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Významné udalosti vo svete v roku 2016
V Sýrii pokračovala občianska vojna medzi
vládnymi a opozičnými vojskami. V Sýrii a Iraku
tiež pokračovala vojna proti Islamskému štátu,
do ktorej sa okrem medzinárodnej koalície pod
vedením USA na pozvanie sýrskeho prezidenta
Asada zapojilo aj Rusko.
Naďalej pokračoval príliv moslimských migrantov
do Európy, medzi ktorými sa mohli nachádzať aj
teroristi. Po teroristickom útoku v Paríži koncom
roka 2015, sa v roku 2016 uskutočnili ďalšie
v Bruseli, Nice a v Berlíne.
V júni sa vo Veľkej Británii uskutočnilo
referendum o zotrvaní alebo odchode krajiny z EÚ,
väčšina obyvateľstva hlasovala za brexit.
V novembri bol za nového amerického
prezidenta zvolený republikán Donald Trump,
ktorý prekvapujúco porazil demokratku Hillary
Clintonovú.
Konali sa Olympijské hry a Paralympijské hry
v brazílskom Rio de Janeiro.
Významné udalosti na Slovensku v roku 2016
V marci 2016 sa konali voľby do Národnej rady
SR. Najviac hlasov získal Smer - SD, ktorý vytvoril
koaličnú vládu so SNS, Mostom-Híd a Sieťou,
predsedom vlády SR sa stal opäť Róbert Fico zo
strany Smer - SD.
Od septembra však zostala iba vládna trojkoalícia
bez Siete.
Od júla sa Slovensko na dobu 6 mesiacov stalo
prvýkrát predsedajúcou krajinou v Rade Európskej
únie.
Slovensko neprijalo povinné kvóty na
prerozdelenie emigrantov do krajín EÚ.
Uskutočnilo sa viacero prieskumov o obavách
obyvateľov Slovenska. Vo februári považovali
občania Slovenska za najväčšie problémy oblasť
zdravotníctva, nezamestnanosť, korupcia, životná
úroveň mladých rodín a pod. V auguste podľa
prieskumu investičnej skupiny Pioneer investments
mali Slováci najväčšie obavy z finančnej tiesne
a chudoby, nasledovali obavy z terorizmu
a utečeneckej krízy, tiež z vážnej choroby a pod.
V Nitre sa začala stavať britská automobilka
Jaguar/Land Rover, Ltd., štvrtá automobilka na
Slovensku.

Na Olympijských hrách v Rio de Janeiro získalo
Slovensko 2 zlaté medaily – vodní slalomári
Ladislav a Peter Škantárovci a chodec Matej Tóth;
a na Paralympijských hrách to bolo 5 zlatých
medailí.
Cyklista Peter Sagan sa stal majstrom sveta
v cestnej cyklistike a opäť obhájil zelené tričko
v bodovacej súťaži na Tour de France.
Tenistka Dominika Cibulková vyhrala v Singapure
turnaj majsteriek a získala titul majsterky sveta.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2016
Od apríla mali Piešťany dvoch zástupcov primátora
mesta.
Koncom apríla boli nočné mrazy, ktoré uškodili
ovocným stromom a rastlinám.
Začiatkom júna sa uskutočnil 25. ročník Otvorenia
letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
Čestné občianstvo mesta Piešťany in memoriam
bolo udelené dvom osobnostiam.
Hrozila likvidácia letiska v dôsledku stratového
hospodárenia spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
V decembri došlo k zmenám v orgánoch Bytového
podniku Piešťany, s. r. o.
V priebehu roka pokračovalo hľadanie možností na
realizáciu mestskej plavárne.

1. Orgány mesta
1. Vedenie mesta Piešťany v roku 2016
a) Primátor mesta – Miloš Tamajka, M.B.A.
Predstaviteľ mesta a zároveň najvyšší výkonný
orgán mesta.
b) Zástupcovia primátora mesta. Od polovice apríla
2016 mali Piešťany dvoch zástupcov primátora.
K Michalovi Hynekovi pribudol Tomáš Hudcovič.
Prvý zástupca primátora mesta – Mgr. Michal
Hynek. Počas neprítomnosti primátora ho
zastupoval v plnom rozsahu. Medzi jeho
kompetencie patrila koordinácia a vykonávanie
činností spojených s čerpaním finančných
prostriedkov a realizácia jednotlivých projektov.
Zabezpečoval styky vedenia mesta s predstaviteľmi
vlády SR, ministerstiev a s poslancami NR SR, tiež
cezhraničnú spoluprácu a družobné styky mesta.
Na starosti mal aj spoluprácu s bezpečnostnými
zložkami na území mesta a s riaditeľmi organizácií
založených a zriadených mestom.
Druhý zástupca primátora mesta – Ing. Tomáš

Hudcovič. Medzi jeho kompetencie patrila
koordinácia činností komisií mestského
zastupiteľstva (ďalej len MsZ), zabezpečenie
podmienok pre činnosť MsZ a tiež kontaktov medzi
primátorom mesta, prednostom MsÚ a poslancami
MsZ i spoluprácu pri optimalizácii fungovania
samosprávy s návrhom riešení v rámci rozpočtu
mesta. V spolupráci s prednostom MsÚ mal na
starosti aj sociálnu oblasť a šport a tiež i spoluprácu
s OO CR Rezort Piešťany v oblasti cestovného
ruchu.
Tomáš Hudcovič je predsedom najväčšieho
poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany.
V súčasnosti medzi jeho priority patrí aj
doriešenie právneho vzťahu medzi Mestom
Piešťany a SLK Piešťany, a. s. vo veci možného
dlhodobého prenájmu kúpaliska Eva za účelom
jeho rekonštrukcie, tiež získavanie finančných
prostriedkov na výstavbu alebo obnovu mestských
objektov z eurofondov a z ďalších zdrojov i ďalšie
aktivity.
c) Prednosta MsÚ Piešťany – Ing. Eduard Strapatý
d) Hlavný kontrolór mesta – Ing. Peter Konečný
e) Vedúci oddelení MsÚ Piešťany
Vo februári 2016 sa uskutočnilo výberové konanie
na miesta vedúcich oddelení MsÚ v Piešťanoch;
- oddelenie IT a majetkových služieb – Ing. Peter
Mihalik
- oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta –
Ing. Alena Horešová
- oddelenie sociálnych a školských služieb –
PhDr. Ema Žáčková
- oddelenie právnych a klientskych služieb –
JUDr. Pavol Vermeš, PhD.
- oddelenie finančných služieb – Ing. Stanislav
Mikuš
- oddelenie personálnych služieb – Ing. Viera
Mičurová.
2. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku
2016
V roku 2016 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MsZ mesta
Piešťany.
21-členné MsZ pracovalo v zložení: Ing. Iveta
Babičová, MUDr. Jozef Beňačka, PhD., Ing. Juraj
Brna, Ing. Zita Bruncková, Ing. Remo Cicutto,
Mgr. Martin Cifra, Adriana Drahovská, Mgr. Jozef
Drahovský, Michal Fiala, Ing. Eliška Gocká, Ing.
Tomáš Hudcovič, Mgr. Michal Hynek, Mgr. Peter
Jančovič, PhD., Ing. Ján Jánošík (do 28.7.2016),
Dr. Andrej Klapica, Ing. Denis Kristek, Mgr.

Matúš Kromholc, PhDr. Jozef Malík, RNDr. Peter
Tremboš, PhD., Martin Valo, Ing. Eva Wernerová
(do 7.4.2016), Petr Veverka (od 29.9.2016),
MUDr. Marián Urbánek (od 7.4.2016).
Ing. Eva Wernerová sa mandátu poslanca MsZ
vzdala dobrovoľne, nahradil ju MUDr. Marián
Urbánek.
Ing. Ján Jánošík sa mandátu poslanca MsZ vzdal
verejne na júlovom zasadnutí MsZ, nahradil ho Petr
Veverka. Obaja v komunálnych voľbách do MsZ
kandidovali za iniciatívu Spoločne pre Piešťany,
Petr Veverka bol prvým náhradníkom.
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany (MsZ) v roku 2016
1. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 18. februára
2016 – v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a odpovede na interpelácie poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, kontroly a činnosť
hlavného kontrolóra mesta, program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, návrh rozpočtu Mesta
Piešťany na rok 2016, návrhy rozpočtov Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany (ďalej len
MsKS),  Mestskej knižnice mesta Piešťany (ďalej
len MsK) a Služieb mesta Piešťany (ďalej len
SMP) na rok 2016, členstvo Mesta Piešťany v OZ
Bazén Piešťany, prevody vlastníctva nehnuteľností,
základné imanie spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.,
bod Rôzne, interpelácie poslancov a pod., spolu 22
bodov programu.
1. Kontroly hlavného kontrolóra mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 3/2016) – MsZ po prerokovaní
zobralo na vedomie správu o výsledkoch
ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta
Piešťany.
Na základe uznesenia MsZ č. 198/2015 z 11.
zasadnutia MsZ, konaného 26. novembra 2015,
vykonali hlavný kontrolór mesta Ing. Peter
Konečný a kontrolór mesta Ing. Ondrej Horňák
v decembri 2015 na MsÚ v Piešťanoch následnú
finančnú kontrolu na dodržiavanie a uplatňovanie
všeobecne záväzných predpisov a interných
predpisov pri poskytovaní a vyúčtovaní záloh.
Prekontrolovali všetky príjmové a výdavkové
pokladničné doklady súvisiace s vyplatením
a vrátením záloh v období od 1. novembra 2014
do 31. augusta 2015.
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Piešťany za rok 2015 (uznesenie MsZ č.
4/2016) – MsZ po prerokovaní zobralo správu na
vedomie.

