mesta so
zástupcami občianskych združení (prenájom),
14. Playback show – súťaž pre žiakov ZŠ,
15. Tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ Piešťany
a kazašského súboru Karnevaláčik, 16. Anketa

Športovec mesta Piešťany za rok 2014 (prenájom),
17. Anketa Osobnosť mesta Piešťany za rok 2014
(prenájom), 18. Tanečné vystúpenie Austedis,
ZUŠ Piešťany, 19. Zábavný program Bavíme
sa navzájom, 20. Výchovný program pre SŠ
(prenájom), 21. Tanec bez hraníc, 22. VŠ sv.
Alžbety – promócie (prenájom), 23. Konferencia
o biologickej psychiatrii (prenájom), 24. Letný
koncert žiakov ZUŠ, 25. Vernisáž SPP, 26. UCM
Trnava (prenájom), 27. Kultúrny Peking,
28. Medzinárodné stretnutie škôl (prenájom),
29. Majáles, 30. FF Cinematik, 31. Victoria Regia,
32. Deň zdravia, 33. Mesiac úcty k starším – HS
Drišľak, 34. Detský FS Striebornička,
35. FF Astrofilm, 36. Medzinárodný festival detí
a mládeže – 12. ročník, 37. FF Eurotour, 38. Oslavy
130. výročia učňovského školstva (prenájom),
39. Zábavný program Deti deťom, 40. Stretnutie
primátora Piešťan s členmi OZ a neziskových
organizácií (prenájom), 41. Vianočná akadémia
ZŠ F. E. Scherera, 42. Vianočný koncert,
43. Stretnutie primátora mesta s podnikateľmi,
44. Vianočný orientálny recitál (prenájom),
45. Premietanie filmov pre ZŠ Mojmírova ul.
d) Podujatia v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku – konali sa v období jún – september.
1. Politická strana SMER (prenájom), 2. Stavanie
mája – FS Podhoranka, 3. Evanjelické služby Božie
(prenájom), 4. Deň matiek – Slovak tango, 5. DH
Bučkovanka, 6. Medzinárodný deň detí - divadelné
predstavenie, 7. Národopisný deň, 8. Dívčí
saxofonový orchester Luhačovice,
9. Detská orientálna show Nerife, 10. Deň
otcov – MŠ Staničná ul., 11. Spevácke skupiny
z Piešťan a okolia, SHAMS, Jadranka, 12. Detský
zbor z USA, 13. DH Drahovčanka, 14. FS Máj,
15. Bažant kinematograf, 16. Žochári, 17. DH
Vrbovanka, 18. Marián Bango, 19. ĽH Borovienka,
20. FS Villo, Maďarsko, 21. Deti z Poděbrad
a z Námestova, 22. Trenčianska dvanástka, 23. DH
Lieskované, 24. Dovidenia prázdniny – Divadlo
Princ Bajaja, tanečný klub Karmen, 25. Martha
a Tena Elefteriadu, 26. DH Dubovanka, 27. ZUŠ
Piešťany – FS Striebornica a FS Striebornička,
28. FS Slnečnica, 29. Folklórne pásmo Petržalská
svadba.
e) Výstavy v Galérii Fontána 1. Roman Tibenský:
Výber z tvorby II, Motýle – fotografie, 2. Andrej
Palacko – fotografie, 3. Ivan Szabó – obrazy,
4. Hasičské hobby, 5. Stredná súkromná umelecká
škola Nitra, 6. Dušan Švorc: Kópie svetových
majstrov, 7. ZUŠ Piešťany, 8. Združenie

výtvarníkov a teoretikov Juhovýchodnej Moravy,
9. Socha piešťanských parkov, 10. Jozef Krivánek:
Vesmír v nás – obrazy, 11. Victoria Regia – výstava
a aranžovanie kvetín,
12. Yaro M. Kupčo –
fotografie, 13. Pavol Dubina – sochy, Noémi
Kolčaková Szakállová – maľba, Juraj Sloboda
– sklo, 14. Česká maľba – obrazy, objekty, 15.
Vojtech Hank – fotografie, 16. ARTTEX – Klub
textilných výtvarníkov Bratislava.
f) Výstavy vo foyeri KSC Fontána – uskutočnilo sa
23 výstav.
Medzi ne patrili: 1. Výstava z činnosti MsKS
2014 – fotografie – Viera Dusíková, Vojtech Hank
a Martin Valo, 2. Súkromná ZUŠ Piešťany –
výstava prác žiakov, 3. V. Haring a S. Laborecký
– karikatúry, 4. ZUŠ Piešťany – výstava prác
žiakov, 5. Krojované bábiky Slovenska – pripravila
Veronika Cetliová, 6. Socha piešťanských parkov,
7. Peking – mestská časť Xicheng,
8. Piešťany
na historických fotografiách, 9. Deň zdravia –
výstava občianskych združení, atď.
g) Výstavy na Malej scéne – uskutočnilo sa
7 výstav.
Medzi ne patrili: 1. Výstava kaktusov, sukulentov
a keramiky, 2. Historické fotografie Piešťan –
archív BM, atď.
h) Kino Fontána V roku 2015 sa uskutočnilo
541 filmových predstavení, ktoré navštívilo
31 885 divákov, priemerná návštevnosť na jedno
predstavenie bola 59 divákov.
30. apríla sa uskutočnil Nočný filmový maratón.
V septembri sa konal 10. ročník FF Cinematik
Piešťany, v októbri 9. ročník FF Astrofilm Piešťany,
v novembri 11. ročník FF Eurotour Piešťany.
Filmový klub pri MsKS premietal filmy každý
pondelok, celkove za rok 51 predstavení.
Premietnuté boli aj filmy z PROJEKTU 100 - 2015.
53. Mestská knižnica mesta Piešťany
Riaditeľkou MsK v Piešťanoch v roku 2015 bola
Ing. Margita Galová.
90. výročie svojho založenia oslávila knižnica
15. mája 2015 dvoma podujatiami. Prvé podujatie
bol Deň v knižnici. Pri tejto príležitosti bol
v oddelení pre deti otvorený nový zábavno-náučný
priestor Múdra ponorka. Druhé podujatie bol Deň
otvorených dverí v mestskej knižnici.
a) Služby mestskej knižnice Mestská knižnica
poskytovala výpožičné služby, informačné
služby a iné služby, medzi ktoré patrili služby
internet strediska alebo propagačná činnosť
prostredníctvom vlastnej internetovej stránky, cez

miestne a regionálne noviny a pod.
b) Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
– v roku 2015 knižnica pripravila a zrealizovala
481 podujatí. Boli to besedy s autormi kníh pre deti
a mládež, literárne informačné hodiny, prezentácie
literárnych a odborných diel, prednášky, semináre,
výstavy, tvorivé dielne, literárne festivaly, knižné
veľtrhy, prázdninové prímestské tábory a pod.
Mestská knižnica realizovala projekty – mestské
a regionálne, celoslovenské i medzinárodné.
Mestské a regionálne projekty: 1. Štúrovci a ich
odkaz (pri príležitosti 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra), 2. Stretnúť knihu každý deň –
5. ročník (projekt nadviazal na ďalšie podujatia
podporujúce čítanie detí a mládeže – Túlavá
knižnica, Týždeň hlasného čítania a pod.).
Celoslovenské projekty: 1. Čítame s Osmijankom,
pridaj sa aj ty ! – 11. ročník (hlasné čítanie
ukážok z kníh, interaktívne hry a tvorivé aktivity),
2. Čítame si ... – 8. ročník (detský čitateľský
maratón, čítalo sa nielen v knižnici ale aj na
mestskom úrade), 3. Les ukrytý v knihe (podujatia
zamerané na ochranu lesa, prírody a životného
prostredia), 4. Týždeň slovenských knižníc – 16.
ročník (besedy, informačné hodiny, tvorivé dielne,
výstavy, návštevníci sa mohli bezplatne zapísať
do knižnice), 5. Ako hravo čítať (celoslovenský
seminár o čítaní detí).
Medzinárodné projekty: 1. PIKTO 15 (konferencia
dizajnérov a ilustrátorov), 2. Keď čítanie je čtení
– 7. ročník (oboznámenie detí s českou kultúrou
a literatúrou).
c) Piešťanské informačné centrum PIC
poskytovalo návštevníkom mesta i kúpeľov
informácie o meste, kultúrno-spoločenských
a športových podujatiach, o využití voľného času
a pod.
V spolupráci s OO CR Rezort Piešťany
propagovalo a prezentovalo mesto Piešťany na
rôznych podujatiach, tiež prostredníctvom vlastnej
webovej stránky i prostredníctvom tlačených
materiálov.
Medzi ďalšie aktivity PIC patrilo vyhlásenie
výsledkov súťaže O najkrajšie okno a balkón
v Piešťanoch, prezentácia projektov a aktivít
Moravsko-sliezskeho kraja, prezentácie
cestovateľov a tematické vychádzky (Spoznávajme
spolu Piešťany, Po stopách Ľudovíta Wintera,
Stromy piešťanských parkov, Po stopách
piešťanskej histórie).

54. Balneologické múzeum Piešťany
Riaditeľom Balneologického múzea v Piešťanoch
v roku 2015 bol PhDr. Vladimír Krupa.
Zriaďovateľom Balneologického múzea je
Trnavský samosprávny kraj.
a) Objekty múzea
1. Hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany
(Kursalonu)
2. Vila Dr. Lisku, Štefánikova ul. 1
3. Pamätná izba Ivana Krasku, Nábrežie Ivana
Krasku 2
b) Zbierkotvorná činnosť Zbierkové predmety
múzeum získavalo vlastnými zbermi, výskumami,
nákupmi a darmi.
Zbierkové predmety pribudli do jednotlivých
zbierok múzea – do balneohistorickej zbierky,
historickej zbierky, zbierky výtvarného umenia,
prírodovednej zbierky.
Financie na ich nákup vo výške 5 716 eur získalo
múzeum jednak úpravou svojho rozpočtu na rok
2015 (4 995 eur), zbytok poskytli sponzori.
Najvýznamnejším predmetom, ktorý pribudol do
archeologickej zbierky bol staroveký prsteň z doby
rímskej z hrobu I Krakovany - Stráže (nález z roku
1933). Financie poskytli – Ministerstvo kultúry SR
( 6 tis. eur), TTSK (380 eur a 3 tis. eur) a sponzori
(5 620 eur).
Pracovníci múzea v roku 2015 pokračovali
v elektronickom spracovaní zbierok, v ich
katalogizácii, konzervovaní a reštaurovaní.
c) Výskumná činnosť múzea Prioritnou úlohou
bolo Spracovanie archeologických nálezov z doby
rímskej z Krakovian - Stráží, a to v spolupráci
s RGZM Mainz (Römisch-Germanisches
Zentralmuseum), Nemecko. Úlohu si múzeum
splnilo už v roku 2014, avšak kvôli finančným
problémom na nemeckej strane bolo vydanie
publikácie presunuté na neskôr.
Ďalšia výskumná činnosť múzea bola –
archeologické prieskumy v regióne Piešťan,
spracovanie materiálu z archeologického výskumu
v areáli kaštieľa v Chtelnici, archeologické
výskumy v regióne vyvolané stavebnými
aktivitami, tiež geologický, paleontologický
a archeologický výskum lokality Veľká Pec
v Prašníku a priebežne sa plnili i ďalšie úlohy.
d) Edičná a publikačná činnosť múzea
1. Publikácia autorov Vladimíra Krupu a Mariána
Klču v slovensko-anglickej jazykovej verzii Bohaté
hroby z doby rímskej z Krakovian - Stráží .
2. Zborník múzea Balneologický spravodajca 2011
- 2014. Svoje články a štúdie uverejnili v zborníku
aj pracovníci BM – Vladimír Krupa, Martin