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany na roky 2015 - 2025 (uznesenie
MsZ č. 6/2016) – MsZ po prerokovaní PHSR
schválilo s pripomienkami poslancov a zároveň
i jeho aktualizáciu najneskôr do 6 mesiacov od jeho
schválenia.
4. Zmena návrhu Programového rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2016 (uznesenie MsZ č. 8/2016)
– MsZ po prerokovaní schválilo zmeny návrhu
Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok
2016 v príjmovej a výdavkovej časti tak, ako
boli predložené viceprimátorom mesta Michalom
Hynekom.
5. Programový rozpočet mesta Piešťany na rok
2016 (uznesenie MsZ č. 14/2016) – MsZ po
prerokovaní Programový rozpočet mesta Piešťany
na rok 2016 schválilo. Tiež zobralo na vedomie
návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na
roky 2017 a 2018.
6. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska mesta
Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017
a 2018 (uznesenie MsZ č. 15/2016) – MsZ po
prerokovaní rozpočet a výhľad schválilo.
7. Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany
na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
(uznesenie MsZ č. 16/2016) – MsZ po prerokovaní
rozpočet a výhľad schválilo.
Zároveň MsZ odporučilo prednostovi MsÚ
uskutočniť trojstranné stretnutie za účasti Mesta
Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany, resp.
PIC Piešťany a OO CR Rezort Piešťany za účelom
zjednotenia nákladov a skvalitnenia výroby a tlače
propagačných materiálov mesta.
8. Rozpočet Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok
2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (uznesenie
MsZ č. 18/2016) – MsZ po prerokovaní rozpočet
a výhľad schválilo.
9. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany (ďalej
len ÚPN) č. 10/2011 (uznesenie MsZ č. 19/2016)
– MsZ schválilo vyhodnotenie pripomienok
k danému návrhu – v súvislosti s jeho aktualizáciou
po preskúmaní a tiež návrh na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach, týkajúcich sa
zmeny Z8 (lokalita Obytný súbor Heinola).
10. Členstvo Mesta Piešťany v OZ Bazén Piešťany
(uznesenie MsZ č. 20/2016) – MsZ po prerokovaní
členstvo schválilo. Zároveň schválilo nomináciu
primátora mesta Miloša Tamajku a poslanca MsZ
Tomáša Hudcoviča ako zástupcov Mesta Piešťany
do orgánov OZ Bazén Piešťany.
Uskutočnilo sa rokovanie zástupcov Mesta

Piešťany a zástupcov piešťanských plaveckých
klubov s prenajímateľom – Jednotným majetkovým
fondom zväzov odborových organizácií
a nájomcom spoločnosťou SOREA, s. r. o. vo
veci podnájmu nebytových priestorov Športovorelaxačného centra (s bazénom) v objekte Hotela
SOREA Sĺňava v Piešťanoch. Na stretnutí sa
dohodlo vytvorenie nového občianskeho združenia
Bazén Piešťany, keďže terajší nájomca končí
s prevádzkou bazéna a je všeobecný záujem
o jeho ďalšie prevádzkovanie. Nové OZ s názvom
Bazén Piešťany uzatvorilo následne podnájomnú
zmluvu so spoločnosťou SOREA, s. r. o. za účelom
prevádzkovania bazéna, štatutárom občianskeho
združenia sa stal Pavol Škodný, členmi združenia
sú aj Mesto Piešťany a Klub vodného póla Kúpele
Piešťany.
Bazén v hoteli Sĺňava, v súčasnosti jediný 25 m
bazén v Piešťanoch, bol od  1. júla 2016 otvorený
nielen pre plavcov, ale aj pre verejnosť.
11. Záujem Mesta Piešťany o prevod majetkovej
účasti štátu v spoločnosti Letisko Piešťany, a.
s. (uznesenie MsZ č. 29/2016) – MsZ schválilo
záujem Mesta Piešťany o prevod majetkovej účasti
štátu na základnom imaniu spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s. medzi Mesto Piešťany a Trnavský
samosprávny kraj. Rozdelenie  20,65 % majetkovej
účasti štátu by malo zodpovedať súčasnému
percentuálnemu podielu oboch akcionárov na
základnom imaniu spoločnosti.
12. Umelecké diela na území mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 32/2016) – MsZ po
prerokovaní odporučilo MsÚ aktualizovať zoznam
umeleckých diel na území mesta a doplniť ho
o zoznam pamätníkov, pamätných tabúľ a plastík
i s obrazovou prílohou s termínom do konca
roka 2016.
13. Iniciatíva mesta za účelom rekonštrukcie
kúpaliska Eva (uznesenie MsZ č. 39/2016) – MsZ
uložilo MsÚ pripraviť materiál navrhujúci právne
riešenie možnosti vzájomného vzťahu Mesta
Piešťany a SLK Piešťany, a. s. pri prípadnom
riešení rekonštrukcie kúpaliska Eva Mestom
Piešťany alebo inou organizáciou, a to v čo
najkratšom termíne.
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany dňa 7. apríla 2016 – v programe
zasadnutia bolo nastúpenie nového poslanca MsZ,
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, udelenie Čestného občianstva mesta

Piešťany, voľba prísediacich pre Okresný súd
Piešťany, nové využitie areálu bývalého Zväzarmu,
zriadenie vecného bremena, prevody vlastníctva
nehnuteľností, správa o činnosti mestskej polície
za rok 2015, etický kódex voleného predstaviteľa
mesta, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 26 bodov programu.
1. Zmeny v zložení mestského zastupiteľstva
a mestskej rady (uznesenie MsZ č. 44/2016)
a) MsZ zobralo na vedomie zánik mandátu
poslankyne MsZ Ing. Evy Wernerovej na základe
vlastnej žiadosti. Zároveň zobralo na vedomie
nastúpenie náhradníka MUDr. Mariána Urbánka za
poslanca MsZ.
b) MsZ zobralo na vedomie odvolanie členky MsR
Ing. Evy Wernerovej na základe zániku mandátu
poslankyne MsZ. Zároveň MsZ schválilo Ing. Ivetu
Babičovú za členku MsR.
2. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany
Ladislavovi Bačíkovi in memoriam (uznesenie
MsZ č. 47/2016) – MsZ po prerokovaní udelenie
čestného občianstva schválilo.
3. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany
pplk. Vojtechovi Ábelovi in memoriam (uznesenie
MsZ č. 47/2016) – MsZ po prerokovaní udelenie
čestného občianstva schválilo.
4. Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany
(uznesenie MsZ č. 48/2016) – MsZ po prerokovaní
schválilo verejnú voľbu jednotlivých kandidátov
za prísediacich pre Okresný súd Piešťany. Zvolení
boli občania Piešťan – Klára Pastorková, Marta
Múčková, Ing. Anna Morávková, Ing. Melánia
Kolláriková, Bc. Magdaléna Čellárová a Ing.
Miroslav Tulák.
5. Návrh na využitie areálu bývalého Zväzarmu na
Žilinskej ceste (uznesenie MsZ č. 56/2016) – MsZ
schválilo zámer vybudovať mestskú kompostáreň
a tiež premiestniť mestské zberné stredisko
do areálu bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste
(bývalý dom brannej výchovy).
Pôvodne sa kompostáreň mala vybudovať v areáli
záhradníctva v lokalite Kanada za železničnou
traťou, kde sa už vykonali niektoré prípravné práce.
6. Etický kódex voleného predstaviteľa mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 62/2016) – MsZ ho
schválilo s pripomienkami poslancov.
Etický kódex volených predstaviteľov mesta
Piešťany vypracoval MsÚ v Piešťanoch,
pripomienkovali ho primátor mesta a poslanci
MsZ. Spracovaný bol v zmysle Opatrení mesta
Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti.

3. zasadnutie MsZ dňa 26. mája 2016 –
v programe zasadnutia bola kontrola uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, dotácie mesta, zmeny
a doplnky ÚPN, VZN  o odpadoch, situácia
v spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., spoločnosť
bazenprojekt, cintorínske služby, delegovanie
zástupcov Mesta Piešťany do rád škôl pri ZŠ,
ZUŠ a CVČ Ahoj v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany, nákupy zariadení, nájmy,
participatívny rozpočet Mesta Piešťany, projekt
vybudovania nového zberného dvora, rekonštrukcia
Sládkovičovej ul., kontroly hlavného kontrolóra
mesta, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 33
bodov programu.
1. Dotácie mesta pre rôzne oblasti (uznesenie MsZ
č.71, č.72, č.73, č.74, č.75, č.76, č. 77/2016) –
MsZ po prerokovaní schválilo dotácie pre oblasť
telovýchovy, športu a rekreácie, oblasť ekológie
a environmentalistiky, oblasť rozvoja školstva
a vzdelávania, oblasť sociálna a zdravotnícka,
oblasť aktivity špecifických podnikateľských
a zamestnaneckých aktivít, oblasť záujmovej
umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, oblasť
podpory regionálneho a miestneho rozvoja.
2. Získavanie informácií o prevádzke spoločnosti
Letisko Piešťany, a. s. (uznesenie MsZ č.78, č.79,
č.80, č.81/2016) – MsZ po prerokovaní uložilo
Mestu Piešťany vyžiadať od spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s. nasledujúce informácie:
- aké sú očakávané nevyhnutné investície do
opravy spevnených plôch (pristávacia dráha,
odletové plochy, rolovacie dráhy) na letisku
v najbližších rokoch
- aká je predstava letiskovej spoločnosti
o prevádzke letiska v prípade ukončenia
poskytovania služieb Letovými prevádzkovými
službami (LPS, š. p.), ktoré v súčasnosti na
letisku zabezpečujú službu riadenia a prevádzku
navigačných zariadení.
MsZ požiadalo MsÚ zabezpečiť informáciu,
či ostatní akcionári akceptujú požiadavku
každoročného dofinancovania LPS, š. p. vo výške
300 tisíc eur (TTSK cca 170 tisíc eur, štát cca 66
tisíc eur). MsZ zároveň zrušilo uznesenie MsZ č.
29/2016.
MsZ tiež po prerokovaní schválilo uplatnenie
záložného práva Mesta Piešťany voči Letisku
Piešťany, a. s., zapísaného na listine vlastníctva
č. 7527 na parcelách č. 12202/27 a 12202/108 za
nezaplatenú daň z nehnuteľnosti v rokoch 2010 až
2015.