Kostelník, Andrej Bolerázsky, Jarmila Hluchová,
Tomáš Mlynský.
e) Výstavná činnosť
Výstavy v priestoroch múzea 1. Betlehemy zo
zbierky Viery a Jozefa Gruskovcov, 2. Piešťany
objektívom fotografa Vladimíra Brnu (v súčasnosti
už nežijúceho piešťanského fotografa), 3. Stratené
pralesy (výstava exponátov fosílií), 4. Vo vzduchu
i na zemi (Letecký pluk v Piešťanoch 1939 - 1944,
jeho príslušníci sa zúčastnili SNP 1944),
5. Z tvorby Alfonsa Muchu (pri príležitosti vydania
poštovej známky s motívom jeho obrazu).
Výstavy mimo priestorov múzea 1. Umenie
v parku/Plastika a obrazy – 4. ročník (v Dome
umenia), 2. O živote Ľudovíta Wintera (v Auparku)
i ďalšie výstavy.
f) Prednášková činnosť Pracovníci múzea
realizovali prednášky na rôzne témy. Zúčastňovali
sa ich návštevníci múzea, žiaci základných
a stredných škôl, kúpeľní hostia a pod.
g) Podujatia múzea 1. Štúrovci v slovenskej
poézii (v rámci Roka Ľudovíta Štúra, konalo sa
v Pamätnej izbe Ivana Krasku), 2. Noc múzeí
(v Balneologickom múzeu), 3. Otvorenie letnej
kúpeľnej sezóny (v Balneologickom múzeu),
4. Prezentácia publikácie Slávne kúpele Slovenska
(v Balnea Esplanade a v Kursalone), 5. Prezentácia
múzea počas návštevy bieloruskej delegácie
s názvom Po stopách Janka Kupalu na Slovensku,
6. Prezentácia novej slovenskej poštovej známky
s námetom obrazu Alfonsa Muchu (v Thermii
Palace).
55. Elektrárňa Piešťany
Objekt zrekonštruovanej historickej Elektrárne
Piešťany bol pre verejnosť otvorený v septembri
2014. V roku 2015 sa tam uskutočnilo viacero
vzdelávacích, kultúrnych a ďalších spoločenských
podujatí.
Vzdelávacie podujatia boli zamerané najmä na
mládež, do Elektrárne prichádzali exkurzie zo škôl.
Konali sa tiež známe kultúrne podujatia, ako sú
koncerty hudobných skupín, výstavy a pod.
V Elektrárni sa konali aj ďalšie spoločenské
podujatia. Napríklad 6. decembra na Mikuláša
sa uskutočnilo podujatie pre deti, spojené
s rozsvietením vianočného stromčeka.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň
1. Pohyb obyvateľstva v roku 2015
a) Narodenie detí – v roku 2015 sa v piešťanskej
nemocnici narodilo 680 detí. Z toho sa obyvateľom
Piešťan narodilo 172 detí, z nich bolo 94 chlapcov
a 78 dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2015 zomrelo
v Piešťanoch 425 ľudí. Z toho bolo 232 obyvateľov
Piešťan, z nich bolo 115 mužov a 117 žien.
c) Sobáše – v roku 2015 bolo v Piešťanoch
uzavretých 185 manželstiev. Z toho 123
manželstiev uzavreli obyvatelia Piešťan.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku
2015 sa do Piešťan prisťahovalo 382 občanov
a odsťahovalo sa 521.
e) Počet obyvateľov Piešťan – opäť klesol.
K 31.12.2015 (1.1.2016) mali Piešťany 28 486
obyvateľov, z toho bolo 13 349 mužov a 15 137
žien (pokles oproti minulému roku o 219).
Na najväčšom piešťanskom sídlisku Adam Trajan
žilo 5 223 ľudí, v miestnej časti Kocurice 287 ľudí.
Obyvateľov nad 65 rokov bolo 5 337, nad 70 rokov
3 785 a v aktívnom veku 18 – 60 rokov 16 905
obyvateľov.
2. Životné jubileá
a) Helena Mikulová – najstaršia občianka Piešťan
sa 26. marca 2015 dožila veku 102 rokov.
K životnému jubileu jej prišiel zablahoželať
primátor Piešťan Miloš Tamajka.
b) Ján Rúčka – 29. augusta 2015 oslávil životné
jubileum 100 rokov.
Zablahoželať mu prišla delegácia pracovníkov
MsÚ na čele s viceprimátorom Michalom
Hynekom.
c) Oľga Osvaldíková – 17. septembra 2015 oslávila
životné jubileum 100 rokov. Bývalá tanečnica,
baletka a učiteľka tanca sa so svojimi gratulantmi
stretla v Kursalone.
d) Anna Lýgia Pučeková – 14. januára 2015 sa
dožila veku 90 rokov.
Bývalá predsedníčka piešťanskej pobočky Ligy
proti reumatizmu oslávila svoje narodeniny
v dennom centre Rozmarín. Medzi gratulantmi
boli primátor mesta Miloš Tamajka, poslanci MsZ
Remo Cicutto a Martin Cifra a riaditeľ NÚRCH
prof. Jozef Rovenský.
3. Úmrtia
a) Helena Mikulová – najstaršia občianka Piešťan
zomrela 7. novembra 2015 vo veku 102 rokov.

b) Vladimír Hagara – piešťanský rodák, zomrel 24.
mája 2015 vo veku 71 rokov. Futbalista Spartaka
Trnava, hráč 5-násobného majstra Československa
vo futbale, za reprezentáciu Československa
odohral 25 zápasov a v roku 1970 sa zúčastnil
majstrovstiev sveta vo futbale v Mexiku.
4. Voľné pouličné aktivity slobodných umelcov –
povolené miesta
Upravuje ich VZN MP z roku 2009. Jednotlivec
alebo skupina môže na verejnom priestranstve
prezentovať vlastnú tvorbu alebo záľuby z oblasti
výtvarnej, hudobnej, hovoreného slova a pod.,
pričom na uvedené podujatia nevyberá vstupné;
dobrovoľné príspevky okolostojacich alebo
okoloidúcich však môže prijať.
Voľné pouličné aktivity sa v Piešťanoch môžu
vykonávať na vyhradených priestranstvách
na území mestskej pešej zóny, ktorými sú: 1.
Winterova ul. (na úseku od bývalého hotela Lipa
po fontánku pred hotelom Eden), 2. Sady A. Kmeťa
- park, 3. Kolonádový most (po celej dĺžke), 4.
Námestie slobody. Možno ich vykonávať v čase od
9. do 22. hod.
5. Rybári v Piešťanoch
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu Piešťany (ďsalej len MsO SRZ) mala k 1.
1. 2015 1 319 členov, z toho 169 detí, predsedom
bol Roman Piešťanský, ktorý nahradil Ing. Martina
Lipku.
MsO SRZ obhospodaruje cca 60 ha stojatých vôd,
patria sem Obtokové rameno Váhu, štrkovisko
Dlhé Kusy, štyri Kazety pri Hornej Strede,
Rimplerova važina, Agátky, Kocianova važina
a nádrž Pod Jazom.
Z tečúcich vôd, z ktorých dve sú kaprové a dve
pstruhové, je to hlavne rieka Váh na asi 15 km
úseku od Hornej Stredy po Sokolovce, ďalej potok
Dubová, Striebornica a Modrovský potok.
Od 15. marca do 1. júna je na všetkých
uzatvorených vodách všeobecný zákaz lovu rýb.
Loviť možno vtedy iba v tečúcich vodách a to iba
tie druhy rýb, ktoré nemajú stanovenú ochranu. Na
niektorých vodách je udelená výnimka začať lov
kaprov už v polovici mája.
Jasné obdobie využívajú rybári na vyčistenie
brehov tokov, počas brigád sa vyzbiera množstvo
komunálneho odpadu.
Zarybnenie revírov prebieha v dvoch etapách,
v apríli a máji a potom v októbri a novembri. Toky
sa zarybňujú približne 20-timi tonami rýb, z toho

asi 15 ton sú kapry a okrem nich aj amury, liene,
šťuky a pstruhy dúhové.
MsO SRZ v Piešťanoch každoročne organizuje
viacero rybárskych pretekov. Patrili medzi ne
napríklad prvomájové rybárske preteky na Dlhých
Kusoch alebo májové preteky detí na Obtokovom
ramene Váhu.
V septembri sa na Vážskom kanáli konali preteky
technikou feeder o Piešťanský pohár, v októbri
pribudli preteky v prívlači na Dlhých Kusoch,
v novembri na Obtokovom ramene tradičné
Katarínske preteky a v decembri Memoriál Eda
Balážika.
Viacerí piešťanskí rybári reprezentovali svoju
organizáciu v rôznych pretekoch a súťažiach,
v LRU plávaní, v prívlači, muche a feederi.
Na základných školách a v CVČ Ahoj fungovali
rybárske krúžky pre deti od 6 do 15 rokov
a mládežníkov do 18 rokov, ktoré viedli skúsení
rybári Jaroslav Heler a Gejza Sordyl. Jaroslav
Heler tiež propagoval rybárstvo v reláciách
Rybárskej televízie.

2014). Z nich bolo objasnených 379, z toho
bolo 38 dodatočne objasnených, spáchaných
v predchádzajúcich rokoch.
Rozdelenie podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 44 prípadov
(objasnených 30, dodatočne
objasnených 1)
- mravnostná trestná činnosť – 1
(objasnených 0, dodatočne objasnených 0)
- majetková trestná činnosť – 280
(objasnených 73, dodatočne objasnených 12)
- ekonomická trestná činnosť – 273 (objasnených
135, dodatočne objasnených 12).
b) Priestupky – v roku 2015 bolo v služobnom
obvode OO PZ Piešťany zdokumentovaných
(oznámených a zistených) 1 369 priestupkov (o 12
viacej než v roku 2014), páchateľ bol zistený v 460
prípadoch.
Počet priestupkov prejednaných v blokovom
konaní bol 3 360, z toho bola pokuta zaplatená na
mieste v 2 928 prípadoch a nezaplatená na mieste
v 432 prípadoch.

6. Porušovanie zákazu bicyklovania na pešej zóne
I napriek zákazu si viacerí cyklisti zvykli jazdiť po
pešej zóne, čím ohrozujú chodcov.
Počas leta 2015 ich na tento priestupok denne
upozorňovali mestskí policajti. Zároveň mestská
polícia v spolupráci so Službami mesta Piešťany
pri vstupoch na pešiu zónu nainštalovala niekoľko
informačných tabúľ o zákaze bicyklovania po pešej
zóne pod hrozbou pokuty až do výšky 50 eur.
Po dvadsiatich dňoch upozorňovania prešli policajti
od prevencie k represii. 10. augusta vykonalo
9 mestských a štátnych policajtov preventívnobezpečnostnú akciu, zameranú na dodržiavanie
zákazu jazdy na bicykli po pešej zóne. Cyklistom,
ktorí zákaz porušili, udeľovali blokové pokuty.
Jeden cyklista jazdil aj pod vplyvom alkoholu.

8. Nešťastia
a) Samovraždy
Začiatkom februára ukončilo svoj život výstrelom
zo zbrane 14-ročné dievča. Bolo citlivé, vnímavé
a dobre sa učilo.
V apríli sa rozhodol 27-ročný muž ukončiť
svoj život skokom do Váhu. Hľadali ho hasiči
i potápači, jeho telo objavili v rieke až po trinástich
dňoch.
V júni ukončil svoj život pod kolesami rýchlika
v Piešťanoch 33-ročný muž.
b) Dopravné nehody
V máji jazdil 20-ročný vodič auta veľmi rýchlo
a v zákrute dostal šmyk. Na zastávke autobusu
zrazil dve ženy, z nich jednu usmrtil a druhú
zmrzačil.

7. Trestná činnosť v služobnom obvode OO PZ
Piešťany v roku 2015
Do pôsobnosti Obvodného oddelenia Policajného
zboru Piešťany patria mesto Piešťany a obce
Banka, Bašovce, Drahovce, Ducové, Hubina,
Moravany nad Váhom, Ostrov, Ratnovce a Veľké
Orvište.
Riaditeľom OO PZ Piešťany v roku 2015 bol pplk.
Mgr. Miroslav Folajtar.
a) Trestné činy (kriminalita) – v služobnom obvode
OO PZ Piešťany bolo v roku 2015 zistených
754 trestných činov (o 123 viacej než v roku

9. Požiar budovy na Teplickej ul.
Nad ránom 10. júla 2015 vypukol požiar v pasáži
vedúcej na Teplickú ul., v zadnej časti bývalého
Indians Pubu, neskôr prerobeného na Coolturák.
Požiar zasiahol aj susedné objekty – sociálnu
prístavbu mestskej polície, stolársku dielňu
a nedávno otvorenú reštauráciu Folklór. Požiar
hasilo približne 50 profesionálnych i dobrovoľných
hasičov z regiónu Piešťan.
10. Podpaľač áut
Začiatkom novembra 2015 zadržali kriminalisti

26-ročného muža z Piešťan. Priznal sa k podpáleniu a prebiehalo od polovice marca do konca apríla.
viacerých áut v Piešťanoch a okolí.
Brehy Váhu, Sĺňavy a potoku Dubová čistili žiaci
základných a stredných škôl, OZ Sĺňava, OZ Pro
11. Krádeže áut
Civitate - Spoločne pre Piešťany i ďalší brigádnici.
V novembri 2015 zadržali piešťanskí kriminalisti
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl, vo svete
dvoch mladých mužov, ktorí sa pokúšali na
sa pripomína od roku 1970) sa 24. apríla do
Vážskej ul. ukradnúť osobné auto. Predtým ukradli verejného upratovania zapojilo aj takmer sto
auto na Hlbokej ul.
zamestnancov MsÚ. Brigádovali v okolí Lodenice,
na parkovisku pri poliklinike a v okolí Malej
Vrbiny. Vyzbierali vyše sto vriec odpadkov, tiež aj
veľkoobjemový odpad, ako sú pneumatiky, nábytok
10. Životné prostredie
a pod. Odvoz odpadu zabezpečovali pracovníci
Služieb Piešťany.
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2014
Upratovalo a čistilo sa aj v centre mesta. Šesť
Cenu primátora mesta Piešťany za rok 2014
mestských aktivačných pracovníkov vyčistilo
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
koncom apríla chátrajúci prírodný amfiteáter
získal Ján Šmída. Bola mu udelená za množstvo
v mestskom parku.
aktivít zameraných na ochranu prírody a za
environmentálnu výchovu. Jednou z aktivít bolo
4. Prezentácia návrhu zmien a doplnkov Územného
prenášanie žiab do Striebornice.
plánu mesta Piešťany
Verejné prerokovanie a prezentácia návrhu zmien
2. Pozastavenie výrobu stromov v mestskom parku
a doplnkov ÚPN mesta Piešťany sa uskutočnila
6. februára 2015 primátor Piešťan Miloš Tamajka
13. mája 2015 a zúčastnilo sa ho asi 50 obyvateľov
prijal na MsÚ autorky projektu Rekonštrukcia
mesta.
Mestského parku v Piešťanoch. Ich návrh vyhral
O navrhovaných zmenách informovali pracovníci
v roku 2012 architektonickú súťaž, ktorú vyhlásil
Referátu územnej správy v Piešťanoch
vtedajší primátor Piešťan Remo Cicutto. V rámci
a spracovateľ Generelu dopravy mesta Piešťany
rekonštrukcie bol naplánovaný výrub viacerých
Peter Rakšányi.
i zdravých stromov.
Navrhované zmeny boli rozdelené do štyroch častí.
Nový primátor sa s projektom nestotožnil.
Prvá časť sa týkala aktualizácie dopravy v meste.
Už v januári pozastavil výrub stromov na
Druhá časť bola naviazaná na Generel zelene mesta
mestských pozemkoch, vrátane mestského parku.
Piešťany a jeho aktualizáciu. MsZ už v roku 2011
Nesúhlasil s výrubom údajne až 300 stromov,
schválilo kategóriu tzv. nezastavateľných plôch
ktoré mali byť odstránené jednak z dôvodu
v počte 23, určila sa ich regulácia a zaradenie do
nevyhovujúceho zdravotného stavu drevín, ale tiež
územného plánu.
i z kompozičných dôvodov.
Tretia časť navrhovaných zmien sa týkala
Primátor sa vyslovil za zachovanie doterajšieho
konkrétnych plôch, na ktorých by sa malo zmeniť
tvaru mestského parku, ponechané majú byť všetky
súčasné ich funkčné využitie na nejaké nové
zdravé stromy. Výrub by mal postihnúť iba choré
a obsahuje 9 návrhov.
stromy, kvôli plánovaným kvetinovým záhonom
Štvrtá časť obsahovala formálne úpravy, nedostatky
nebudú zdravé stromy vyrúbané.
a nepresnosti, ktoré boli zistené na mapových
5. marca 2015 sa problematikou výrubu stromov
podkladoch územného plánu.
zaoberala aj komisia pre životné prostredie MsZ.
Obyvatelia mesta mohli svoje pripomienky
Podporila stanovisko primátora mesta a odporučila
k zmene územného plánu poslať na MsÚ písomne
ponechať zdravé stromy a nerealizovať ich výrub
do 25. mája.
ako to požaduje projekt obnovy mestského parku.
S návrhom zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany
Komisia tiež odporučila zvýšiť počet odborných
sa už predtým oboznámili členovia komisií
zamestnancov Služieb mesta Piešťany, určených na
MsZ a s niektorými navrhovanými zmenami sa
starostlivosť o zeleň.
nestotožnili. Najviac pripomienok bolo k tretej
časti navrhovaných zmien. Týkali sa lokalít Malá
3. Jarné upratovanie v Piešťanoch
Vrbina, Vážsky ostrov - Lido a Heinola - Sihoť,
Jarné upratovanie verejných priestranstiev
kde podľa nového návrhu by mali byť plochy
v Piešťanoch zorganizovalo Mesto Piešťany