Na tomto zasadnutí MsZ vystúpil profesor Antonín
Kazda zo Žilinskej univerzity, ktorý prezentoval
správu o stave spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.,
ktorú vypracovala Katedra leteckej dopravy
Žilinskej univerzity. V správe bolo uvedené, že
letiskovú spoločnosť môžu jej akcionári ešte
zachrániť, ak ju dokážu finančne zabezpečiť.
3. Zmeny a doplnky ÚPN č. 10/2011 – v súvislosti
s jeho aktualizáciou po preskúmaní (uznesenie MsZ
č. 82, bod D1, č. 83/2016) – MsZ po prerokovaní
schválilo VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/1998
– Záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru
Piešťany, v súvislosti so schválením Zmien
a doplnkov ÚPN mesta Piešťany č. 10/2011
(doplnené na základe prijatých uznesení, týkajúcich
sa lokality Heinola - Sihoť).
Zároveň v rámci návrhu zmien a doplnkov ÚPN
č. 10/2011 MsZ schválilo zmenu Z8 funkčného
využitia plôch ekostabilizačnej zelene na plochy
bývania v zeleni v lokalite Heinola - Sihoť.
4. VZN o odpadoch (uznesenie MsZ č. 84/2016)
– MsZ ho schválilo s pripomienkami poslancov.
Zároveň MsZ zrušilo predchádzajúce VZN
o odpadoch č. 18/2007.
Dôvodom k vypracovaniu nového VZN o odpadoch
bol nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
5. Možnosť predaja pozemku v lokalite mestského
parku pre spoločnosť bazenprojekt, s. r. o.
(uznesenie MsZ č. 86/2016) – MsZ schválilo
možnosť predaja mestského pozemku pri
futbalovom štadióne parc. 5826/16 pre spoločnosť
bazenprojekt, s. r. o. za kúpnu cenu 1 euro, a to
za účelom vybudovania a prevádzkovania stavby
Mestská plaváreň a wellness (uznesenie MsZ
č. 86/2016).
Spoločnosť bazenprojekt, s. r. o. však musí splniť
niekoľko podmienok. Musí sa zmluvne zaviazať
zriadiť bankovú záruku 300 tisíc eur minimálne do
doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia stavby Mestská plaváreň a wellness.
Tiež bude musieť Mestu Piešťany preukázať
financovanie projektu stavby.
6. Optimalizácia cintorínskych služieb (uznesenie
MsZ č. 91/2016) – MsZ po prerokovaní zobralo
na vedomie návrh Služieb mesta Piešťany
na optimalizáciu poskytovania cintorínskych
služieb a správy cintorínov s cieľom zníženia
prevádzkových nákladov a platieb verejnosti.
7. Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2016 (uznesenie MsZ č. 98/2016) – MsZ po
prerokovaní štatút schválilo.
Účelom štatútu je umožniť obyvateľom mesta

rozhodovať o využití časti rozpočtu Mesta
Piešťany. Vyčlenená bola k tomu finančná čiastka
20 tisíc eur.
8. Žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie
nového Zberného dvora v meste Piešťany
(uznesenie MsZ č. 103/2016) – MsZ po
prerokovaní schválilo predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z operačného
programu Kvalita životného prostredia na projekt
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany.
Mesto Piešťany plánuje premiestnenie súčasného
Zberného strediska na Ul. Pod Párovcami do
nového Zberného dvora v areáli bývalého
Zväzarmu na Žilinskej ceste po jeho dobudovaní.
4. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 29. júna
2016 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov MsZ
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, vyhodnotenie plnenia
rozpočtov MsKS, MsK a Služieb mesta Piešťany
za rok 2015, vyhodnotenie  plnenia Programového
rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2015, stav a pohyb
majetku Mesta Piešťany za rok 2015, bod Rôzne
a pod., spolu 23 bodov programu.
1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok
2015 (uznesenie MsZ č. 113/2016) – MsZ po
prerokovaní vyhodnotenie schválilo.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej
knižnice mesta Piešťany za rok 2015 (uznesenie
MsZ č. 115/2016) – MsZ po prerokovaní
vyhodnotenie schválilo.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta
Piešťany za rok 2015 (uznesenie MsZ č. 116/2016)
– MsZ po prerokovaní vyhodnotenie schválilo.
4. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu
Mesta Piešťany za rok 2015 - záverečný
účet (uznesenie MsZ č. 120/2016) – MsZ po
prerokovaní schválilo vyhodnotenie rozpočtu
výrokom: celoročné hospodárenie Mesta Piešťany
za rok 2015 sa schvaľuje s výhradami.
Zároveň MsZ uložilo mestskému úradu prijať
nasledujúce opatrenia na nápravu nedostatkov
Vyhodnotenia Programového rozpočtu Mesta
Piešťany za rok 2015:
- venovať stálu pozornosť schválenému rozpočtu
na rok 2016
- mesačne predkladať poslancom čerpanie rozpočtu
na rok 2016
- na septembrovom zasadnutí MsZ predložiť na
rokovanie monitorovaciu správu

plnenia rozpočtu k 30.6.2016     
- nasledujúce vyhodnotenia programového
rozpočtu predkladať naraz so
  správou auditora.
5. Aktivity na riešenie revitalizácie kúpaliska
Eva (uznesenie MsZ č. 131/2016) – MsZ po
prerokovaní schválilo doplnenie pracovnej
skupiny vo veci kúpaliska Eva o Michala Hyneka.
Pracovná skupina v zložení primátor mesta
Miloš Tamajka a poslanci MsZ Tomáš Hudcovič,
Juraj Brna, Peter Jančovič a Andrej Klapica bola
vytvorená na základe uznesenie MsZ č. 24/2015 zo
dňa 12.2.2015, a to za účelom rokovania so SLK
Piešťany, a. s. o možnostiach dlhodobého nájmu
kúpaliska Eva. V prípade  neprítomnosti primátora
môžu o revitalizácii kúpaliska Eva rokovať
s kompetentnými aj viceprimátori Tomáš Hudcovič
a Michal Hynek.
5. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 27. júla
2016 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta,  Dodatok č. 10
k zmluve o nájme zimného štadióna, komunálny
odpad, stav budov ZŠ a MŠ, výpožička pre
piešťanský futbalový klub, Dodatok č. 3
k nájomnej zmluve medzi mestom a spoločnosťou
STASIN, žiadosť o príspevok na vybudovanie
kompostárne, bod Rôzne – vzdanie sa mandátu
poslanca MsZ, proces verejného obstarávania
a zverejňovania plánu verejného obstarávania
a pod., spolu 14 bodov programu.
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta – na
zasadnutie MsZ prišiel prezident ŠHK 37 Piešťany
Jaroslav Lušňák a tiež fanúšikovia piešťanského
hokeja vystrojení transparentmi, aby vyjadrili
podporu hokejovému klubu. Za fanúšikov
vystúpil Jozef Gubala, syn bývalého hokejového
funkcionára, ktorý kritizoval vedenie mesta
a poslancov MsZ za malú podporu hokejovému
klubu, ktorému hrozí odchod z hokejovej extraligy.
2. Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
a nebytových priestorov (zimný štadión), uzavretej
medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.
r. o. dňa 26. mája 2016 – MsZ po prerokovaní
dodatok k zmluve schválilo. Obsahom dodatku je
navýšenie dotácie na prevádzku zimného štadióna
– na energie, vodné a stočné z doterajších 149 373
eur o 50 tisíc eur naviac na roky 2016, 2017 a 2018
a s tým súvisiace bezplatné korčuľovanie pre
verejnosť, školy.

3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2016 (uznesenie MsZ č. 143/2016) – MsZ
schválilo zvýšenie príjmovej časti rozpočtu o 427
tisíc eur a vo výdavkovej časti o 443,61 tisíc eur,
na celkové príjmy v sume 22 717 785 eur a celkové
výdavky v sume 22 650 719 eur.
Zároveň poslanci MsZ uložili MsÚ zaradiť do
návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 investičnú
akciu – dokončenie chodníkov v m. č. Kocurice
(projektová dokumentácia a realizácia). Iba tesne
neprešlo zaradiť do návrhu rozpočtu mesta na
rok 2017 aj rekonštrukciu Dopravnej ul. a jedno
parkovisko na sídlisku Adam Trajan.
4. Komunálny odpad v meste Piešťany (uznesenie
MsZ č. 144/2016) – MsZ po prerokovaní
zobralo na vedomie vyhodnotenie nakladania
s komunálnymi odpadmi v Piešťanoch za rok 2015.
5. Stav budov materských a základných
škôl (uznesenie MsZ č. 145/2016) – MsZ po
prerokovaní zobralo na vedomie správu o riešení
zlepšenia stavu budov materských a základných
škôl v Piešťanoch.
V apríli 2016 sa uskutočnila obhliadka budov
a priestorov materských a základných škôl.
Vykonali ju prednosta MsÚ Ing. Eduard Strapatý,
vedúca Oddelenia sociálnych a školských služieb
MsÚ PhDr. Ema Žáčková, vedúci Oddelenia IT
a majetkových služieb MsÚ Ing. Peter Mihalik
spolu s riaditeľmi materských a základných škôl
v Piešťanoch.
Odsúhlasené požiadavky riaditeľov škôl
boli zapracované v dokumente Plán opráv
a rekonštrukcií v školách a školských zariadeniach
na rok 2016. Dokument bol prerokovaný aj na
porade riaditeľov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,
konanej 2. mája 2016 v priestoroch MsÚ
v Piešťanoch.
6. Zmluva o výpožičke medzi Mestom Piešťany
a PFK Piešťany, o. z. (uznesenie MsZ č. 149/2016)
– MsZ po prerokovaní schválilo uzavretie
zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany
ako požičiavateľom a Prvým futbalovým klubom
Piešťany, o. z. na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou. Zároveň nominovalo poslanca
MsZ Matúša Kromholca za člena Revíznej komisie
PFK Piešťany, o. z.
Mesto Piešťany uzatvorilo 18. októbra 2013
nájomnú zmluvu s PFK Piešťany, o. z. v zastúpení
predsedom klubu Róbertom Studeným, predmetom
zmluvy bol nájom futbalového štadióna
nehnuteľných a hnuteľných vecí.

V júni 2016 nový predseda PFK Piešťany, o. z.
Erik Hlavatý požiadal o zmenu nájomnej zmluvy
na zmluvu o výpožičke, čo by umožnilo nájom
aj tretím osobám za účelom získania finančných
prostriedkov na športovú činnosť mládežníckeho
futbalu PFK. Zároveň požiadal o ponechanie
ustanovenia o uhrádzaní nákladov futbalového
klubu mestom maximálne do 30 tisíc eur ročne na
médiá a nákladov do 1 tisíc eur ročne na údržbu
atletickej dráhy. Predmet zmluvy o pôžičke zostal
totožný s predmetom pôvodnej zmluvy o nájme.
7. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme medzi Mestom
Piešťany a spoločnosťou STASIN, s. r. o.
(uznesenie MsZ č. 150/2016) – MsZ po
prerokovaní dodatok schválilo. Nájomná zmluva
medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom
a spoločnosťou STASIN, s. r. o. bola uzavretá
18. decembra 2009. Spoločnosť STASIN plánuje
v areáli na Hlbokej ul. vybudovať vonkajšie ihrisko
na cvičenie vlastnou váhou tela.
8. Žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie
kompostárne v Piešťanoch (uznesenie MsZ
č. 151/2016) – MsZ po prerokovaní schválilo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na RO pre OP KŽP – projekt s názvom
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany.
9. Vypracovanie Štatútu súťaže Škola roka v športe
(uznesenie MsZ č. 152/2016) – MsZ odporučilo
MsÚ zabezpečiť vypracovanie štatútu Centrom
voľného času Ahoj k školskom roku 2016/2017.
10. Zmena v zložení MsZ – odstúpenie poslanca
MsZ – na tomto zasadnutí MsZ došlo k ďalšej
nezhode medzi poslancami MsZ a vedením
mesta. Poslanci MsZ žiadali o vysvetlenie
dôvodu nezverejnenia verejného obstarávania na
rekonštrukciu objektu šatní a posilňovne mestskej
polície, čím nebola dodržaná transparentnosť
súťaže, tiež aj rekonštrukčné práce boli vykonané
nekvalitne.
Mestský právnik Pavol Vermeš však postup mesta
obhajoval. Na rekonštrukčné práce si mesto
firmu vybralo v tzv. prieskume trhu a tiež údajne
podľa nového zákona z apríla 2016 sa už zákazky
s nízkou hodnotou nemusia vykonávať formou
verejného obstarávania.
Poslanec Ján Jánošík sa následne vzdal mandátu
poslanca MsZ mesta Piešťany. Dôvodom jeho
odstúpenia boli predovšetkým nezhody medzi
poslancami MsZ a vedením mesta.
Jána Jánošíka nahradil v MsZ Petr Veverka.
V komunálnych voľbách v roku 2014 rovnako ako
Ján Jánošík aj Petr Veverka kandidoval za iniciatívu

Spoločne pre Piešťany. Zapája sa do aktivít
zameraných na rozvoj mesta, najmä v oblasti
kultúry a životného prostredia.
11. Preverenie procesu verejného obstarávania na
opravu budovy mestskej polície (uznesenie MsZ
č. 153/2016) – MsZ po prerokovaní uložilo
hlavnému kontrolórovi mesta Piešťany preveriť
proces verejného obstarávania na opravu strechy,
šatní a posilňovne budovy mestskej polície.
Poslanci MsZ vyjadrili nespokojnosť s postupom
MsÚ vo veci verejného obstarávania na
rekonštrukciu budovy mestskej polície. Firma
na tento účel nebola totiž vybraná transparentne
verejným obstarávaním, ale formou prieskumu
trhu a dodávateľ stavebných prác bol vybraný na
základe cenovej ponuky.
Na základe nového zákona z apríla 2016 sa však
zákazky s nízkou hodnotou už nemusia vykonávať
formou verejného obstarávania. Doterajšia interná
smernica MsÚ o verejnom obstarávaní, na základe
ktorej obstarávanie služieb a tovarov nad 1 000 eur
muselo mesto povinne zverejňovať, bola zrušená.
V septembri 2016 MsÚ v Piešťanoch vypracoval
novú smernicu o verejnom obstarávaní. Podľa nej
oznamovanie výziev na predkladanie ponúk sa
už nebude musieť povinne zverejňovať na webe
mesta, všetky zákazky s nízkou hodnotou i pri
stavebných prácach  do 70 tisíc eur, už nemusia
byť predmetom vyhodnocovania prostredníctvom
elektronickej aukcie.
12. Zverejňovanie verejných obstarávaní Mestom
Piešťany (uznesenie MsZ č. 154/2016) – MsZ po
prerokovaní uložilo Mestu Piešťany zverejňovať na
webovej stránke mesta, najneskôr do
30. apríla bežného roka, Plán verejného
obstarávania Mesta Piešťany na príslušný rok, ako
aj všetkých organizácií zriadených mestom, vrátane
základných škôl a materských škôl. Tento plán
zároveň musia uvedené organizácie mesta uverejniť
na svojej webovej stránke.
6. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa
29. septembra 2016 – v programe zasadnutia
bolo nastúpenie náhradného poslanca MsZ,
kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, cintorínske
služby a správa cintorínov, VZN o prevádzkovom
poriadku pohrebísk v Piešťanoch, zriadenie
vecného bremena, nájmy, prevody vlastníctva,
odpredaj pozemkov v okolí bývalého hotela Atóm,
monitorovacia správa plnenia Programového
rozpočtu Mesta Piešťany k 30.6.2016, správa

o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2016,
správa hlavného kontrolóra mesta, bod Rôzne
a pod., spolu 24 bodov programu.
1. Nastúpenie nového poslanca MsZ a nového
predsedu komisie MsZ (uznesenie MsZ
č. 156/2016) – MsZ po prerokovaní zobralo na
vedomie zánik mandátu poslanca MsZ Ing. Jána
Jánošíka na základe vlastnej žiadosti, nastúpenie
náhradníka Petra Veverku za poslanca MsZ
a zároveň zloženie poslaneckého sľubu.
MsZ schválilo odvolanie Ing. Jána Jánošíka
z funkcie predsedu Komisie pre bezpečnosť
a poriadok pri MsZ a zároveň schválilo za predsedu
komisie Mgr. Michala Hyneka.
2. Cintorínske služby a správa cintorínov
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č.159, č.160, č.161
a č.162/2016) – MsZ zobralo na vedomie Návrh
optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb
a správy cintorínov v Piešťanoch.
MsZ odporučilo Službám mesta Piešťany naďalej
analyzovať vzniknuté náklady za poskytovanie
cintorínskych služieb s cieľom získavať ďalšie
potrebné informácie. Tiež uložilo MsÚ v spolupráci
so Službami mesta Piešťany pripraviť detailnú
špecifikáciu činnosti Strediska pietnych služieb
mesta Piešťany pre prípadné ďalšie riešenie
optimalizácie cintorínskych služieb.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o pohrebiskách v Piešťanoch (uznesenie MsZ
č.163, č.164, č.165/2016 – MsZ schválilo
s pripomienkami poslancov Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje
prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany.
Zároveň schválilo zrušenie predchádzajúceho VZN  
č. 3/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
v meste.
MsZ tiež schválilo úpravu Cenníka pohrebných
služieb v Piešťanoch. Cena za poskytnutie
krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska
na Žilinskej ceste a Domu smútku a pohrebiska na
Bratislavskej ceste k pohrebnému obradu (1,5 hod.)
bola znížená na 65,40 eur a za poskytnutie márnice
v m. č. Kocurice k pohrebnému obradu na 50 eur.
Návrh platieb za prenájom domov smútku za
znížené ceny pripravila a zdôvodnila Komisia
MsZ pre financovanie a podnikanie. Pred pár
rokmi bola cena za krátkodobý prenájom domu
smútku stanovená na 110 eur, čo vtedy vyvolalo
nespokojnosť obyvateľov mesta.
4. Odpredaj a prenájom pozemkov v okolí hotela
Atóm (uznesenie MsZ č. 173 a č. 174/2016) –
MsZ po prerokovaní schválilo prevod vlastníctva

pozemkov Mesta Piešťany pri bývalom hoteli Atóm
na Krajinskej ceste do vlastníctva spoločnosti
MS Finance 5, s. r. o. Piešťany ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku
obcí. Spoločnosť pozemky odkúpila za účelom
existujúcich a vybudovania nových parkovacích
miest pri hoteli. Zámerom spoločnosti MS Finance
5 je rekonštrukcia hotela Atóm a vytvorenie
Bussines centra. Finančné prostriedky získané
z predaja pozemkov budú viazané na plánovanú
výstavbu Plavárne Piešťany.
Zároveň MsZ schválilo nájom pozemkov Mesta
Piešťany, nachádzajúcich sa pri hoteli Atóm
na protiľahlej strane za potokom Dubová, pre
spoločnosť MS Finance 5 na dobu určitú 30 rokov
za nájomné 1 euro/rok, tiež ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku
obcí. Spoločnosť ako nájomca tam na svoje
náklady zrekonštruuje a vybuduje parkovisko.
Parkovacie plochy bude využívať aj verejnosť a po
skončení nájmu ich nájomca prevedie bezodplatne
do vlastníctva Mesta Piešťany.
5. Kontroly hlavného kontrolóra mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 183/2016) – MsZ
po prerokovaní zobralo na vedomie správu
o výsledkoch ukončených kontrol hlavného
kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia
MsZ 29. septembra 2016.
Hlavný kontrolór mesta Peter Konečný informoval
poslancov aj o výsledkoch kontroly výberu
dodávateľa stavebných prác na opravu budovy
mestskej polície. Ten nebol vybraný formou
verejného obstarávania, ale neverejne tzv.
prieskumu trhu.
Hlavný kontrolór konštatoval, že nedošlo
k porušenie konkrétnych všeobecne záväzných
právnych predpisov. Novú smernicu o verejnom
obstarávaní, ktorú mesto zaviedlo až počas kontroly
(15.9.2016), však kontrolór hodnotil ako „posun
dozadu a nastolenie nižšej úrovne otvorenosti
a transparentnosti a tiež hospodárnosti, efektívnosti
a ostatných princípov, uplatňovaných pri verejnom
obstarávaní Mestom Piešťany v predchádzajúcom
období“.
6. Objekt bývalej 8. ZŠ na sídlisku Adam
Trajan (uznesenie MsZ č. 185/2016) – MsZ
po prerokovaní odporučilo MsÚ v Piešťanoch
zabezpečiť vypratanie priestorov bývalej ZŠ na
sídlisku Adam Trajan a následné zabezpečenie
zákazu vstupu do budovy.
Budova bývalej školy je už vyše desať rokov
nefunkčná. Objekt doteraz nebol zabezpečený voči