zelene využité na zariadenia športu a rekreácie.
Všetky pripomienky boli vyhodnotené. Na 7.
zasadnutí MsZ 2. júla 2015 poslanci uznesenie
MsZ č. 127/2015 vyhodnotenie pripomienok
k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany
schválili (pozri Kapitola 3. Politický a verejný
život).
5. Regulované nezastavateľné plochy
Nezastavateľné plochy zelene v Piešťanoch
vychádzajú z Generelu zelene mesta Piešťany. MsZ
uznesením č. 71/2011 schválilo nasledovné plochy:
1. Mestský park (miestne biocentrum), 2. Potok
Dubová (miestny biokoridor), 3. Kaluža (miestny
biokoridor), 4. Paušiho kanál (miestny biokoridor),
5. Vyhradená zeleň cintorína na Bratislavskej
ceste, 6. Vyhradená zeleň cintorína na Žilinskej
ceste, 7. Vyhradená zeleň židovského cintorína,
8. Vyhradená zeleň cintorína v m. č. Kocurice, 9.
Teplický park, 10. Pažitský park, 11. Malá parková
plocha okolia kostola sv. Cyrila a Metoda, 12.
Malá parková plocha Nám. J. Kráľa, 13. Malá
parková plocha a skupina platanov pri parkovisku
na Nálepkovej ul., 14. Malé parkové plochy na ul.
Pod Párovcami, 15. Malé parkové plochy Nám.
SNP, 16. Malá parková plocha na Winterovej ul.,
17. Plochy izolačnej zelene pozdĺž železnice,
18. Malé parkové plochy na rohu Vodárenskej
ul. a Žilinskej cesty, 19. Malá parková plocha
vojenského pamätníka na Žilinskej ceste, 20.
Plochy porastov vsakovacieho kanála, 21. Plocha
porastov okolia kempingu, 22. Malá parková
plocha na Štefánikovej ul. (pred objektom Magura),
23. Plocha Botanickej záhrady Strednej odbornej
školy záhradníckej).
6. Údržba verejnej zelene v meste
V roku 2015 mali Služby mesta Piešťany, p. o.
v správe cca 85 ha verejnej zelene, rozdelenej na 31
najväčších plôch.
Kosenie trávnatých plôch zabezpečovali pracovníci
strediska verejnej zelene. S kosbou sa začalo na jar,
počas sezóny sa trávnaté plochy kosili minimálne
6-krát, plochy v centre mesta s reprezentačnou
zeleňou až 10-krát. Počas jesene prebiehal zber
lístia.
V jarnom období sa vykonala aj údržba krov
a záhonov kvetín, ich okopávanie a odburinovanie
a tiež i výsadba nových kvetinových záhonov.
Služby mesta Piešťany mali k dispozícii 12
kosačiek a 10 krovinorezov.

7. Kríky v meste
Odborní pracovníci Strediska verejnej zelene
Služieb mesta Piešťany vyhodnotili počas roka
2015 stav kríkov v jednotlivých lokalitách mesta.
Hodnotil sa vek kríkov, druh dreviny, miesto na
akom sa pestuje, vzdialenosť od obvodových
múrov budov a od chodníkov, ich zdravotný stav.
Na základe odborného zhodnotenia boli v decembri
vykonané pestovateľské zásahy a omladzovacie
rezy kríkov na Nám. SNP.
Podobné pestovateľské opatrenia boli realizované
aj na lokalitách na Ul. A. Dubčeka a bývalého
amfiteátra.
8. Znečistenie potoka Dubová
V posledných rokoch prebiehala revitalizácia
potoka Dubová. Tá sa však týkala úpravy brehov
a okolia potoka, nie však samotného vodného toku.
Začiatkom augusta 2015 došlo v potoku Dubová
na úseku od Ul. Dominika Tatarku k úhynu rýb –
šťúk, jalcov, lienov i kaprov. Pri silnej búrke uniklo
z kanalizácie veľké množstvo škodlivín, keďže
kanalizácia nedokázala odvádzať dažďovú vodu.
9. Monitorovanie kvality podzemných vôd
V minulosti na viacerých miestach v Piešťanoch
došlo k znečisteniu pôdy a podzemných vôd. Ešte
pred rokom 1989 havária v bývalom podniku Tesla
spôsobila zamorenie pôdy a vody škodlivinami.
Znečistený bol vtedy aj zdroj pitnej vody Červené
vŕby, do zeme sa preto púšťal mangán, aby sa
zabránilo rozšíreniu znečistenia.
V auguste 2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo
monitorovanie kvality podzemných vôd.
Monitorovanie riadil Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra v Bratislave. Geológovia založili 29
prieskumných vrtov pri bývalých podnikoch Tesla
a Chirana, pri bývalej strojnotraktorovej stanici na
Vrbovskej ceste, pri prečerpávajúcej stanici pre
ropné látky pri kasárňach i na ďalších miestach.
Vrt sa uskutočnil aj na Priemyselnej ul., vzorky
pôdy sa vybrali z jednotlivých vrstiev. Po ornici
a štrku sa v hĺbke 2,3 m narazilo na vodu. Po dvoch
dňoch práce dosiahol monitorovací vrt hĺbku 16
metrov, kde sa nachádzala nepriepustná ílovitá
vrstva.
Vzorky pôdy boli potom podrobené kompletnému
rozboru.
10. Odvodňovacie kanály
V Piešťanoch sa nachádza niekoľko odvodňovacích
kanálov, ktoré sú navzájom prepojené.
Paušiho kanál vedie od sídliska pri Tesle po polí

okolo vodného zdroja Červené vŕby. Kanál Pri
silnici sa nachádza oproti rodinným domom
v lokalite Kanada. Kanál Babinec je vybudovaný
súbežne s Priemyselnou ulicou. Kanály sú
zanedbané, už dlhé obdobie sa nečistili. Sú
suché a zarastené trávou a kríkmi. Na niektorých
miestach sú nepriechodné, sú tam násypy.
Odvodňovacie kanály má v správe štátny podnik
Hydromeliorácie Bratislava, na ich údržbu však
nemá peniaze.
11. Environmentálne podujatie pri Kubánovej
výsadbe
Nebohý piešťanský ornitológ Viliam Kubán
vybudoval na štrku pri vodnej nádrži Sĺňava
výsadbu. Kubánova výsadba sa nachádza asi 400 m
za bufetom Dino a je študijnou chránenou plochou.
9. mája 2015 sa uskutočnilo podujatie Láska
v krídlach, stretli sa Kubánovi kolegovia a priatelia.
Po prednáške Ericha Kubicu sa účastníci presunuli
ku Kubánovej výsadbe, kde bola nainštalovaná
informačná tabuľa.
12. Aktivity na ochranu obojživelníkov
Počas jari 2015 sa členovia OZ Kvas zamerali
na ochranu žiab v lokalite Striebornica pri
Moravanoch nad Váhom. Boli postavené zábrany
popri ceste na úseku 700 m. Zároveň boli putujúce
žaby, najmä ropuchy, prenášané cez cestu.
13. Problémy s havranmi
Obyvatelia na Ul. Andreja Hlinku sa už niekoľko
rokov sťažujú na kolónie havranov, ktoré tam
hniezdia, spôsobujú nadmerný hluk a znečistenie
prostredia.
V máji 2015 Štátna ochrana prírody SR oznámila,
že podľa zákona je zakázané úmyselne rušiť
vtákov pri hniezdení a odstraňovať alebo ničiť ich
hniezdiská.
Pracovníci Referátu životného prostredia MsÚ
v Piešťanoch sa usilovali danú záležitosť doriešiť.
V júli bola na Ministerstvo životného prostredia SR
poslaná žiadosť o udelenie výnimky na odstránenie
havraních hniezd z tejto lokality. V auguste
dostalo mesto povolenie presmerovať prirodzeným
spôsobom kolónie havranov z obývaných štvrtí
mesta do iných lokalít, napríklad na Lido smerom
na Hornú Stredu.
Počas jesene tam bolo treba previezť suché konáre
zo zeme i zo stromov, čo je základný materiál na
stavbu havraních hniezd. Na jar budúceho roka
tam bude treba havranov nalákať, aby si hniezda
postavili v novej lokalite.

14. Projekt Bike Park Považský Inovec
Cykloturistický projekt Bike Park Považský Inovec
realizuje Slovenský cykloklub, ktorého v roku 2014
finančne podporil OO CR Rezort Piešťany. Na
turistických chodníkoch pribudli v roku 2015 nové
tabuľky i s logom.
V pláne je prepojenie atraktívnych prírodných,
historických a kultúrnych cieľov v Považskom
Inovci a jeho blízkom okolí. V najbližších rokoch
pribudnú desiatky kilometrov nových trás. Kľúčové
sú tri magistrály – Okolo Inovca (120 km),
Hrebeňovka Inovca (70 km) a Naprieč Inovcom
(52 km). Najťažšou fázou ich realizácie je
legalizácia ciest, keďže rokovania sú zdĺhavé.
V okolí Piešťan bola naposledy obnovená Vážska
cyklomagistrála, tiež trasy prechádzajúce cez hať
na Sĺňave a aj časť hrebeňovky Považského Inovca.
15. Nelegálne skládky odpadu v Piešťanoch
V Piešťanoch sa nachádza viacero tzv. čiernych
skládok stavebného odpadu. Medzi väčšie patria:
1. Najväčšia skládka odpadu pri Vážskom kanáli na
hranici katastrov Piešťan a Hornej Stredy,
2. Dve skládky odpadu pri letisku, 3. Skládka za
diaľnicou pri železničnej trati smerom do Trebatíc,
4. Skládka pri železničnej trati na Obchodnej
ul., 5. Dve skládky pri Lodenici, 6. Skládka pri
ceste do Drahoviec oproti odbočke na Rybársky
dvor.
Mesto Piešťany sa aj v roku 2015 usilovalo zbaviť
sa čiernych skládok. Ministerstvo životného
prostredia SR v marci 2015 vyhlásilo program
s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Na
jeho realizáciu bolo vyčlenených 10 mil. eur
zo zanikajúceho Recyklačného fondu. Cieľom
výzvy bolo mestským a obecným zastupiteľstvám
finančne pomôcť pri odstraňovaní čiernych skládok
odpadu. Mesto Piešťany požiadalo o dotáciu 114
tis. eur na likvidáciu tunajších čiernych skládok.
Žiadosti však nebolo vyhovené, keďže uchádzačov
o dotáciu bolo veľa.
16. Informácia o meste Piešťany – poloha, doprava,
prírodné podmienky
a) Poloha a doprava
Rozloha katastrálneho územia: 44,2 km2, obsahuje
dve katastrálne územia – Piešťany a Kocurice.
Nadmorská výška (stred mesta): 162 m nad morom.
Vzdialenosť od iných miest: od krajského mesta
Trnava 34,6 km, od hlavného mesta Bratislava
87,5 km.
Cestná doprava: Územím mesta prechádzajú –
diaľnica D1(Bratislava - Košice), cesta 1. triedy
I/61 Bratislava - Žilina, cesta 2. triedy II/499

(Myjava - Topoľčany). Na ľavom brehu Váhu vedie
cesta 2. triedy II 507 (Gabčíkovo -Žilina) a v Banke
sa križuje s cestou II/499.
Železničná doprava: Cez mesto prechádza
elektrifikovaná 2-koľajová železničná trať 120
(Bratislava - Žilina), ktorá je súčasťou európskeho
koridoru VA.
Miestna 1-koľajová železničná trať Piešťany Vrbové sa v súčasnosti nevyužíva.
Letecká doprava: V severnej časti mesta sa
nachádza medzinárodné letisko regionálneho
významu s príležitostnou premávkou.
b) Prírodné danosti
Pohoria: Z východnej strany je mesto ohraničené
Považským Inovcom, na západnej strane pri
Vrbovom pohorím Malé Karpaty.
Vodné toky a plochy: Mestom preteká rieka Váh,
popri ktorej je vybudovaný systém hrádzí a hatí,
ktoré zabezpečujú ochranu mesta pred povodňami
a ochranu termálnych zdrojov.
Potok Dubová odvádza vodu z Malých Karpát do
Váhu.
Súbežne s korytom Váhu vedie Biskupický kanál,
vybudovaný ako súčasť Vážskej kaskády a pred
Kolonádovým mostom sa spájajú do spoločného
vodného toku.
Vodná nádrž Sĺňava je súčasťou vodného diela
Drahovce - Madunice. Jej rozloha je cca 480 ha
a bola vybudovaná v rokoch 1956 - 1959.
V roku 1980 bola nádrž vyhlásená za chránený
areál, zároveň je chráneným vtáčím územím,
pričom nádrž má aj športovo-rekreačnú funkciu.
Lesné a trávnaté porasty: V meste a okolí sa
nachádzajú lesné porasty, nelesná stromová
a krovinatá vegetácia, trvalé trávnaté porasty
a poľnohospodárske kultúry.
V meste sa nachádzajú dva väčšie parky – Mestský
park a Kúpeľný park, ktoré ležia v I. ochrannom
pásme prírodných liečivých zdrojov. Dva menšie
parky sú Teplický park a Pažický park, vznikli po
zrušení cintorínov.
Ďalšie plochy lesných a trávnatých porastoch
sa nachádzajú v okolí Váhu, jeho ramena,
Biskupského kanála, pozdĺž železničnej trate, na
okrajoch komunikácií i na ďalších miestach.
c) Prírodné liečivé zdroje Minerálne vody
v Piešťanoch sú termálne s teplotami do 69 °C
s mineralizáciou 1,4 g/l. V lokalite Piešťan sa
nachádza 11 zdrojov liečivých minerálnych vôd,
z ktorých 5 je využívaných na liečebné účely a 6 je
pozorovacích.
Prírodné liečivé zdroje sú chránené ochranným

pásmom, ktoré bolo určené uznesením
Predsedníctva SNR č. 134 z 5. augusta 1968.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni žriedelnú oblasť,
II. stupeň chráni obehové cesty minerálnych vôd
a ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú
oblasť minerálnych vôd.
Štatút kúpeľného miesta Piešťany bol schválený
zákonom NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov –
uznesenie Vlády SR č. 623 z 29. septembra
1998, uznesenie Vlády SR č. 456 z 2. júna 1999
a uznesenie Vlády SR č. 1029 z 3. novembra 2004.
Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých
a prírodných minerálnych zdrojov na území
SR sa vykonáva na základe zákona č. 538/2005
Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach
a prírodných minerálnych vodách.

11. Zdravotníctvo
1. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n. o.
Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n. o.,
vznikla transformáciou 1. januára 2003,
jej zakladateľmi boli Slovenská republika,
Ministerstvo zdravotníctva SR a Nemocnica
s poliklinikou, štátna príspevková organizácia.
V roku 2014 vypukla kauza okolo plánovaného
nákupu predraženého CT prístroja, ktorý
v dôsledku celoslovenskej medializácie nebol
nakoniec zakúpený, v prevádzke zostal starý CT
prístroj.
Kauza pokračovala aj v roku 2015. Spôsobila
zmeny v zložení správnej a dozornej rady
nemocnice i riaditeľa nemocnice.
a) Vedenie a zamestnanci nemocnice
Správna rada: Ing. Jana Kováčová, PhDr. Milan
Brdárský, Ing. Petra Kováčiková (do 1.3.2015),
Mgr. Eva Lakotová (od 1.3.2015), Ing. Róbert
Magula, MUDr. Alan Suchánek, Mgr. Magdaléna
Kovačovičová.
Dozorná rada: MUDr. Ján Ranostaj, Adriána
Herdová (do 27.3.2015), Doc. MUDr. Peter Poprac,
PhD. (28.3. - 17.6.2015), Ing. Rudolf Link (od
18.6.2015), MUDr. Eva Jurgová (od 18.6.2015).
Riaditeľ nemocnice: JUDr. Mária Domčeková (do
23.9.2015), MUDr. Štefan Kóňa (od 24.9.2015),
zároveň primár ortopedického oddelenia.
Počet pracovníkov (k 31.12.2015): Celkový počet
bol 448. Zdravotníkov bolo celkove 315, z toho
lekárov 74, farmaceutov 2, sestier 141, pôrodných

asistentiek 16, laborantov 17, asistentov 63, iných
zdravotných pracovníkov 2.
Nezdravotníckych pracovníkov bolo 133.
b) Organizačná štruktúra nemocnice
Oddelenia: Interné + jednotka intenzívnej
starostlivosti, Fyziatricko-rehabilitačné,
Anestéziológie a urgentnej medicíny, Pediatrické,
Novorodenecké, Gynekologické, Chirurgické,
Ortopedické.
Počet lôžok pre zdravotnú starostlivosť bol 267.
V roku 2015 poisťovne uznali a uhradili 9 130
hospitalizácií.
Ambulancie: Nemocnica mala zazmluvnených 31
špecializovaných ambulancií, LSPP pre dospelých,
LSPP pre deti a dorast a 4 ambulancie ústavnej
ambulantnej liečby.
Vyšetrovacie a liečebné zložky: RDG
oddelenie a CT pracovisko, Hematologické
a transfuziologické oddelenie, Klinická biochémia,
Klinická mikrobiológia, Patologická anatómia.
c) Výnosy od zdravotných poisťovní. V roku 2015
mala nemocnica uzatvorené zmluvy o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti s troma zdravotnými
poisťovňami. Výnosy od poisťovní boli
nasledovné: 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
– 7 815 038 eur (počet poistencov k 1.1.2015 – 82
%), 2. Dôvera, a.s. – 1 469 979 eur (13 %),
3. Union, a. s. – 408 741 (5 %).
d) Investičné akcie nemocnice. Náklady na
investície v roku 2015 boli 73 tis. eur. Pre
jednotlivé oddelenia boli zakúpené viaceré
prístroje.
e) Poliklinika. V priestoroch nemocničnej
polikliniky na južnom okraji mesta poskytujú
odborníci lekárske služby.
Budova polikliniky je však už dlhé obdobie
zanedbávaná, v nevyhovujúcom stave sú najmä
hygienické zariadenia. V budúcom období
bude potrebné vykonať rekonštrukčné práce
a modernizáciu polikliniky.
Na zasadnutí MsZ v novembri 2015 poslanci
odporučili primátorovi mesta rokovať s vedením
nemocnice o zlepšení stavu polikliniky.
2. Chrípkové ochorenia
V polovici februára 2015 vrcholila v Piešťanoch
chrípková epidémia. Ochoreli najmä deti
materských škôl, ktoré boli na týždeň zatvorené,
chorí boli aj žiaci základných a stredných škôl.
Ochorenia spôsobil nový chrípkový vírus.
3. Jarný reumatologický seminár – 11. ročník
Medzinárodné zdravotnícke podujatie sa

uskutočnilo 6. a 7. marca 2015 v Spoločenskom
centre SLK Piešťany. Seminár zorganizovali
Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská
reumatologická spoločnosť a SLK Piešťany, a.s.
Prednášky boli zamerané na nové informácie
z oblasti reumatológie, fyziatrie, ortopédie,
balneológie, liečebnej rehabilitácie i na perspektívu
biologickej liečby.
Pri tejto príležitosti bola odovzdaná cena za
najlepšiu publikáciu s reumatologickou tematikou
v roku 2014.
Podujatia sa zúčastnil primátor mesta
Miloš Tamajka, ktorý konštatoval význam
reumatologického seminára a zároveň vyzdvihol
prácu Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch.
4. Krajské ocenenie piešťanského lekára
Pri príležitosti Dňa zdravia ocenil predseda TTSK
Tibor Mikuš zdravotníkov pôsobiacich v rámci
kraja. Pamätnú medailu predsedu TTSK si 8.
apríla 2015 prevzal aj piešťanský lekár MUDr. Ján
Mašán. Ocenenie mu bolo udelené za celoživotný
prínos v oblasti traumatológie a za publikačnú
činnosť.
5. Cena veľvyslanectva USA
V Bratislave sa 9. apríla 2015 uskutočnilo
odovzdávanie výročných cien veľvyslanectva USA
obhajcom ľudských práv na Slovensku.
Cenu Ambassador’s Anti - corruption Award
udelilo veľvyslanectvo jednotlivcom, ktorí v roku
2014 významne prispeli k boju proti korupcii na
Slovensku.
Cenu získali MUDr. Alan Suchánek a Magdaléna
Kovačovičová z piešťanskej Nemocnice A.
Wintera, a to za presadzovanie práv pacientov
a riadne využívanie verejných prostriedkov
v sektore zdravotníctva, najmä v kauze verejného
obstarávania počítačového tomografa pre
nemocnicu.
6. Ocenenie Hippokratovou medailou
Piešťanská lekára MUDr. Eva Jurgová počas
celoslovenského vzdelávacieho kongresu
všeobecných lekárov bola v máji 2015 v Žiline
ocenená Hippokratovou medailou. Najvyššie
profesionálne lekárske ocenenie jej udelila
Slovenská lekárska spoločnosť, a to za dlhoročnú
starostlivosť o pacientov, za prácu na skvalitnenie
zdravotnej starostlivosti na Slovensku a za
pedagogickú a prednáškovú činnosť.

7. Konferencia liečebných kúpeľov
10. - 11. júna 2015 sa v Kongresovom centre SLK
Piešťany pod záštitou ministrov zdravotníctva SR
a ČR uskutočnila 1. Česko-slovenská konferencia
liečebných kúpeľov za účasti krajín V4.
Hlavná téma podujatia bola Liečebné kúpeľníctvo
- významný faktor rozvoja regiónu a zlepšenia
zdravotného stavu obyvateľstva.
Na záver bola prijatá spoločná Deklarácia
liečebných kúpeľov V4.
8. Horúčavy v lete
Nezvyčajne veľké horúčavy počas leta v roku
2015 spôsobili zdravotné problémy viacerým
obyvateľom Piešťan a okolitých obcí. Skolabovali
z horúčav, z pobytu na priamom slnku, z nedostatku
telesných tekutín i straty soli a minerálov.
Záchranári ich prevážali do nemocnice na
ošetrenie, prípadne i na hospitalizáciu.
9. Deň zdravia v Piešťanoch
Tradičné podujatie Deň zdravia sa uskutočnilo
v KSC Fontána 3. októbra 2015. Prezentovali sa
tam záujmové spolky a dobročinné organizácie,
ktoré šíria osvetu v oblasti zdravia a zdravotníctva.
Pre návštevníkov boli pripravené stánky
s ukážkami zdravej výživy a produktov, rôznych
výrobkov a zdravotníckych pomôcok. Tiež mohli
získať rôzne informácie a rady, odmerať rôzne
telesné parametre, vyskúšať rôzne prístroje,
absolvovať kurz 1. pomoci, veľký záujem bol aj
o rozbor studničnej vody.
Pred budovou sa zabávali deti, skupina dospelých
predviedla čínske bojové umenie tai chi,
umožňujúce zlepšiť zdravie a tiež vystúpila kapela
Blue Note Jazz Band.
10. 11. kongres Slovenskej sonografie
Kongres Slovenskej sonografie sa konal v dňoch
15. - 18. októbra v Kongresovom centre SLK
Piešťany. Zúčastnilo sa ho 270 odborníkov zo
Slovenska, Čiech, Rakúska a USA, venujúcich sa
ultrazvukovej diagnostike. Podujatie zorganizovala
Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
(SSUM), a to pre humanitárnych i veterinárnych
lekárov. Okrem prednášok boli súčasťou programu
aj praktické ukážky vyšetrení pacientov a chorých
zvierat.
Pri príležitosti životného jubilea prevzal zakladateľ
SSUM a hlavný organizátor sonografických
kongresov Piešťanec Jozef Beňačka ocenenia za
zásluhy o rozvoj česko-slovenskej spolupráce vo
vzdelávaní v ultrazvukovej diagnostike. Babákovu

medailu České biologické spoločnosti a České
spoločnosti pre ultrazvuk mu odovzdal zakladateľ
československej ultrazvukovej komunity.
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská
kardiologická spoločnosť (SKS) ocenili jeho
aktivity Striebornou medailou SLS.
11. Diagnostika plochých nôh u detí
Spoločný projekt Mesta Piešťany a Nemocnice
Alexandra Wintera sa z iniciatívy riaditeľa
nemocnice a zároveň primára ortopedického
oddelenia Štefana Kóňu začal realizovať v októbri
2015.
Cieľom projektu bolo zistiť ochorenie na ploché
nohy už vo včasnom štádiu a predísť tak následkom
alebo komplikovanej liečbe v neskoršom veku.
Bolo štatisticky zistené, že približne polovica
4-ročných detí má problémy s nohami.
Do projektu sa zapojilo 6 základných škôl a 5
materských škôl aj so svojimi elokovanými
pracoviskami. Ortopédi prišli priamo do škôl,
kde zdravotný stav detí vyšetrovali pomocou
špeciálneho prístroja.
Vyšetrili stovky škôlkárov a školákov, následne
dostali rodičia správu o zdravotnom stave svojich
detí.
12. Deň reumatizmu
Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu
(12. október) zorganizovala Liga proti reumatizmu
viacero podujatí po celom Slovensku.
Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 10. októbra
2015 aj na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, na
ktorom sa pripomenulo 25. výročie vzniku Ligy
proti reumatizmu.
Súčasťou podujatia bolo vyhlásenie výsledkov
novinárskej súťaže Krok 2014 s tematikou
reumatizmu, súťažilo sa v troch kategóriách – print,
rozhlas a televízia.
Návštevníci podujatia mohli navštíviť poradne
v improvizovanej reumatologickej ambulancii
a základné poradenstvo Centra sociálnopsychologickej podpory.
13. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2014
Cenu primátora mesta Piešťany za rok 2014
za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitárnej získala Dáša
Dzurechová z Materského centra Úsmev.
V spolupráci s mamami detí zorganizovala viacero
podujatí pre deti a rodičov. V roku 2014 najväčšími
z nich boli Prechádzka rozprávkovým parkom
a Noc svetiel.