neoprávnenému vstupu, čo predstavovalo riziko pre
hrajúce sa deti z okolitých bytoviek. Našli si tam
sídlo bezdomovci i drogovo závislí občania.
Mesto Piešťany pôvodne chcelo objekt využiť
na zriadenie Európskej leteckej školy, tiež sa
hľadal záujemca na zbúranie a odpratanie zvyškov
objektu, avšak neúspešne.
7. Aktivity na získanie prenájmu kúpaliska
Eva (uznesenie MsZ č. 186/2016) – MsZ po
prerokovaní odporučilo primátorovi Piešťan vstúpiť
do rokovania s vedením SLK Piešťany, a. s. o
možnosti prenájmu kúpaliska Eva na dobu 30
rokov.
7. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 28. októbra
2016 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov z
predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, plaváreň v Piešťanoch,
informácia o predložených projektoch, bod Rôzne,
interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 8 bodov
programu.
1. Aktivity na vybudovanie mestskej plavárne
(uznesenie MsZ č. 189/2016) – MsZ po
prerokovaní schválilo predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR z programu Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko pre projekt
Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
prostredníctvom podpory prírodného dedičstva,
ktorého cieľom je aj vybudovanie mestskej
plavárne v Piešťanoch. MsZ tiež schválilo
spolufinancovanie projektu zo strany Mesta
Piešťany vo výške 5 %  z celkových oprávnených
výdavkov.
Mesto Piešťany za účelom realizácie projektu
na vybudovanie mestskej plavárne pristúpilo
na cezhraničnú partnerskú spoluprácu s dvoma
slovenskými a jedným maďarským partnerom.
Zároveň MsZ schválilo zrušenie uznesenia MsZ
č. 81/2016A, ktoré umožňovalo realizovať predaj
pozemku pri futbalovom štadióne spoločnosti
bazenprojekt, s. r. o. po splnení podmienok
stanovených Mestom Piešťany.
2. Projekty Mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č. 190/2016) – MsZ po prerokovaní zobralo na
vedomie informáciu o predložených projektoch
Mesta Piešťany k   31. septembru 2016. Na
schválenie sú pripravené nasledovné projekty:
a) Mosty spolupráce cez rieky Váh a Olšava
– projekt bol podaný prostredníctvom výzvy

Interreg V-A  SR-ČR. Cezhraničným partnerom
Mesta Piešťany bude Mesto Kunovice. Projekt
sa týka rekonštrukcie lávky pri Krajinskom
moste. Predpokladané celkové náklady projektu
sú 623 613 eur s DPH, z toho spolufinancovanie
mestom 31 181 eur (5%).
b) Spolupráca škôl pre rozvoj regiónu – nositeľom
projektu bude Mesto Piešťany v spolupráci
s organizáciou Veselší Slovácko, z. s. z Uherského
Hradišťa. Vybraná škola by riešila svoj vlastný
podprojekt, v rámci ktorého bude prebiehať
získavanie informácií v oblasti gastronómie
a prípravy jedál so zameraním na regionálny
charakter. Predpokladané náklady projektu sú           
65 tisíc eur s DPH, z toho spolufinancovanie
je 5 %.
c) Rekonštrukcia amfiteátra a časti mestského
parku – mesto plánuje projekt predložiť
prostredníctvom podpory z Nórskeho finančného
mechanizmu. V podstate by išlo o dva projekty,
v jednom by študenti z Nórska pod vedením
architektov celý zámer pripravili a ich projektová
dokumentácia by sa následne realizovala v rámci
druhého projektu.
Projekt na vypracovanie architektonickej štúdie
bude podaný bilaterárnemu fondu na národnej
úrovni.
Predpokladané celkové náklady sú 30 tisíc eur
s DPH, spolufinancovanie 0 %.
d) Nákup zametacieho vozidla – tento projekt
bude podaný prostredníctvom Environmentálneho
fondu SR, zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia.
Zametacie vozidlo bude slúžiť pre potreby Služieb
mesta Piešťany.
Predpokladané celkové náklady cca 228 tisíc eur
s DPH, spolufinancovanie 5 %.
8. zasadnutie MsZ  mesta Piešťany dňa
10. novembra 2016 – v programe zasadnutia bola
kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, situácia letiskovej
spoločnosti, niekoľko VZN, prevody vlastníctva
pozemkov, zriadenie vecného bremena, záujmové
združenie Klaster, bod Rôzne a pod., spolu 29
bodov programu.
1. Aktivity mesta k riešeniu situácie spoločnosti
Letisko Piešťany, a. s. (uznesenie MsZ č. 193/2016)
a) MsZ odporučilo Mestu Piešťany začať konať
v plnení uznes. MsZ č. 81/2016 zo dňa 26. mája
2016 a tak znížiť zadlženosť letiska. Týmto
uznesením bolo Mestu Piešťany uložené získať

informácie o celkovom stave letiskovej spoločnosti
a tiež získať informácie o tom, či ostatní akcionári
letiskovej spoločnosti (TTSK a štát) sú ochotní
každoročne finančne prispievať na prevádzku
letiska.
b) MsZ odporučilo Mestu Piešťany realizovať
vklad (cca 437 tisíc eur) do základného imania
spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.
Mesto Piešťany má voči spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s. pohľadávku vo výške 437 tisíc eur,
ktorá sa týka nedoplatku na dani z nehnuteľnosti
za roky 2010 až 2016. Realizácia uvedeného
vkladu je viazaná na úspešné uplatnenie záložného
práva mesta voči letisku za nezaplatenú daň
z nehnuteľnosti a zároveň je viazaná na splnenie
nasledovných podmienok:
b1: Členovia orgánov spoločnosti Letisko Piešťany,
a. s. (predstavenstvo a dozorná rada) sa vzdajú
svojich nárokov na všetky nevyplatené odmeny;
b2: Na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia
spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.:
- bude schválená výška odmien členom
predstavenstva a dozornej rady maximálne do
výšky 100 eur, kým spoločnosť nebude hospodáriť
s kladným hospodárskym výsledkom
- bude schválená zmena stanov spoločnosti tak, aby
nakladanie s nehnuteľným majetkom spoločnosti
bolo podmienené schválením 90 % akcionárov
- bude schválené do predstavenstva a dozornej
rady po jednom členovi, ktorých navrhne akcionár
Mesto Piešťany
- bude schválený predaj prebytočného majetku
a z takto získaných prostriedkov letisková
spoločnosť vysporiada svoje záväzky.
c) MsZ tiež odporučilo primátorovi Piešťan
rokovať s ostatnými akcionármi (Trnavský
samosprávny kraj, štát), aby sa zaviazali
podporovať fungovanie letiska v zmysle záverov
Posúdenia ekonomického stavu Letiska Piešťany,
a. s., ktoré prezentoval profesor Kazda zo Žilinskej
univerzity na zasadnutí MsZ  dňa 26. mája
2016. Z posúdenia vyplýva, že letisko môžu ešte
zachrániť aj jeho akcionári, ak ho dokážu finančne
zabezpečiť.
V rámci diskusie zameranej na možnosti
záchrany letiska vystúpili – zástupkyňa odborovej
organizácie Letiska Piešťany, a. s. pani Magulová,
výkonný riaditeľ Letiska Piešťany, a. s. Ing. Varga
a zástupca spoločnosti Anius, a. s., pôsobiacej
v spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. pán Toma.
2. VZN mesta Piešťany Trhový poriadok –
Farmárske trhy (uznesenie MsZ č. 197/2016). MsZ

po prerokovaní VZN schválilo.
V septembri 2016 obdržalo Mesto Piešťany žiadosť
spoločnosti Farmárske trhy, s. r. o. so sídlom
v Žiline o zriadenie trhového miesta v Piešťanoch
za účelom organizácie farmárskych trhov.
Mesto Piešťany pre farmárske trhy určilo verejné
priestranstvo pri OD Prior. Počet trhových dní bol
stanovený na maximálne 2 v mesiaci.
Príležitostné trhy v Piešťanoch v súčasnosti sú:
a) Piešťanské hody – v auguste na Mariánskom
námestí
b) Vianočné trhy – v novembri, decembri a januári
na Nám. slobody a na Winterovej ul.
c) Farmárske trhy – počas celého roka na Ul. A.
Hlinku.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa mení VZN č. 4/2014 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach (uznesenie MsZ č. 198/2016) –
MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
Dôvodom zmeny bol vznik farmárskych trhov
a tiež zmeny zákona o podmienkach výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa mení VZN  č. 5/2014 Trhový poriadok
– Trhovisko CENTRUM (uznesenie MsZ č.
199/2016) – MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa mení VZN č. 6/2014 Trhový poriadok –
Trhovisko KOCKA (uznesenie MsZ č. 200/2016)
– MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,  
ktorým sa mení VZN č. 7/2014 Trhový poriadok
– Piešťanské hody (uznesenie MsZ č. 201/2016) –
MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa mení VZN č. 8/2014 Trhový poriadok –
Vianočné trhy (uznesenie MsZ č. 202/2016) – MsZ
po prerokovaní VZN schválilo.
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015
o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
zriadených na území mesta Piešťany a centier
voľného času zriadených na území iných
obcí (uznesenie MsZ č. 203/2016) – MsZ po
prerokovaní VZN schválilo.
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely (uznesenie MsZ č. 204/2016) – MsZ po
prerokovaní VZN schválilo s pripomienkami
poslancov.
VZN stanovuje podmienky používania

pyrotechnických výrobkov za účelom ochrany
verejného poriadku. Pyrotechnické výrobky sa
delia na zábavné, scénické (používané na javisku)
a na iné pyrotechnické výrobky.
Používanie pyrotechniky na zábavné účely je
povolené – pre svadby (12.00 až 22.00 hod.), na
záver roka 31. decembra až 1. januára (15.00 až
3.00 hod.) a pre ohňostroje povolené mestom.
10. Členstvo Mesta Piešťany v záujmovom
združení právnických osôb – Klaster regionálneho
rozvoja (ďalej len KRR) – západné Slovensko
(uznesenie MsZ č. 217/2016) – MsZ po
prerokovaní schválilo členstvo mesta v KRR.
Výška ročného členského príspevku je 1 000
eur. Zakladajúcimi členmi KRR sú TTSK
a Mesto Galanta, pridružených členov združenia
v súčasnosti je 53, členom je aj OO CR Rezort
Piešťany.
Záujmové združenie KRR združuje právnické
osoby, ich záujmom je všestranný rozvoj a podpora
regiónu.
9. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 15.
decembra 2016 – v programe zasadnutia bola
kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, niekoľko VZN,
partnerstvo Mesta Piešťany s občianskymi
združeniami, činnosť OO CR Rezort Piešťany,
rozpočty MsKS, MsK a Služieb mesta Piešťany na
rok 2017, Programový rozpočet Mesta Piešťany
na rok 2017, zriadenie vecného bremena, nájmy
a prevody vlastníctva nehnuteľností, harmonogram
zasadnutí MsR, MsZ a komisií MsZ na rok 2017,
bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.,
spolu 25 bodov programu.
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom (uznesenie MsZ č. 224/2016) – MsZ
po prerokovaní VZN schválilo s pripomienkami
poslancov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany
č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti (uznesenie MsZ
č. 226/2016) – MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
3. Partnerstvo Mesta Piešťany s občianskymi
združeniami (uznesenie MsZ č. 229/2016)
– MsZ po prerokovaní schválilo vytvorenie
partnerstva medzi Mestom Piešťany a občianskymi
združeniami Materské centrum Úsmev a Pomoc
ohrozenému dieťaťu Piešťany.

4. Informácia o činnosti OO CR Rezort
Piešťany (uznesenie MsZ č. 230/2016) – MsZ
po prerokovaní zobralo na vedomie informáciu
o aktivitách a vývoji hospodárenia OO CR Rezort
Piešťany.
5. Rozpočet MsKS na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 a 2019 (uznesenie MsZ č. 231/2016) –
MsZ po prerokovaní návrh rozpočtu schválilo.
6. Rozpočet MsK mesta Piešťany na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 a 2019 (uznesenie MsZ
č. 233/2016) – MsZ po prerokovaní návrh rozpočtu
schválilo.
7. Rozpočet Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok
2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (uznesenie
MsZ č. 234/2016) – MsZ po prerokovaní návrh
rozpočtu schválilo.
8. Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok
2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (uznesenie
MsZ č. 237/2016) – MsZ po prerokovaní rozpočet
schválilo s pripomienkami poslancov.
9. Nelegálne skládky na území mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 251/2016) – MsZ po
prerokovaní odporučilo MsÚ v Piešťanoch
podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Environmentálneho fondu na odstránenie
nelegálnych skládok na území mesta Piešťany.
3. Mestská rada (MsR)  mesta Piešťany v roku
2016
MsR mesta Piešťany pracovala ako poradný orgán
primátora mesta a zároveň ako iniciatívny, výkonný
a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva.
V roku 2016 sa uskutočnilo 8 riadnych a 6
mimoriadnych zasadnutí MsR.  7-členná MsR
pracovala v zložení: Ing. Juraj Brna,
Mgr. Martin Cifra, Mgr. Jozef Drahovský,
Ing. Tomáš Hudcovič, Mgr. Michal Hynek,
Ing. Eva Wernerová (do 7. apríla 2016),
Ing. Iveta Babičová (od 7. apríla 2016).
Staronová členka mestskej rady Iveta Babičová
je dlhoročnou aktívnou a skúsenou poslankyňou
mestského zastupiteľstva.
7. Hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2016 –
záverečný účet
Plnenie Programového rozpočtu Mesta Piešťany za
rok 2016 bolo nasledovné  (k 31.12.2016).

A. Príjmy

Schválený
rozpočet po
zmenách
(eur)  
Bežné príjmy                                                       18 353 159
Kapitálové príjmy                                                        1 146 876
Príjmové finančné
3 326 542
operácie                                           

Čerpanie
rozpočtu
(eur)

Plnenie  
(%)  

Príjmy spolu:                                           22 826 577

19 770 244 86,61 %

19 007 303 103,56
555 846
48,47
207 095

6,22

B. Výdavky                                                    

Čerpanie
Schválený
Plnenie
rozpočtu
rozpočet (eur)
(%)
(eur)
Bežné výdavky                                                     17 574 778
17 145 059 97,55
Kapitálové
4 113 904
784 447
19,07
výdavky
Výdavkové
1 127 994
985 153
87,34
finančné operácie                                     
Výdavky spolu:                                    22 816 676
18 914 659 82,90 %
C. Hospodársky
výsledok:     

prebytok 855 585 eur

5. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2016
A. Projektová dokumentácia  1. ZŠ Holubyho ul.
– prestavba prízemia budovy, 2. ZŠ F. E. Scherera –
rekonštrukcia telocvične.
B. Realizácia stavieb  1. Mestská polícia –
rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní (80,3 tisíc
eur), 2. Ul. A. Hlinku – rozšírenie parkovísk (71,1
tisíc eur), 3. ZŠ F. E. Scherera – rekonštrukcia
telocvične v pavilóne F (63,2 tisíc eur), 4. ZŠ F.
E. Scherera – rekonštrukcia sociálneho zariadenia
v pavilóne C (46,7 tisíc eur), 5. Revitalizácia
potoka Dubová – zeleň a mobiliár (23,5 tisíc eur),
ďalšie investičné akcie mali náklady menšie než
20 tisíc eur – 6. MsÚ Piešťany – klimatizácia,
7. ÚZ DOMUM, 8. ZŠ Vajanského ul. – okná,
9. ZŠ Holubyho ul. – rekonštrukcia podláh,
10. Prednádražie – detské ihrisko, 11. Mestská
kolkáreň – výstavba šatní, 12. Valová ul. –
detské ihrisko, 13. Materské centrum Úsmev –
bezbariérové priestory, 14. OD Kaufland – lanová
loď na detskom ihrisku, 15. Ul. E. Suchoňa
– verejné osvetlenie, 16. MŠ Ul. A. Dubčeka –
rekonštrukcia sociálneho zariadenia, 17. Mestské
jasle Javorová ul. - výmena  okien, 18. CVČ Ahoj
– rekonštrukčné práce.
6. Dotácie Mesta Piešťany v roku 2016
V roku 2016 poskytlo Mesto Piešťany dotácie vo
výške viac ako 108 tisíc eur. O peniaze na podporu

aktivít v ôsmich oblastiach sa v prvom kole
uchádzalo 81 subjektov.
Dotácie do 1 000 eur schvaľoval primátor mesta,
rozdelil peniaze v celkovej výške takmer 30 tisíc
eur. Dotácie pre projekty nad 1 000 eur schválilo
na májovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo,
poslanci celkovo rozdelili takmer  80 tisíc eur:  
1. TJ Sĺňava Piešťany – na športové podujatia, na
nábor detí a skvalitnenie prípravy členov (1 660
eur), 2. HK Havrani Piešťany – na podporu
mládežníckych družstiev ľadového hokeja
(3 380 eur), 3. Prvý futbalový klub Junior – na
zabezpečenie základného vybavenia a prevádzku
(1 510 eur), 4. Tenisový klub Kúpele Piešťany – na
prípravu areálu na súťaže a na nákup športového
materiálu a cien (2 270 eur), 5. OZ KVAS – na
nákup náradia a materiálu (486,30 eur), 6. ZŠ
Mojmírova ul. – na projekt Rozhýb svoju školu
(2 140 eur), 7. OZ Materské centrum Úsmev –
na prevádzkové náklady, služby a materiálne
vybavenie (3 185 eur), 8. Trnavská arcidiecézna
charita – na projekt Nízkoprahové denné centrum
pre deti a rodinu ( 1 000 eur), 9. AkSen, aktívny
senior, o. z. – na projekt Sociálne zázemie
a zabezpečenie aktivít pre seniorov v meste
(1 500 eur), 10. Liga proti rakovine – na projekt
Rekondičný pobyt pre členov ( 1 000 eur),
11. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany – na
projekt Prístroj na suché temperovanie krvných
zložiek (1 000 eur), 12. OZ Pomoc ohrozenému
dieťaťu – na projekt Nízkoprahový klub pre deti
a mládež (1 290 eur), 13. Klub vodného póla
Kúpele Piešťany – na projekt Letná prevádzka
Kúpaliska Eva  (35 tisíc eur), 14. Cinematik, s. r. o.
– na 11. ročník Medzinárodného filmového
festivalu Cinematik Piešťany (2 500 eur), 15.
B&R GROUP, s. r. o. – na Cityfest Piešťany
(3 500 eur), 16. TV Karpaty, s. r. o. – na natáčanie
a vysielanie významných kultúrnych podujatí
(1 500 eur), 17. Spevácky zbor Coro Laudamus –
na 10. ročník medzinárodného festivalu adventnej
a vianočnej piesne Vianočné impresie (1 300
eur), 18. Umelecký súbor Lúčnica, Dom umenia
Piešťany – na československý festival Piešťanské
rendezvous (3 000 eur), 19. Mestská knižnica – na
Zázračný oriešok na cestách (1 822 eur), 20. OZ
Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva – na
Ganéško ide na párty (400 eur), 21. Shams, o. z. –
na festival Čaro orientu (600 eur),  22. TV Piešťany
production, s. r. o. – na natáčanie a vysielanie
živých prenosov bohoslužieb (1 000 eur), 23.
Nadácia ADELI – na charitatívny koncert

(1 500 eur), 24. Pre-um na Schody – nový priestor
(1 260 eur), 25. Centrum architektúry, o. z. – na
projekt Workshop 1:1 (5 000 eur).
7. Etický kódex voleného predstaviteľa mesta
Piešťany
Etický kódex vypracoval MsÚ v Piešťanoch,
pripomienkovali ho primátor mesta a poslanci
MsZ. Spracovaný bol v zmysle Opatrení mesta
Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti.
Etický kódex obsahuje 15 článkov: 1. Základné
pojmy a základné ustanovenia, 2. Prvenstvo práva
a verejného záujmu, 3. Etické princípy, 4. Konflikt
záujmov, 5. Deklarácia majetkových a finančných
pomerov, 6. Vzťahy k médiám, 7. Dary a zákaz
korupcie, 8. Nezlučiteľnosť funkcií, 9. Zneužitie
funkcie verejného činiteľa, 10. Kontrola,
11. Zverejnenie rozhodnutí a informácií,
12. Prijímanie a hodnotenie zamestnancov Mesta
Piešťany,
13. Rešpektovanie úloh zamestnancov Mesta
Piešťany a organizácií zriadených Mestom
Piešťany, 14. Pravidlá upravujúce volebnú kampaň,
15. Záverečné ustanovenia.
8. Mestská polícia Piešťany v roku 2016
Náčelníkom MsP Piešťany v roku 2016 bol PaedDr.
Ing. Marcel Mihalik. Celkový počet zamestnancov
ku koncu roka 2016 bol 39, hliadkovú službu
vykonávalo 22 policajtov.
V roku 2016 príslušníci MsP riešili celkove 4 088
priestupkov, z toho v doprave 3 559, porušenia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany 355
a iných priestupkov bolo 174. Hliadky MsP riešili
2 811 priestupkov, najviac na Vajanského ul. (465),
Nálepkovej ul. (379), Winterovej ul. (304), Sade A.
Kmeťa (301), Hviezdoslavovej ul. (249), Teplickej
ul. (114), Royovej ul. (101), Nábreží Ivana Krasku
(82), Nábreží Kolomana Fodora (67), Rázusovej ul.
(62), atď.
Mestská polícia pokračovala v kontrole
mestských objektov s využitím pultu centrálnej
ochrany. Systém bol napojený na dohliadacie
a monitorovacie stredisko mestskej polície.
Otočné a statické kamery sú rozmiestnené
v centre mesta, na rôznych uliciach, pri vstupe do
mestského úradu, pri budove mestskej polície, pri
zbernom stredisku, na sídlisku Adam Trajan a pod.
Pracovníci oddelenia prevencie kriminalistiky
v rámci projektu Prevenciou predchádzať represii
vykonávali prednášky na školách a krúžkovú
činnosť pre deti.