12. Šport
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2015
Na základe návrhov od športových subjektov
a občanov do ankety Najúspešnejší športovci
mesta Piešťany za rok 2015 zostavili členovia
Komisie pre šport a rekreáciu MsZ MP poradie
v jednotlivých kategóriách. Primátor mesta sa
s návrhom komisie stotožnil.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa
uskutočnilo v KSC Fontána
21. marca 2016.
Primátor mesta Miloš Tamajka a predseda Komisie
pre šport a rekreáciu MsZ MP Jozef Drahovský
odovzdali ocenenia úspešným jednotlivcom
a kolektívom.
Dorastenci do 18 rokov: Na 1. mieste sa umiestnil
Alexander Bóri – kanoistika (Kajak - Kanoe
Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (v
abecednom poradí): Barbora Baranovičová – vodné
pólo (KVP Kúpele Piešťany), Lýdia Drahovská
– triatlon (ŠBR Piešťany), Tadeáš Drahovský –
triatlon (ŠBR Piešťany), Adam Masár – lyžovanie
na tráve (LK Remas Piešťany) a vodné lyžovanie
(KVL Piešťany), Matej Elbek Musaev – šach
(CVČ Ahoj Piešťany), Alex Nemec – motokáry,
Sára Niepelová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany),
Zuzana Oravcová – vodné lyžovanie (KVL
Piešťany), Naďa Urbanová – atletika (AO Družba
Piešťany).
Dospelí: Na 1. mieste sa umiestnil Jozef Metelka –
cyklistika. V prvej desiatke sa ďalej umiestnili
(v abecednom poradí): Lukáš Babač – veslovanie
(VK Sĺňava Piešťany), Veronika Kolníková –
plávanie (PPK), Lukáš Lacko – tenis (TK Kúpele
Piešťany), Anna Matúšová – atletika (AO Družba
Piešťany), Matej Michálek – kanoistika (Kajak
Kanoe Piešťany), Magdaléna Rybáriková – tenis
(TK Kúpele Piešťany), Ing. Milan Tupý –
cyklistika (CK Piešťany), Zuzana Vráblová – vodné
lyžovanie (KVL Piešťany), Gabriela Žitňanská –
ľadový hokej (ŠHK 37 Piešťany).
Kolektívy: 1. Piešťanské Čajky – basketbal,
2. Klub vodného póla Kúpele Piešťany – vodné
pólistky, 3. Tenisový klub Kúpele Piešťany –
družstvo mužov.
Tréneri:
1. Ing. Miroslav Masár – tréner a zaslúžilý
pracovník lyžovania na tráve (LK Remas
Piešťany).
2. Ďalší úspešní športovci a tréneri mesta Piešťany

v roku 2015
V rámci ankety Najúspešnejší športovci mesta
Piešťany za rok 2015 boli na ocenenie navrhnutí aj
ďalší športovci a tréneri.
Dorastenci do 18 rokov: Ondrej Kusenda – florbal
(FBC Páv Piešťany), Jakub Oravec – vodné
lyžovanie (KVL Piešťany), Marián Danáš – vodné
lyžovanie (KVL Piešťany), Samuel Oravec – vodné
lyžovanie (KVL Piešťany), Samuel Junas – bikros
(Bikros Maniak Piešťany), Lenka Paulíková
– plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Richard
Horyl – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany), Peter
Melicher – atletika (AO Družba Piešťany), Zuzana
Ábelová – atletika (AO Družba Piešťany), Romana
Mikušová – kanoistika (Kajak - Kanoe Piešťany),
ďalší piati mladí kanoisti – Samuel Podhradský,
Branislav Jurčo, Daniel Rybanský, Michal Jurčo
a Timea Henry (Kajak - Kanoe Piešťany), Andrea
Slabá – šach (CVČ Ahoj Piešťany), Roman
Klampár – vodné pólo (KVP Kúpele Piešťany),
Nina Gavláková – basketbal (Piešťanské Čajočky),
Alex Jánoška – lyžovanie na tráve (LK Remas
Piešťany).
Dospelí: Milan Kováč – florbal (FBC Páv
Piešťany), Ján Riapoš – stolný tenis (TJ Kúpele
Piešťany), Anna Matúšová – atletika (AO Družba
Piešťany), Martin Žlnay – atletika (AO Družba
Piešťany), Martina Sulovská – kriket, elektronické
šípky.
Kolektívy: Automotoklub VCC Piešťany, ŠPK
Kúpele Piešťany.
Tréneri a zaslúžilí pracovníci v oblasti športu:
RNDr. Tibor Macko – tenis (TK Kúpele Piešťany),
Jozef Miklovič – stolný tenis (ŠK vozíčkarov
TJ Kúpele Piešťany, MTJ Piešťany), Danica
Grosmanová, rod. Kunicová – plávanie (ŠPK
Kúpele Piešťany), Ing. Vladimír Gubiš, CSc. –
šach (CVČ Ahoj Piešťany), Ján Baranovič – vodné
pólo (KVP Kúpele Piešťany), Ing. Miloš Drgoň
– basketbal (Piešťanské Čajky a BKM Piešťany),
Jaroslav Heler – rybárstvo (Slovenský rybársky
zväz Piešťany), Juraj Homola – kanoistika (ŠK
Kajak Moravany nad Váhom).
3. Festival Športové dni Piešťany – 1. ročník
Festival športu sa v Piešťanoch konal od 31. júla do
2. augusta 2015.
Zúčastnili sa ho deti, mládež a dospelí, amatérski
a profesionálni športovci.
Účastníci podujatia športovali pred Domom
umenia, v amfiteátri, na ihriskách v parku, na
futbalovom štadióne i v mestskej kolkárni. Svoje

športové schopnosti si mohli preveriť vo viac ako
dvadsiatich druhoch športu, medzi nimi aj nové,
zatiaľ u nás málo známe, ako je baseball, power
joga, ragby, pole dance a pod. Predstavili sa tiež
športové kluby, ktoré zároveň robili nábor nových
členov.
V programe bola tiež ukážka break dance,
thajského boxu, módna prehliadka, BMX exhibícia,
Tour de Sĺňava na bicykloch, hudobné vystúpenia,
bežecké podujatie We Run Piešťany, mestská
polícia pripravila kurz sebaobrany a pod.
4. Športový deň Zober loptu, nie drogy
Podujatie so zaujímavým programom sa
uskutočnilo v novopostavenej Diplomat aréne
5. decembra 2015, zorganizovalo ho OZ Zober
loptu, nie drogy.
Uskutočnili sa súťaže v kolektívnych športoch –
v basketbale, futsale, vybíjanej a mini-hádzanej,
tiež aj divácke súťaže, ukážky basketbalového
a futbalového freestylu, vystúpenie cheerleaderiek
z Prievidze, hudobné vystúpenie Braňa Mojseja
ml. so svojou skupinou, autogramiáda známych
športovcov i tombola.
Na záver sa uskutočnilo stretnutie basketbalovej
extraligy Piešťanské Čajky - Good Angels Košice.
5. Plávanie
a) ŠPK Kúpele Piešťany v roku 2015 bola
manažérom klubu Darina Moravcová
a prezidentom klubu Ján Ballay. Bývalá
reprezentantka Československa a dlhoročná
trénerka Danica Grosmanová, rod. Kunicová sa
dožila veku 70 rokov.
- majstrovstvá SR, kolektív plavcov ŠPK získal
v roku 2015 75 medailových umiestnení, z toho 17
titulov v kategóriách seniori, juniori, žiaci A, žiaci
B a žiaci C.
b) Ocenenie ŠPK Kúpele Piešťany – v rámci
galavečera Slovenskej plaveckej federácie, ktorý
sa konal 6. februára 2015 v Bratislave, boli
vyhlásení najlepší plavci a najlepšie plavecké
kluby SR za rok 2014. Pri príležitosti 80. výročia
založenia plaveckého klubu v Piešťanoch prevzali
zástupcovia ŠPK Piešťany ocenenie za svoju prácu.
c) Sára Niepelová (ŠPK Kúpele Piešťany), staršia
žiačka, juniorská reprezentantka SR
- majstrovstvá SR, 10-krát 1. miesto v kategórii
juniorov, 1-krát 1. miesto v kategórii seniorov.
d) Ďalší úspešní plavci ŠPK, mladší žiak Richard
Horyl, starší žiak Matúš Janík, juniorka Lenka
Paulíková i ďalší.

e) Veronika Kolníková (PPK Piešťany),
reprezentantka SR, hosťovala v TJ Znojmo,
v ankete Športovec roka Znojemska – 1. miesto
(3-krát za sebou);
- letné a zimné majstrovstvá SR, 6-krát 1. miesto
- víťazka viacerých veľkých cien v plávaní v SR,
ČR a Rakúsku.
f) Medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní
veteránov Masters – z piešťanských plavcov titul
majstra SR získali – Juraj Horil (kategória 4044 roční), Pavol Škodný (45-49 roční) a Anna
Kičinová (50-54 ročné).
g) Plavecký kemp Martiny Moravcovej – 6. ročník
– plavecké podujatie pre slovenské mladé plavecké
talenty sa konalo od 28. júla do 21. augusta 2015
v krytom bazéne Hotela Sorea Sĺňava.
6. Basketbal
a) Ing. Miloš Drgoň – od roku 1995 tréner
mládežníckeho klubu BKM Piešťany, zakladateľ už
10-ročnej žiackej basketbalovej súťaže Piešťanská
basketbalová liga. Zaslúžil sa o to, že v Piešťanoch
sa hrá basketbalová extraliga žien. Je výkonným
riaditeľom Piešťanských Čajok a tiež predsedom
Združenia ženských basketbalových klubov na
Slovensku.
b) Nová športová hala Diplomat aréna – sezónu
2015/2016 začali Piešťanské Čajky doma hrať už
v novopostavenej športovej hale Diplomat aréna.
V prvom domácom extraligovom zápase vyhrali
nad družstvom Ružomberka.
c) Piešťanské Čajky - družstvo žien – trénerom
družstva bol Martin Pospíšil. V družstve pôsobilo
5 seniorských basketbalových reprezentantiek
Slovenska a 4 reprezentantky v kategóriách U16,
U18 a U20;
- Slovenská extraliga žien, 2. miesto v sezóne
2014/2015 za Good Angels Košice
- Slovenský pohár, 3. miesto v sezóne 2014/2015
- Stredoeurópska liga Central European Women
League (CEWL), konečné 3. miesto
- Európsky pohár FIBA (Euro Cup), do súťaže
sa Piešťanské Čajky zapojili prvýkrát v sezóne
2015/2016. V skupine A hrali spolu so Spartakom
Moskva oblasť Vidnoje a tureckými Besiktas JK
Istanbul a Adana ASKI. Aj keď sa Piešťanským
Čajkám podarilo nad oboma tureckými družstvami
vyhrať, do vyraďovacích bojov sa im nepodarilo
postúpiť;
- stretnutia kvalifikácie o účasť na majstrovstvá
Európy, za Slovensko hrali Lucia Krč - Turbová
a sestry Marta a Terézia Páleníkové.

d) Nina Gavláková (BKM Piešťany, Piešťanské
Čajočky, družstvo žiačok ZŠ M.R. Štefánika),
11-ročná žiačka;
- majstrovstvá Slovenska 2015 v basketbale
mladších minižiačok, Piešťanské Čajočky, 3.
miesto
- Piešťanská basketbalová liga – 9. ročník, družstvo
ZŠ M.R. Štefánika, 1. miesto.
7. Tenis
a) RNDr. Tibor Macko, predseda TK Kúpele
Piešťany, už 5. volebné obdobie je prezidentom
Slovenského tenisového zväzu.
b) TK Kúpele Piešťany
- majstrovstvá Slovenska, družstvo mužov obsadilo
3. miesto, hralo v zložení Filip Horanský, Václav
Šafránek, Mário Turčan, Martin Mihal, Jakub
Oravec, Milan Habrman, Matúš Belanec a Dávid
Valent.
c) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR, 80. miesto v koncoročnom
svetovom rebríčku WTA dvojhry žien, 3. miesto
v SR;
- turnaje v Istanbule (semifinále), v Acapulcu
(štvrťfinále), v Monterrey (semifinále).
c) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany),
reprezentant SR, 110. miesto v koncoročnom
svetovom rebríčku ATP dvojhry mužov;
- turnaje v Izmire (1. miesto), v Taškente (2.
miesto), v Busane (2. miesto), v Raamane (2.
miesto).
e) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany),
reprezentant SR v dvojhre;
- turnaje ITF kategórie Futures, Tunis (1. miesto),
Belgicko (1. miesto), Rumunsko (1. miesto),
Piešťany, areál HSC (2. miesto).
f) Slovakia Cup – medzinárodný turnaj juniorov do
18 rokov, areál TK Kúpele Piešťany (apríl).
Štartovalo 48 chlapcov a 48 dievčat z 24 krajín.
8. Ľadový hokej
a) Seniori ŠHK 37 Piešťany – v sezóne 2014/2015
hralo mužstvo v slovenskej hokejovej extralige už
po tretíkrát po sebe. V základnej časti skončilo na
8. mieste a postúpilo do play-off. Vo štvrťfinále
prehrali Piešťany s Košicami v pomere 2 : 4.
Hrozilo, že piešťanskí hokejisti z finančných
dôvodov nenastúpia v sezóne 2015/2016 do
extraligovej súťaže. Uskutočnili sa rokovania
medzi primátorom mesta, poslancami MsZ
a prezidentom ŠHK 37 Jaroslavom Lušňákom.
Následne mesto poskytlo klubu finančnú dotáciu