Počas roka mestská polícia zorganizovala niekoľko
podujatí pre deti (dopravná súťaž Predškoláčik dopraváčik, letný tábor v horskom hoteli Belušské
Slatiny a pod.), alebo boli spoluorganizátormi
(Deň detí, Deň ozbrojených zložiek a záchranných
systémov s deťmi a pod.). Mestskí policajti tiež
zabezpečovali rôzne kultúrno-spoločenské akcie.
9. Nezamestnanosť
a) Nezamestnanosť na Slovensku – ku koncu
1. polroka 2016 bola najvyššia miera
nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota (25,62
%) a najnižšia v okresoch Galanta ((3,75 %),
Piešťany (4,20 %) a Bratislava (4,24 %). Celková
miera nezamestnanosti na Slovensku bola 9,45 %.
Úrady práce na Slovensku ku koncu 1. polroka
2016 evidovali celkove 256 615 disponibilných
uchádzačov o zamestnanie.
b) Nezamestnanosť v okrese Piešťany – najvyššia
miera nezamestnanosti v roku 2016 v okrese
Piešťany bola v januári 5,38 % a najnižšia
v decembri 3,29 %.
ÚPSVaR Piešťany najviac disponibilných
uchádzačov o zamestnanie v okrese Piešťany
evidoval v januári v počte 1 725 a najmenej
v decembri v počte 1 052.

2. Počasie a príroda
1. Údaje Meteorologickej stanice v Piešťanoch
Zima začiatkom roka 2016 bola teplá. Koncom
apríla sa vyskytli rekordne nízke mrazy. Oproti
predchádzajúcemu roku nebolo leto obzvlášť
teplé ani suché, obzvlášť teplo bolo v 1. polovici
septembra.
Počet letných dní počas roka: 83 (max. teplota
25 °C a viac), z toho v máji 7, v júni 17, v júli 26,
v auguste 19 a v septembri 14 °C.
Počet tropických dní počas roka: 21 (max. teplota
30 °C a viac), z toho v júni 5, v júli 10, v auguste
1 a v septembri 5.
Počet tropických nocí počas roka: 9 (minimálna
teplota 20 °C a viac), z toho v júni 6, v auguste 1
a v septembri 2.
Počet ľadových dní počas roka: 21 (max. teplota
menej než 0 °C), z toho v januári 15 a
v decembri 6.
Počet dní so snehom: 15, z toho v januári 13
a v decembri 2.
Maximálna teplota počas roka: v júni 34 °C, v júli
34 °C.

Minimálna teplota počas roka: v januári -15,6 °C.
Zrážky za rok: 606 mm, najviac v júli 126 mm.
2. Počasie v Piešťanoch v roku 2016
Január – striedali sa chladnejšie obdobia
s teplejšími.
Začiatkom mesiaca bolo chladnejšie, oblačno až
zamračené, celodenný mráz,  4. januára bolo cez
deň i v noci okolo -7 °C. 1. a 4. januára napadlo
trochu snehu.
Od 7. do 9. januára bolo hmlisto, nízka oblačnosť,
mrholenie, teploty sa pohybovali okolo 0 °C.
Od 10. do 15. januára sa oteplilo, fúkal
juhovýchodný vietor, sneh sa roztopil, občas pršalo,
cez deň max. 8 °C.
Od 16. do 23. januára sa ochladilo, najchladnejšie
bolo 22. januára, keď bolo jasno, teplota cez deň
max. -4 °C, v noci klesla na -15 °C. Snežilo 21.
a 23. januára, napadlo približne 15 cm snehu.
Od 24. januára až do konca mesiaca bolo teplo,
vzduch prúdil od juhovýchodu,   sneh sa roztopil,
občasný dážď, teploty dosahovali 6 °C, v noci
poklesli na 2 °C.
Február – bol teplý, vyskytlo sa iba niekoľko
menších ochladení, bez snehu, takmer i bez mrazu,
často pršalo.
Začiatkom mesiaca bolo teplo, vzduch prúdil od
juhovýchodu, občasný dážď, cez deň až 10 °C,
v noci 2 °C.
4. a 5. februára fúkal severozápadný vietor, krátke
dažďové prehánky, cez deň 5 °C, v noci okolo
0 °C.
Od 6. do 9. februára bolo teplo, juhovýchodný
vietor, občasný dážď, cez deň až 11 °C. 7. februára
silný nárazový vietor lámal v mestskom parku
konáre.
10. a 11. februára malé ochladenie. 11. februára
po vyjasnení slabý mráz -2 °C. Nad Piešťanmi sa
nachádzala hlboká tlaková níž, ktorá spôsobila
zdravotné problémy viacerým obyvateľom.
Od 12. do 17. februára znovu teplejšie, každý deň
občasný dážď.
18. a 19. februára krátkodobé ochladenie, dážď
a prehánky.
Od 20. do 22. februára sa veľmi oteplilo, občasný
dážď, 22. februára bolo až 16 °C.
Od 23. do 25. februára ochladenie, cez deň do 3 °C,
v noci mráz -3 °C, prehánky alebo občasný dážď.
Koncom mesiaca opäť teplo, teploty do 9 °C.
Marec – bol bez snehu, sucho, iba 8 mm zrážok.
Začiatkom mesiaca bolo zamračené, teploty do

6 °C, v noci 3 °C, 3. a 7. marca trochu pršalo. Od
8. marca bolo polooblačno, teploty postupne stúpli
na 13 °C.
15. a 16. marca sa ochladilo, v noci bol slabý mráz
-1 °C, dažďové prehánky.
17. a 18. marca bolo jasno, cez deň až 13 °C, v noci
mráz -4 °C.
Od 19. do 26. marca bolo polooblačno až oblačno,
teploty do 10 °C, v noci slabý mráz.
Od 27. marca sa oteplilo, fúkal južný vietor, stále
sucho, teploty postupne rástli až na 20 °C  
31. marca.
Apríl – bol teplý, koncom mesiaca sa však prudko
ochladilo, mráz spôsobil v sadoch škody.
Začiatkom apríla bolo teplo, vzduch prúdil od
juhovýchodu, malá oblačnosť, 25. apríla bolo až
25 °C.
8. a 9. apríla bolo chladnejšie, teploty klesli na
10 °C, občasný dážď.
Od 11. apríla sa opäť postupne oteplilo, 13. apríla
bola v noci prvá tohtoročná búrka, 17. apríla bolo
až 23 °C.
Od 18. do 24. apríla fúkal severozápadný vietor,
teploty klesli na 13 °C.
24. apríla začal fúkať silný a studený
severozápadný vietor. 25. apríla bolo v noci jasno
a bezvetrie, veľmi sa ochladilo, vo výške 2 m nad
zemou bolo -5,1 °C a vo výške 5 cm nad zemským
povrchom klesla teplota vzduchu na  -9,3 °C,
čo spôsobilo škody na plodinách v záhradách
a sadoch.
27. a 28. apríla pršalo. Otepľovať sa začalo koncom
apríla.
Máj – bol teplotne priemerný.
Začiatkom mesiaca vzduch prúdil od
severovýchodu, bola premenlivá oblačnosť,
teploty dosahovali 18 °C, boli prehánky a 2. mája
popoludní búrka.
Od 5. do 11. mája bolo polooblačno, teploty
dosahovali 22 °C, v noci klesli na 10 °C.
12. až 14. mája bolo zamračené a občasný dážď.
15. a 16. mája sa ochladilo, max. 13 °C, v noci iba
2 °C, prehánky.
Od 17. mája fúkal juhovýchodný vietor, postupne
sa oteplilo, 22. mája bolo 26 °C a počas teplej noci
teplota neklesla pod 17 °C.
24. mája bola ráno búrka, potom ešte pršalo.
Od 25. mája bola malá oblačnosť, teploty
dosahovali 27 °C.
28. mája bola popoludní búrka, 29. mája ráno
pršalo.
Jún – spočiatku bolo mierne počasie, teplo bolo až