a hokejová extraliga bola pre Piešťany zachránená.
b) Hokejový turnaj Vlada Dzurillu – 14 ročník
Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá, tri výbery mladých
hokejistov do 18 rokov zo Slovenska, Švajčiarska
a Nemecka a výber do 19 rokov zo Slovenska,
ktorý sa stal víťazom turnaja.
c) Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ČR –
mužstvo Slovenska sa umiestnilo na 9. mieste, jeho
hráčmi boli aj Piešťanci Patrik Lušňák a Michel
Miklík.
V sezóne 2015/2016 Patrik Lušňák začal hrať za
Slovan Bratislava, ktorý je účastníkom KHL.
d) Hokejový turnaj reprezentačných mužstiev
Arosa Challenge, Švajčiarsko (december), za
mužstvo Slovenska hral útočník ŠHK 37 Marcel
Holovič.
e) Amatérska hokejová súťaž Interliga – 35. ročník,
vo východnej skupine hrali dve piešťanské mužstvá
– HBC Andže Piešťany a Pink Panter.
f) Gabriela Žitňanská (ŠHK polícia Bratislava, HK
ženy Poprad), reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji žien, Čína,
družstvo Slovenska obsadilo v B skupine 1. divízie
1. miesto a postúpilo do A skupiny 1. divízie
- majstrovstvá Slovenska v ľadovom hokeji žien,
hrala za družstvo Popradu, 3. miesto.
9. Hádzaná
Muži MHK Piešťany
V sezóne 2014/2015 hralo mužstvo súťažne
v 1. hádzanárskej lige, kde obsadilo 3. miesto.
Trénerom družstva bol Martin Nedorost.
10. Kolky
a) A družstvo MKK Piešťany, v sezóne 2014/2015
mužstvo v 1. kolkárskej lige – skupina Západ
obsadilo 1. miesto a postúpilo do kolkárskej
extraligy.
B družstvo MKK Piešťany hralo tiež v 1. lige
a v súťaži sa udržalo.
11. Futbal
a) Seniori PFK Piešťany, v sezóne 2015/2016
nastúpilo A mužstvo PFK do
3. ligy skupina
Západ. Po ukončení jesennej časti súťaže bolo
mužstvo na poslednom mieste. Do jarnej časti
súťaže už nenastúpilo, keďže pôsobenie mužstva sa
z finančných dôvodov stalo neudržateľné. Vedenie
PFK preto mužstvo zo súťaže odhlásilo.
b) Futbalový turnaj memoriál Dr. Šebeka
Halový futbalový turnaj o Pohár primátora Piešťan
opäť zorganizovala Mestská polícia v Piešťanoch.

Za účasti 6 mužstiev sa turnaj uskutočnil v apríli
2015 v športovej hale piešťanského gymnázia.
Víťazom sa stalo mužstvo Marell Trnava.
c) Futbalový turnaj PFK Junior Cup – 1. ročník
Medzinárodný futbalový turnaj hráčov do 11 rokov
sa uskutočnil v Piešťanoch v júni 2015. Zúčastnilo
sa ho 24 mužstiev zo Slovenska, Čiech, Rakúska,
Maďarska, Chorvátska, Poľska a Talianska.
Vo finálovom zápase vyhralo maďarské Debrecen
DVSC nad talianskym AS Rím v pomere 1 : 0.
Chlapci PFK Piešťany pod vedením trénera Štefana
Hausera obsadili 6. miesto.
12. Motorizmus – automobily
Patrik Nemec
- Veľká cena Slovenska 2015, Slovakia Ring,
jazdil na vypožičanom aute Praga R1 a celkove sa
umiestnil na 7. mieste.
13. Motorizmus – motocykle
Deň motorkárov, Letisko Piešťany (jún), podujatie
zorganizoval slovenský importér motocyklov
Bikers Centrum Slovakia pri príležitosti
20. výročia svojho vzniku. Uskutočnili sa
Majstrovstvá Slovenska v šprinte motocyklov.
Zároveň prebiehal bohatý program – prezentácia
rôznych značiek motocyklov, hudba, kaskadéri,
súťaže, zábavné programy a pod.
14. Vodný motorizmus – motorové člny
Súťaž Formula Future, Piešťany, Sĺňava (jún),
2. kolo majstrovstiev Slovenska v jazde na
motorovom člne.
15. Vodný motorizmus – vznášadlá
a) Majstrovstvá Európy vznášadiel, Piešťany,
Sĺňava, 6-kolový seriál pretekov. V Piešťanoch sa
v auguste 2015 uskutočnilo 4. kolo seriálu, zároveň
to boli preteky vznášadiel Grand Prix Slovakia.
V 6-tich kategóriách pretekali jazdci z Francúzska,
Talianska, Rakúska, Nemecka, Švédska, Česka
a Slovenska.
V kategórii Formula 1 obsadil 1. miesto Michele
Scanavino z Talianska (viacnásobný majster
Európy a sveta), ďalšie kategórie boli Formula 2,
Formula S, v ktorej Jaroslav Baláž ml. obsadil
3. miesto, Formula Junior, Formula Novice
a Formula 50.
b) História vznášadiel v Piešťanoch. V roku
1986 členovia Piešťanského Klubu vodného
motorizmu a vodných športov Jaroslav Baláž st.,
Walter Einetter a Ladislav Baláž postavili prvé
tri vznášadlá na Slovensku. Zúčastnili sa s nimi

v roku 1986 pretekov motorových člnov na Sĺňave
o 14. Modrú stuhu Piešťan, preteky vznášadiel sa
uskutočnili pod názvom Veľká cena Slovenska
vznášadiel. V nasledujúcich rokoch sa na Sĺňave
konalo jedno kolo seriálu majstrovstiev Európy.
V roku 1993 sa mali na Sĺňave konať aj
majstrovstvá sveta, avšak ochrancovia prírody
tomu zabránili a odvtedy sa motoristické preteky
nekonali. Až po vyše 20-tich rokoch sa na Sĺňave
uskutočnili preteky vznášadiel.
16. Motokáry
Alex Nemec, žiak
Jeho trénerom a sponzorom je automobilový
pretekár Patrik Nemec.
- Moravský pohár 2015, 7-dielny seriál pretekov
na motokárach 8 až 10-ročných jazdcov z piatich
krajín, celkove 2. miesto, zároveň 1. miesto v rámci
Slovenska.
17. Bojové športy
a) Styx Fighters Gym/Team Hardcore Piešťany,
trénerom bol Patrik Schlesinger;
- majstrovstvá Slovenska SR v K1, Trnava (jún),
Martin Hauser obsadil v pyramíde 2. miesto,
Dominik Kubík 1. miesto v K1
- galavečer Fight Facory, Holandsko (jún),
zápas Martina Hausera o svetový titul WIBK sa
skončil nerozhodne, jeho súperom bol Othmane
Hassene z Belgicka a Dominik Kubík v zápase
o medzinárodný titul v K1 prehral na body.
b) MMA Fight Club Predators Piešťany, trénerom
a zároveň zápasníkom bol František Bobáň.
- Slovenská liga amatérov, Branislav Boledovič
získal opasok MMA.
18. Turistika
Klub mladých turistov a CVČ Ahoj Piešťany
zorganizovali v roku 2015 viacero turistických
podujatí. Medzi ne patrili: Výlet na Havran –
15. ročník, Otvorenie 100 jarných kilometrov –
60. ročník (pre peších i pre cykloturistov), Výlet
na Čertovu pec, Inovecká 50-ka (trasa Mníchova
Lehota - Piešťany), Bakuľový pochod – 36. ročník,
Silvestrovský výstup na Marhát – 44. ročník
(občerstvenie v dvoch stánkoch pod rozhľadňou,
opekačka, kapela Banda Zlého Vojta, na bicykli
prišiel aj paralympijský cyklista Jozef Metelka).
19. Golf
a) Winterov pohár – 12. ročník, Piešťany, golfový
areál (júl).

Turnaja sa zúčastnilo 71 hráčov, súťažili
v kategóriách A,B,C. Putovný pohár získal už
tretíkrát Andrej Beňo.
b) Majstrovstvá Golf & Country Clubu Piešťany,
golfový areál (august).
Súťažilo sa v 5-tich kategóriách. Muži: 1. Tibor
Haring, 2. Andrej Beňo.
Ženy: 1. Monika Vidličková Seniori: 1. Štefan
Novák, 2. Ján Čirka Stableford netto HCP O - 26,4:
1. Jarmila Vodová, Stableford netto HCP 26,5 - 54:
Roman Jilly.
20. Lyžovanie na tráve
a) Mgr. Miroslav Masár, 80-ročný jubilant. Bol
spoluzakladateľom TJ Bezovec Piešťany, tréner
a učiteľ zjazdového lyžovania, venuje sa výučbe
lyžovania na tráve.
Bol členom Predsedníctva Slovenského lyžiarskeho
zväzu a predsedom úseku lyžovania na tráve.
b) Svetový pohár žiakov v lyžovaní na tráve,
úspešní boli lyžiari LK Remas Piešťany
- Adam Masár, starší žiak, celkové 1. miesto (7-krát
1. miesto z ôsmich pretekov) v kategórii U 16
- Alex Jánoška, mladší žiak, celkové 1. miesto
v kategórii U 14
- pretek seriálu Svetového pohára žiakov v lyžovaní
na tráve, Banka (jún), štartovalo 60 lyžiarov
z 5-tich štátov. Adam Masár a Alex Jánoška
obsadili 1. miesto v kateg. U 16 a U 14 v slalome
i v obrovskom slalome.
21. Vodné lyžovanie
Predsedom Klubu vodného lyžovania Piešťany
v roku 2015 bol František Kizek, trénerom Ivan
Oravec. Medzi úspešných pretekárov patrili:
a) Zuzana Oravcová, 14-ročná reprezentantka SR
- majstrovstvá Európy juniorov a dorastencov, Rím,
14. miesto v kombinácii
- majstrovstvá SR juniorov a dospelých, 1. miesto
v slalome, trikoch, skokoch a v kombinácii,
majstrovstvá SR open, 1. miesto v kombinácii
- Slovenský pohár open, 1. miesto.
b) Adam Masár, Jakub Oravec, Marián Danáš,
Samuel Oravec
- na majstrovstvách SR vo vodnom lyžovaní
v kategóriách juniori, dospelí, open a v Slovenskom
pohári open sa umiestnili na medailových miestach.
22. Wakeskate
Zuzana Vráblová (KVL Piešťany), reprezentantka
SR
- majstrovstvá Európy open, Ravenna, Taliansko,

1. miesto v kategórii open ženy wakestate
- Wakelake Golden Trophy Bratislava, 1. miesto
v kategórii open ženy wakestate.
23. Kanoistika
a) Kanoistické kluby
- Kajak & Kanoe Piešťany
- ŠK Kajak Moravany nad Váhom, klub pôsobí
6 rokov a zameriava sa na trénovanie detí, trénerom
je Juraj Homola.
a) Alexander Bóri (Kajak & Kanoe), juniorsky
reprezentant SR, kajak
- majstrovstvá Európy juniorov, Rumunsko,
4. miesto
- majstrovstvá sveta juniorov, Portugalsko,
8. miesto
- majstrovstvá SR, 1. miesto.
b) Romana Mikušová (Kajak & Kanoe), kajak
- majstrovstvá Európy juniorov, Rumunsko,
8. miesto
- majstrovstvá sveta juniorov, Portugalsko,
7. miesto
- Olympijské nádeje, Poľsko, 2. a 3. miesto.
c) Matej Michálek (ŠKP Bratislava), piešťanský
odchovanec, reprezentant SR, kajak
- majstrovstvá Európy U 23,Rumunsko, 9. miesto
- majstrovstvá sveta U 23, Portugalsko, 8. miesto.
d) Matej Rusnák (VŠC Dukla Trenčín), piešťanský
odchovanec, reprezentant SR, kanoe
- Svetový pohár, 2. kolo, Duisburg, Nemecko,
2. miesto (C1 5000 m).
e) Regata Piešťany 2015, Piešťany, Sĺňava (máj).
Pretekov sa zúčastnilo 20 družstiev z viacerých
krajín, súťažilo 480 pretekárov v kategóriách do
23 rokov na tratiach 200 m, 500 m a 1000 m. Na
1. mieste sa umiestnilo Nemecko pred Poľskom
a Slovenskom.
f) Majstrovstvá SR v kanoistickom maratóne,
Piešťany, Sĺňava (október), muži súťažili na trati
30 100 m, juniori na 21 500 m a ženy na 25 800 m.
24. Veslovanie
a) VK Sĺňava Piešťany. Predsedom Veslárskeho
klubu Sĺňava Piešťany v roku 2015 bol Milan
Rusnák. V roku 2015 boli piešťanskí veslári
úspešní na viacerých pretekoch vo všetkých
kategóriách. Najúspešnejší bol Lukáš Babač, medzi
mužmi dosahovali popredné umiestnenia aj Matej
Šmída, Ondrej Kovačovič, Maroš Sloboda, Matúš
Vančo i ďalší.
Početné skupiny piešťanských veslárov sa
zúčastnili viacerých veslárskych regát, najmä počas

augusta a septembra: Medzinárodná regata Třeboň
(ČR), Slovácka regata Břeclav (ČR), Memoriál
Ctibora Reiskupa Bratislava –
48. ročník,
Regata Devín – Bratislava (preteky osemveslíc),
O Perunův pohár Ostrava.
b) Lukáš Babač (VK Sĺňava Piešťany),
reprezentant SR v skife ľahkých váh;
- majstrovstvá Európy vo veslovaní, Poznan,
Poľsko, 2. miesto
- Svetový pohár, celkové 1. miesto v skife ľahkých
váh (2-krát 1. miesto Bled, Slovinsko a Luzern,
Švajčiarsko, 1-krát 2. miesto, Vares, Taliansko).
c) Michal Lackovič (VK Sĺňava Piešťany),
reprezentant SR, zrakovo postihnutý veslár;
- 34. majstrovstvá sveta v halovom veslovaní,
Boston, USA, v kategórii zrakovo postihnutých
na 1000 m obsadil 1. miesto a obhájil titul majstra
sveta. Jeho trénerom bol Pavol Kuhajda.
d) Medzinárodná veslárska regata Piešťany
O pohár SNP – 33. ročník (máj).
Preteky boli zároveň majstrovstvami SR vo
veslovaní. Pretekali slovenskí a českí veslári
v kategóriách mladších žiakov, starších žiakov,
dorastu, seniorov a veteránov. Piešťanskí veslári
napriek neúčasti Lukáša Babača získali viacero
medailových umiestnení.
e) Svetová veslárska masters regata, Belgicko
(september), pretekov sa zúčastnili veslári VK
Sĺňava Piešťany.
25. Hokejbal
Gabriela Žitňanská (ŠKP polícia HCP O 26,4:slava, HK Poprad ženy), reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta v hokejbale žien, Švajčiarsko,
družstvo Slovenska obsadilo 3. miesto
- majstrovstvá Slovenska v hokejbale žien,
družstvo Popradu obsadilo 1. miesto.
26. Florbal
a) FBC Páv Piešťany. Prezidentom klubu v roku
2015 bol Mgr. Matúš Kromholc. Mužstvo FBC Páv
Piešťany v sezóne 2014/2015 hralo v
2.
florbalovej lige, kde spomedzi 10-tich mužstiev
skončilo na 6. mieste.
b) Ondrej Kusenda (FBC Páv Piešťany), 15-ročný
juniorsky reprezentant SR, hráč juniorskej
reprezentácie SR U 19
c) Michal Kováč (FBC Páv Piešťany), v sezónach
2014/2015 a 2015/2016 hral za extraligový klub
Panthers Otrokovice.
27. Triatlon, akvatlon, duatlon

a) Piešťanskí triatlonisti – v roku 2015 sa na
Slovensku konali rôzne druhy triatlonu – sprint
triatlon, olympijský triatlon a v Piešťanoch i dlhý
triatlon. Triatlonových pretekov sa zúčastňovali
Piešťanci, dorastenka Lýdia Drahovská, junior
Tadeáš Drahovský, medzi mužmi Ondrej Kubo,
v kateg. 40 až 44-ročných Pavol Sedliačik i ďalší.
b) Lýdia Drahovská (ŠBR Piešťany)
- majstrovstvá Slovenska, 5-krát 1. miesto (triatlon,
duatlon, akvatlon, zimný triatlon, kros triatlon)
v kateg. dorasteniek
- Slovenský pohár, 3-krát 1. miesto (triatlon,
akvatlon, zimný triatlon) v kateg. dorasteniek.
c) Tadeáš Drahovský (ŠBR Piešťany)
- majstrovstvá Slovenska, 1. miesto (akvatlon)
v kateg. juniorov
- Slovenský pohár, 1. miesto (zimný triatlon)
v kateg. juniorov.
d) Dlhý triatlon Slovakman 226, Piešťany (august),
jediné preteky v dlhom triatlone na Slovensku sa
uskutočnili v Piešťanoch po piatykrát. Pretekári
absolvovali plávanie (3,8 km po Váhu), cyklistiku
(180 km, 6 kôl na ceste medzi Piešťanmi
a Madunicami) a beh (42,2 km, 6 okruhov).
Medzi mužmi opäť vyhral Petr Vabroušek zo Zlína
časom 8:46:07 hod. (celkove už triatlon Slovakman
vyhral 7-krát). Z Piešťancov štartoval iba Pavol
Sedliačik, zo zdravotných dôvodov však preteky
nedokončil. Medzi ženami obsadila
1. miesto
Češka Simona Křivánková časom 9:46:11 hod. Tiež
sa konali preteky štafiet ja – ty - on a štafetový mix.
e) Piešťanský akvatlon – 5. ročník (august),
pretekalo sa v behu a v plávaní vo viacerých
kategóriách od mužov a žien až po deti.
28. Vodné pólo
a) KVP Kúpele Piešťany. Predsedom KVP
v roku 2015 bol Ľudovít Kubán. Trénerskej práci
s mládežou sa dlhé obdobie venuje Ján Baranovič,
v posledných rokoch bol obzvlášť s dievčenskými
vodnopólovými družstvami, v kategóriách do 14
rokov, do 17 rokov, do 20 rokov i v kat. žien.
b) Vodné pólistky KVP Kúpele Piešťany
- družstvo dievčat do 17 rokov, 2-krát 1. miesto
(Národná liga SR, zimné majstrovstvá SR)
- družstvo dievčat do 20 rokov, 1. miesto (zimné
majstrovstvá SR)
- družstvo žien, 1. miesto (Slovenský pohár žien).
c) Vodní pólisti KVP Kúpele Piešťany
- družstvo mužov hralo v extralige skupina B.
d) Barbora Baranovičová, reprezentantka SR
- Prvé európske hry, Baku, členka družstva SR

dievčat v kateg. do 17 rokov.
e) Roman Klampár, reprezentant SR
- Prvé európske hry, Baku, člen družstva SR
chlapcov v kateg. do 17 rokov.
f) Medzinárodný vodnopólový turnaj kadetov,
Brest, Bielorusko (január), kadeti KVP Kúpele
Piešťany obsadili 1. miesto.
g) Vodnopólový turnaj mužov o Kúpeľný pohár,
Piešťany, kúpalisko Eva (august), na 1. mieste sa
umiestnilo mužstvo PVK Vrútky.
h) Majstrovstvá sveta vodnopólových veteránov,
Kazaň, Rusko (august), vodnopóloví veteráni
KVP H2O Polo Piešťany v kategórii nad 65 rokov
sa umiestnili na 1. mieste. Turnaja sa zúčastnili
ešte dve nemecké a jedno austrálske mužstvo.
Piešťanské mužstvo tvorilo 5 Slovákov, 1 Čech,
4 Američania, 1 Kanaďan a 2 Taliani. Mužstvo
poskladal Piešťanec Jozef Cifra, hrali aj Ivan
Kolárik a Igor Vestenický.
i) Anti Kajlich Cup – 14. ročník (október),
Piešťany, kúpalisko Eva, vodnopólový turnaj
hráčov starších ako 35 rokov. 1. miesto obsadilo
mužstvo Tipo BVSC Budapešť pred KVP Kúpele
Piešťany.
29. Bikros
a) Samuel Junas (Maniak BMX Piešťany),
14-ročný žiak
- majstrovstvá SR v bikrose, 2. miesto v kategórii
juniorov.
b) Bikros racing Piešťany – 12. ročník (september),
preteky sa uskutočnili v parčíku na sídlisku Adam
Trajan.
30. Cyklistika
Milan Tupý (CK Piešťany), veteránska kategória D
(60 - 69 roční)
- majstrovstvá SR v cestnej cyklistike Masters,
3-krát 1. miesto v kateg. D (pretek s hromadným
štartom, časovka jednotlivcov, časovka do vrchu)
- Slovenský pohár Masters Merida Cup, seriál
pretekov, 16-krát 1. miesto
- Trnavská cyklistická liga, 1. miesto v absolútnom
poradí (3-krát za sebou)
- preteky v Rakúsku, Zillindorf (2-krát 1. miesto
v časovke), Mörbisch (1.miesto v časovke).
31. Atletika
a) AO TJ Družba Piešťany, piešťanskí atléti
na majstrovstvách SR a na majstrovstvách
západoslovenskej oblasti Trnava získali viacero
titulov a ďalších medailových umiestnení.

Z mladých atlétov to boli – v behoch na krátke trate
Matej Husák, Peter Melicher, Paulína Pomajbová
a Jozef Guriš, v skoku do diaľky Matej Husák
a Zuzana Ábelová, v behoch na stredné a dlhé
trate Naďa Urbanová, Zuzana Ábelová a Zuzana
Ciklaminiová, v hode oštepom Martin Žlnay,
z veteránov – Anna Matúšová, Annamária Halmová
a Eduard Kučkovský.
Na Európskych hrách mládeže v Brne štartovali
Naďa Urbanová a Peter Melicher.
b) Ladislav Noskovič, piešťanský veterán
- Zlatá tretra 2015, Ostrava, v kateg. veteránov nad
35 rokov 1. miesto v behu na 100 m v slovenskom
veteránskom rekorde 11,18 sek.
c) Majstrovstvá sveta veteránov v atletike, Lyon
- Anna Matúšová, 3. miesto (hod kladivom).
d) Európske hry veteránov, Nice, Francúzsko
- Anna Matúšová, 3-krát 1. miesto (skok do
výšky, beh na 80 m cez prekážky, hod kladivom),
Annamária Halmová, 3-krát 2. miesto (beh na 100
m, 200m, skok do diaľky), Eduard Kučkovský, 1.
miesto (3000 m cez prekážky).
e) Jarný beh Okolo Sĺňavy – 2. ročník (apríl),
pretekalo sa v 15-tich kategóriách, štart bol pri
bufete Dino. Medzi mužmi vyhral Martin Vrábel
z Piešťan, medzi ženami Monika Kováčová
z Levíc.
f) Beh We run Piešťany – 1. ročník (august),
v 4-och kategóriách pretekalo 119 bežcov.
V kategórii mužov do 40 rokov vyhral Štefan
Štefina z Dubnice časom 35:54 minút, v kategórii
mužov nad 40 rokov Eduard Kučkovský z Piešťan,
v kategórii žien do 40 rokov Barbora Brezovská
z Piešťan a v kategórii žien nad 40 rokov Elena
Svitková z Vrbového. Trať viedla od Domu
umenia cez mestský park, centrum mesta, po vale
na Lodenicu, kde bola obrátka, potom sa bežalo
až okolo golfového ihriska a odtiaľ späť k Domu
umenia, kde bol cieľ.
g) Beh Piešťany Night City Run – 2. ročník
(október), nočného behu Piešťanmi sa zúčastnilo
vyše 100 bežcov. V kategórii mužov do 40 rokov
obsadil 1. miesto časom 35:08 minúty Michal
Zvrškovec pred Petrom Jančovičom, v kateg. nad
40 rokov bol prvý Peter Szabo a v kateg. žien bola
prvá Jana Uradníková časom 37:51 minúty pred
Teréziou Beitlovou a Máriou Brnovou.
h) Jesenný beh Okolo Sĺňavy (október), v kateg.
mužov vyhral Miroslav Ilavský z Dubnice nad
Váhom, medzi ženami bola prvá Jana Uradníková
z Piešťan.
i) Silvestrovský beh medzi mostami – 50. ročník,

Piešťany (30. december).
Usporiadateľom jubilejného ročníka bol Atletický
oddiel TJ Družba Piešťany, pretekalo sa v 13-tich
kategóriách. V hlavnej kategórii behu mužov A na
10 km obsadil 1. miesto Martin Vrábel z Piešťan.
Piešťanci boli prví aj v ďalších kategóriách: ženy
(2500 m) – T. Beitlová, Furmanský beh open (5000
m) – O. Kubo, najmladšie žiačky (1250 m) –
V. Pomajbová pred A. Ciklaminiovou, mladšie
žiačky (1250 m) – N. Urbanová a medzi staršími
žiačkami (1250 m) miesto Z. Ciklaminiová.
32. Rugby
a) Rugby Union Club Piešťany. Myšlienka hrať
v Piešťanoch rugby sa začala realizovať v roku
2015. Pod vedením anglického trénera Terry
Purtona začali rugbisti trénovať každú nedeľu,
spočiatku na ploche pri Dome umenia, neskôr na
ihrisku bývalej vodohospodárskej školy.
b) Rugbyové turnaje, v roku 2015 sa piešťanskí
rugbisti zúčastnili niekoľkých turnajov
v maďarskom Ostrihome.
c) Rugbyový turnaj, Piešťany (november), na
futbalovom štadióne sa uskutočnili dve ragbyové
stretnutia. Mužstvo SR hráčov do 18 rokov hralo
s českým mužstvom Sokol Mariánske Hory
a Výber slovenskej ligy s RC Dragon Brno.
33. Karate
Karate klub Seigokan, v kategóriách detí a žiakov
boli úspešní Annamária Valová, Samuel Potrok,
Daniel Kolník, Matúš Mjartan i ďalší.
34. Šach
a) Ing. Vladimír Gubiš, CSc., dlhoročný šachový
tréner detí a mládeže.
b) Andrea Slabá (ŠK Kúpele Piešťany, CVČ Ahoj
Piešťany), mladšia žiačka;
- majstrovstvá SR, 1. miesto v rapid šachu a
2. miesto v klasickom šachu v kateg. dievčat do 12
rokov
- majstrovstvá Európy, 4. miesto v kateg. do 12
rokov.
c) Matej Elbek Musaev (CVČ Ahoj Piešťany),
mladší žiak;
- majstrovstvá SR, 1. miesto v klasickom šachu
chlapcov v kateg. do 8 rokov
- majstrovstvá Európy, 3. miesto v kateg. do 8
rokov.
35. Stolný tenis
Jozef Miklovič, dlhoročný predseda

Stolnotenisového oddielu MTJ Piešťany, tréner,
organizátor a funkcionár. V roku 1974 spolu
s Michalom Rakovickým založili Mestskú
stolnotenisovú ligu v Piešťanoch.
36. Streľba
- majstrovstvá SR v streľbe na asfaltové terče,
Trnava (september), prvé tri miesta v skeete
obsadili strelci z okresu Piešťany. Vyhral Filip
Tekula pred Štefanom Zemkom a Michalom
Majeským.
37. Kriket, elektronické a klasické šípky
- Martina Súlovská, 4. miesto v roku 2015 v ankete
Najúspešnejší športovec SR v neolympijských
športoch;
- majstrovstvá SR v krikete, 1. miesto
- majstrovstvá SR v elektronických šípkach,
1. miesto v 501 DO a v klasických šípkach tiež
1. miesto
- majstrovstvá sveta žien v elektronických šípkach,
Chorvátsko, 2-krát 1. miesto (jednotlivkyne
a dvojice).
38. Prekážkový beh
a) Prekážkový beh Cross race – 1. ročník, Bezovec
(august), súťažilo sa v kategóriách muži, ženy
a deti
b) Prekážkový beh Spartan Race, USA (október),
Piešťanka Terézia Beitlová v ženskej kategórii
obsadila 79. miesto.
c) Crossfilová súťaž, Bratislava (august), 1. a 2.
miesto obsadili Piešťanci Michal Sluka a Juraj
Filus.
39. Štefan Cup – 62. ročník
Tradičné futbalové stretnutie sa uskutočnilo 26.
decembra 2015 na umelej hracej ploche štadióna
PFK Piešťany.
Družstvo Domácich vyhralo nad družstvom Exilu
v pomere 7:2. Za Domácich dal 4 góly D. Hauser,
2 P, Učeň a 1 gól M. Hauser, za Exil dali po góle
Drahovský a Škarka jr. Pre zdravotné problémy
nehrali Vestenický, Cifra, Chalupka a A. Pollák.
Nohejbalová legenda Miloš Fabián odohral už svoj
55. ročník štefanského futbalu.
40. Rybárstvo
a) Jaroslav Heler – vychováva mladých rybárov
v detských rybárskych krúžkoch na základných
školách v Piešťanoch a okolí. V roku 2015 získali
jeho zverenci na pretekoch 62 medailových

umiestnení, z toho 24 prvých miest. Štyria jeho
zverenci boli v roku 2015 reprezentantmi SR
v rybárskych súťažiach. Venuje sa tiež propagácii
rybárstva prostredníctvom televízie.
b) Rybárske súťaže, úspešní boli viacerí zverenci
Jaroslava Helera;
- majstrovstvá Slovenska v LRU (lov rýb udicou)
prívlač, Soňa Predná, 1. miesto
- majstrovstvá Slovenska v LRU plávaná, Matúš
Dóci, 1. miesto
- celoslovenské kolo súťaže Zlatý blyskáč, družstvo
MsO SRZ Piešťany, 3. miesto
- majstrovstvá Slovenska v LRU feeder, Alexandra
Pavlíková, 3. miesto.
41. Telesne postihnutí športovci
a) Jozef Metelka, telesne postihnutý cyklista,
v roku 2009 pri dopravnej nehode prišiel o časť
ľavej nohy, reprezentant SR v kategórii MC4.
V ankete Športovec roka Slovenska 2015 obsadil
15. miesto, zároveň obsadil 1. miesto v novej
ankete Paralympionik roka Slovenska a tiež získal
ocenenie Zlatý pedál v kategórii paracyklistika;
- majstrovstvá Slovenska paracyklistov na dráhe,
Holandsko, 1. miesto v stíhacích pretekoch na
4 km, 2. miesto v pretekoch na 1 km s pevným
štartom
- Svetový pohár paracyklistov na ceste, seriál
pretekov, celkové 1. miesto (6-krát 1. miesto, 2-krát
2. miesto).
b) Jozef Miklovič, jeden zo zakladateľov ŠK
vozíčkarov Kúpele Piešťany v roku 1992. V roku
1993 bol zakladateľom, hlavným organizátorom
i hlavným rozhodcom medzinárodného turnaja
telesne postihnutých stolných tenisov Slovakia
Open. Turnaj sa do roku 2011 konal v Piešťanoch,
potom pokračoval v Bratislave.
c) Ján Riapoš (ŠK vozíčkarov Kúpele Piešťany),
reprezentant SR v stolnom tenise vozíčkarov
v kategórii TT2;
- majstrovstvá Európy 2015, Vejlle, Dánsko,
družstvo mužov SR, 2. miesto
- majstrovstvá SR jednotlivcov, 1. miesto
- Slovenská stolnotenisová liga vozíčkarov 2015,
celkové 1. miesto v kateg. bez rozdielu postihnutia
(do súťaže sa zapojilo 35 vozíčkarov)
- medzinárodné súťaže jednotlivcov v kateg. TT2:
Bayreuth Open – 3. ročník (Nemecko), 1. miesto,
Slovenian Open – 12. ročník, Lasko (Slovinsko),
2. miesto, Hungarian Open, 1. miesto, Copa Costa
Rica – 2. miesto.

d) Curling
- majstrovstvá sveta v curlingu vozičkárov,
Fínsko (február), členom družstva Slovenska bol
piešťanský vozíčkar Branislav Jakubec.
42. Mestské súťaže
a) Mestská Domoss kolkárska liga – 31. ročník
– majstrovský titul obhájilo Povodie Váhu, na
ďalších miestach skončili Silodoor a Daxtav.
Družstvo Povodia Váhu vyhralo aj súťaž o Ligový
pohár.
b) Piešťanská hokejbalová liga – 21. ročník –
majstrovský titul obhájilo družstvo Red Wings.
c) Piešťanská basketbalová liga – 9. ročník – súťaž
družstiev v piešťanských ZŠ o Putovný pohár
primátora Piešťan zorganizoval BKM Piešťany
v spolupráci s OZ Zober loptu, nie drogy. Víťazom
sa stala ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul.
d) Piešťanské hry – 50. ročník – podujatie
zorganizoval CVČ Ahoj Piešťany. Na počesť ich
zakladateľa Štefana Estera súťažili na štadióne
PFK v atletických disciplínach žiaci piešťanských
základných škôl. 1. miesto obhájili žiaci a žiačky
ZŠ Brezová ul.
e) Vrškárska liga – 30. ročník – súťaž pre
neregistrovaných tenistov založil v roku 1986
Štefan Gregorička. V roku 2015 sa víťazom stal
Ivan Hrdina pred Vladimírom Hanicom.
f) Piešťanská tenisová tour – 1. ročník –
v Piešťanoch pribudla ďalšia mestská tenisová
súťaž. Vznikla z iniciatívy prezidenta STZ Tibora
Macka. Súťaž pozostáva zo štyroch základných
turnajov a záverečného turnaja Masters.
V kategórii mužov do 39 rokov vo finále vyhral
Michal Niepel nad Martinom Pazderkom,
v kategórii 40 - 59 ročných Patrik Drozd nad
Michalom Volekom a v kateg. nad 60 rokov Peter
Ábel nad Viliamom Kunertom.
g) Futbalový turnaj Magura Cup 2015 (október)
– turnaj vznikol po zániku Malej piešťanskej
futbalovej ligy (MPFL). Zúčastnili sa ho hráči
Oldboys MPFL, hráči bývalých mužstiev MPFL
– Hilton, Slovan, Thermal, FKF Mustang a FCD
Manchester. Víťazom turnaja sa stal Thermal.
43. Breakdance
Boris Turčan, prezývaný Bobeš, Piešťanec, člen
piešťanskej tanečnej skupiny Heroes klub, vybraný
do TOP 9 športovcov Trnavského samosprávneho
kraja, vynikajúci tanečník breakdance. Získal titul
majstra SR, majstra Európy a majstra sveta.

13. Zahraničné styky
1. Partnerská mestá
Partnerskými mestami v roku 2015 mesta Piešťany
boli viaceré zahraničné kúpeľné mestá – maďarský
Hajdúnánás, fínska Heinola, české Luhačovice
a Poděbrady, poľská Ustroň, izraelský Eilat
a čínska mestská časť Xicheng v Pekingu.
2. Partnerské styky Piešťany – mestská časť
Xicheng v Pekingu
19. decembra 2014 bolo podpísané Memorandum
o nadviazaní priateľských vzťahov medzi mestom
Piešťany a čínskou mestskou časťou Xicheng
v Pekingu. Memorandum obsahovalo obojstranný
záujem vybudovať vzájomné vzťahy v oblasti
cestovného ruchu, kultúry, vzdelávania a obchodu
a tiež vzťahy medzi mládežníckymi a vzdelávacími
organizáciami a inštitúciami.
19. marca 2015 MsZ mesta Piešťany schválilo
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi
Pekingskou mestskou časťou Xicheng a mestom
Piešťany.
Mestská časť Xicheng má vyše 700 tis. obyvateľov.
Nachádza sa na území o rozlohe 32 km2, zaberá
najväčšiu časť starého mesta a je považovaná za
najbohatšiu časť Pekingu.
3. Partnerské styky Piešťany – Poděbrady
V dňoch 1. a 2. mája 2015 navštívila partnerské
mesto Poděbrady delegácia mesta Piešťany, kde sa
zúčastnila otvorenia kúpeľnej sezóny.
Poslanci piešťanského MsZ Tomáš Hudcovič,
Adriana Drahovská a Peter Tremboš sa stretli
so starostom a poslancami poděbradského
MsZ. Oboznámili sa s investičnými akciami,
realizovanými v Poděbradoch v posledných rokoch
a financovaných dotáciami a prostriedkami mesta
a hovorili aj o ďalších možnostiach vzájomnej
spolupráce. Tiež si prezreli mesto a kúpele
a absolvovali niekoľko exkurzií.
4. Partnerské styky Piešťany – Luhačovice
V dňoch 8. až 10. mája 2015 navštívila partnerské
mesto Luhačovice delegácia mesta Piešťany, kde sa
zúčastnila otvorenia kúpeľnej sezóny.
Členmi delegácie boli viceprimátor Michal
Hynek, prednostka MsÚ Dáša Reháková a vedúca
kancelárie primátora Lenka Slimáková. Stretli
sa s predstaviteľmi mestskej samosprávy a tiež
rokovali s miestnymi podnikateľmi, ktorých
oboznámili s podnikateľskými možnosťami
v Piešťanoch.

5. Partnerské styky Piešťany – Ustroň
V dňoch 22. a 23. augusta navštívila delegácia
mesta Piešťany kúpeľné mesto Ustroň. Členmi
delegácie boli primátor Miloš Tamajka, prednostka
MsÚ Dáša Reháková a poslanec MsZ Peter
Tremboš.
Návšteva sa uskutočnila na pozvanie starostu
Ustrone v rámci Dohody o priateľstve a spolupráci
medzi oboma mestami, uzavretej v roku 2001.
Piešťanská delegácia sa zúčastnila podujatia Dni
Ustrone a dožiniek. Zástupcovia oboch miest sa
zároveň dohodli, že v najbližšom období pripravia
plán vzájomných kultúrnych a športových akcií pre
rok 2016.

14. Rôzne (zaujímavosti)
1. Úspech piešťanskej vizážistky
Piešťanka Jana Palenčárová získala už po štvrtýkrát
cenu na veľtrhu kozmetiky Interbeauty, ktorý sa
konal vo februári 2015 v Bratislave.
V kategórii aplikácie na telo získala s modelom
tradičnej benátskej karnevalovej masky Kolombína
1. miesto a obhájila svoje predchádzajúce
prvenstvo.l
2. Súťaž O najkrajší vianočný výklad
V januári 2015 bola vyhodnotená súťaž
piešťanských výkladov počas Vianoc 2014.
Za tri najkrajšie vianočné výklady bez určenia
poradia boli vybrané: Obchod s dámskymi odevami
na Winterovej ul,, Kvetinárstvo na Nitrianskej ul.,
Kvetinárstvo a dizajnérstvo interiéru na
Teplickej ul.
3. Podujatie Podaj mi ruku
Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu
(21. marec) sa v Piešťanoch v komunitnom centre
Žiwell uskutočnilo podujatie Podaj mi ruku.
Jednou z možností, ako vyjadriť solidaritu s ľuďmi
postihnutými Downovým syndrómom (spôsobený
zmenou v genóme človeka) bola tzv. ponožková
výzva, požadujúca obliecť si rôzne farebné
ponožky. Ponožkovú výzvu dostal aj primátor
Piešťan, ktorý navštívil piešťanskú Spojenú školu,
do ktorej v tom čase chodilo 10 detí s Downovým
syndrómom. Prisľúbil im pomoc pri financovaní
výletov.
4. Výstava krojovaných bábik
Piešťanka Veronika Cetliová sa bábikami zaoberá

desať rokov, niektoré zhotovuje na objednávku
a sama aj šije pre ne kroje.
V spolupráci s piešťanským MsKS i OZ Aktívny
senior (AkSen) už zorganizovala niekoľko výstav
bábik.
V júni 2015 v spolupráci s MsKS pripravila v KSC
Fontána veľkú výstavu krojovaných bábik z celého
Slovenska, medzi nimi prezentovala aj niekoľko
svojich bábik.
Výstave predchádzalo stretnutie bábikárov z celého
Slovenska.
5. Zmena trasy piešťanského vláčika
V roku 2015 začal vláčik, nazývaný Piešťanský
vláčik, jazdiť v meste po zmenenom okruhu. Cez
Váh už neprechádza Kolonádovým mostom, ale na
Kúpeľný ostrov prichádza i odchádza cez Krajinský
most.
6. Veľtrh Svadba
24. októbra 2015 sa v Piešťanoch na Kúpeľnom
ostrove uskutočnil 4. ročník celoslovenského
podujatia Svadba. Okrem rodín pripravujúcich
sa na svadobný deň sa na vystavené exponáty
prišli pozrieť aj viacero domácich obyvateľov
a kúpeľných hostí.
Prezentované boli rôzne diela – svadobné torty
a medovníky, kvetinové aranžmány, ručné práce,
svadobné šaty, make up, účesy a pod.
7. Pravoslávna cirkev v Piešťanoch
V Piešťanoch sa koncom roka 2015 usídlila ďalšia
cirkev – pravoslávna, doteraz mala najbližšie sídlo
v Brezovej pod Bradlom.
Sídlo Pravoslávnej cirkevnej obce Piešťany sa
nachádza v budove na Kukučínovej ul. č. 21,
priestory získala do nájmu od Mesta Piešťany za
nájomné 1 euro/m2/rok.

Ing. Alexander Murín