v 2. polovici júna, keď boli tropické dni a tropické
noci.
Začiatkom mesiaca bolo polooblačno, teploty
dosahovali 24 °C, 4. júna bola večer búrka
s prudkým lejakom a krupobitím.
Od 6. do 14. júna prúdil vzduch od severozápadu,
teploty dosahovali 21 °C, v noci klesli na 13 °C,
12. a 15. júna boli prehánky s výdatným dažďom.
Od 16. júna fúkal teplejší južný vietor, teploty
dosahovali 27 °C, 16. júna teplota v noci neklesla
pod 24,5 °C, bola premenlivá oblačnosť a niekoľko
prehánok.
Od 22. do 24. júna bolo veľmi teplo, teploty
dosahovali 34 °C, v noci neklesli pod 20 °C.
Od 25. do 28. júna teploty poklesli na 25 °C.
Koncom júna bolo opäť veľmi teplo, teploty
dosahovali 31 °C.
Júl – bol vcelku teplý, supertropické dni a tropické
noci sa nevyskytli, bolo niekoľko búrok a veľa
zrážok.
Začiatkom júla vzduch prúdil od juhu, bolo jasno
alebo malá oblačnosť, teploty dosahovali 32 °C.
Od 3. do 9. júla vzduch prúdil od severovýchodu,
teploty dosahovali 24 -  26 °C.
Od 10. júla prúdil teplý vzduch, najteplejšie 34 °C
a zároveň i tropická noc boli 11. júla. 12. júla bola
búrka so silným vetrom, lámal konáre.
Od 14. júla sa veľmi ochladilo, fúkal silný
a studený severný vietor, teploty klesli až na 15 °C.
16. júla cez deň pršalo.
Od 18. júla sa postupne otepľovalo od 26 °C do
31 °C do konca mesiaca. Búrky boli 21. júla v noci,
26. júla popoludní, 27. júla v noci a 31. júla v noci,
vyskytol sa i občasný dážď.
August – nevyskytli sa supertropické dni a bola
iba jedna tropická noc. Striedali sa niekoľkodňové
oteplenia s ochladeniami.
Začiatkom augusta prúdil vzduch od severozápadu
s teplotami do 25 °C.
4. augusta prúdil vzduch od juhu, teplota stúpla na
30 °C.
5. augusta bola popoludní prehánka a večer búrka
so silným lejakom, ktorý spôsobil prívalovú vodu,
napadlo až 34,6 mm zrážok a pršalo aj nasledujúci
deň.
Potom pokračovali krátkodobé oteplenia
a ochladenia.
6. a 7. augusta bolo chladnejšie s teplotami do
23 °C, 8. a 9. augusta teplejšie s teplotami do
27 °C.
10. augusta sa ochladilo na 15 °C a pršalo, od 13.
do 15. augusta sa oteplilo na 26 °C.

16. a 17. augusta sa ochladilo na 22 °C, 18. a 19.
augusta sa oteplilo na 27 °C.
21. a 22. augusta sa ochladilo na 20 °C, vyskytli sa
prudké prehánky a občasný dážď. Od 23. augusta
sa postupne otepľovalo, bolo jasno, 28. augusta
bolo 30 °C.
September – prvá polovica mesiaca bola veľmi
teplá, vyskytli sa dokonca tropické dni a tropické
noci.
Začiatkom septembra bolo pekne, ešte letné
počasie, bolo polooblačno, teploty dosahovali
28 °C.
5. septembra sa ochladilo na 20°C, vyskytovali sa
prehánky.
Od 7. septembra bolo jasno a veľmi teplo.
Od 9. do 13. septembra bolo 5 tropických dní,
teploty dosahovali 31 °C. 15. a 16. septembra boli
2 tropické noci, teplota neklesla pod 21 °C.
17. septembra bola okolo obeda búrka a potom ešte
dve silné prehánky.
Od 18. do 27. septembra sa ochladilo, fúkal severný
vietor, počasie sa ustálilo, teploty dosahovali 20 °C,
v noci klesali na 8 °C.
Koncom septembra prúdil vzduch od juhu, teploty
dosahovali 25 °C.
Október – začiatkom mesiaca sa skončilo letné
a začalo jesenné počasie.
1. a 2. októbra bolo ešte teplo, teplota dosahovala
až 23 °C.
Od 3. do 12. októbra sa ochladilo, fúkal severný
vietor, bol občasný dážď alebo prehánky, teploty
klesli na 10 °C. 6. a 7. októbra bol v noci slabý
mráz -1 °C.
Od 12. do 16. októbra bolo polooblačno, teploty
dosahovali 16 °C.
Od 17. do 21. októbra bolo zamračené, tri dni
pršalo, teploty cez deň 10 °C, v noci 8 °C.
Od 22. do 24. októbra fúkal juhovýchodný vietor,
oteplilo sa až na 17 °C.
Od 26. októbra až do konca mesiaca bolo
polooblačno až oblačno, teploty cez deň dosahovali
12°C, v noci klesli na 3 °C.
November – striedali sa chladnejšie a teplejšie
obdobia.
Začiatkom mesiaca fúkal severozápadný vietor, cez
deň bolo max. 8 °C, v noci pri oblačnosti 2 °C, pri
vyjasnení mráz -5 °C.
5. a 6. novembra fúkal silný juhovýchodný vietor.
Od 7. do 11. novembra bolo zamračené a občasný
dážď, cez deň max. 5 °C, v noci okolo 0 °C.
Od 12. do 14. novembra bola malá oblačnosť, cez
deň 3 °C, v noci mráz do -5 °C.

15. novembra v noci napadlo trochu snehu, ktorý sa
nasledujúci deň roztopil.
16. novembra pršalo.
Od 17. do 25. novembra sa oteplilo, fúkal silný
juhovýchodný vietor, teploty dosahovali 13 °C,
v noci poklesli na 10 °C, 19. novembra pršalo.
Od 27. novembra sa ochladilo, cez deň bolo do
2 °C, v noci mráz -5 °C, vyskytovali sa dažďové
alebo snehové prehánky. Trvalý sneh nebol.
December – bolo striedavé počasie, trvalý sneh
nebol. Pred Vianocami bol slabý mráz, cez Vianoce
sa oteplilo.
1. a 2. decembra bolo zamračené a občasný dážď.
Od 3. do 6. decembra bola malá oblačnosť, cez deň
2 °C, v noci -6 °C.
Od 7. do 9. decembra bolo zamračené alebo nízka
oblačnosť, mrholenie, teploty od 0 do 1 °C.
Od 10. do 12. decembra sa oteplilo, oblačno, cez
deň 8 °C, v noci 5 °C, 12. decembra občasný dážď.
Od 13. do 17. decembra sa ochladilo, 14. decembra
napadlo trochu snehu, ktorý sa nasledujúceho dňa
roztopil.
Od 18. do 23. decembra boli celodenné slabšie
mrazy od -3 do -1 °C, bolo zamračené a nízka
oblačnosť.
Na Vianoce sa oteplilo, bolo zamračené, na Štedrý
deň napadlo trochu snehu, ktorý sa hneď roztopil.
25. decembra bol občasný dážď, 26. decembra
dažďová prehánka, teplota stúpla na 8 °C.
Od 28. decembra fúkal severozápadný vietor, bolo
jasno, cez deň 2 °C, v noci až -10 °C, bez snehu.

3. Politický a verejný život
1. Stretnutie zástupcov TTSK s prezidentom SR
Stretnutie prezidenta SR Andreja Kisku
s osobnosťami Trnavského samosprávneho kraja sa
uskutočnilo v Trnave 28. januára 2016.
Z Piešťan boli na stretnutie pozvaní štyria poslanci
MsZ – T. Hudcovič, M. Fiala, J. Malík,
P. Tremboš, zdravotná sestra M. Kovačičová a lekár
A. Suchánek, zástupcovia OZ Kvas, zástupcovia
AkSen a mladá aktivistka  L. Gažová. Témou
stretnutia boli aktuálne problémy Slovenska.
2. Piešťany na veľtrhu ITF Slovakiatour Bratislava
– 22. ročník
V dňoch 28. – 31. januára sa v bratislavskej
Inchebe uskutočnil medzinárodný veľtrh

cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava.
V tomto roku Mesto Piešťany nemalo svoj vlastný
stánok, mesto sa propagovalo v stánku Klaster
cestovného ruchu - západné Slovensko so sídlom
v Trnave. Spolu s veľtrhom ITF Slovakiatour
sa uskutočnili výstavy Poľovníctvo a oddych,
Wellness a fitness a veľtrh gastronómie Danubius
Gastro.
3. Piešťany na veľtrhu Holiday World Praha –
25. ročník
Medzinárodný veľtrh cestovania Holiday World
sa uskutočnil v priestoroch výstaviska Praha Holešovice v dňoch 18. – 21. februára 2016.
Spoluvystavovateľom v expozícii Trnavského
samosprávneho kraja boli SLK Piešťany, a. s.
a členovia OO CR Rezort Piešťany - Hotel Park
a Hotel Máj.
4. Plesy v Piešťanoch
V roku 2016 sa v Piešťanoch uskutočnilo
viacero tradičných plesov. Prvýkrát sa uskutočnil
Ples generácií, a to v Kursalone 20. februára.
Zorganizoval ho AkSen, o. z. Piešťany (aktívny
senior).
5. Voľby poslancov do NR SR
Parlamentné voľby sa na Slovensku konali
5. marca 2016, účasť voličov bola 59,82 %.
V Piešťanoch sa volieb zúčastnilo 62,13 %
oprávnených voličov.
Za poslancov 150-člennej NR SR boli zvolení
aj Piešťanci MUDr. Alan Suchánek (OĽaNO
- NOVA), Ing. Martin Beluský, PhD. (Kotleba ĽSNS), Stanislav Drobný, Bc. (Kotleba - ĽSNS)
a tiež JUDr. Magdaléna Kuciaňová z Moravian nad
Váhom (SNS).
6. Stretnutie bývalých piešťanských mlynárov
12. marca 2016 sa v Hoteli Piešťany uskutočnilo
stretnutie zamestnancov bývalých Piešťanských
mlynov a cestovinární. Na minulé časy si
zaspomínalo približne 50 bývalých mlynárov.
7. Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2015
Slávnostné odovzdávanie Cien primátora mesta
Piešťany za rok 2015 sa uskutočnilo 21. marca
2016 v Kine Fontána.
Oblasť kultúry – cena za „kultúrny počin roka“
bola udelená organizátorom medzinárodného
filmového festivalu Cinematik, prevzali ju Tomáš
Klenovský, Vladimír Štric a Peter Konečný.

Oblasť sociálna, charitatívna a humanitárna – cenu
získala humanitárna aktivistka Marta Moravčíková.
Oblasť ochrany a tvorby životného prostredia –
cenu získal ornitológ MUDr. Pavel Kaňuščák.
8. Oslavy 71. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil 4. apríla
2016. Slávnosť zorganizovali Mesto Piešťany a OV
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Piešťanoch.
Po kultúrnom vystúpení Beaty Pavlovičovej
nasledovali príhovory primátora Piešťan Miloša
Tamajku a predsedu OV SZPB Pavla Hložku.
Slávnostný sprievod s hudobným sprievodom
DH Inovčanka položil vence a kvety k Pamätníku
osloboditeľom na Nám. SNP, k Pamätníku padlým
rumunským vojakom počas 2. svetovej vojny na
Žilinskej ceste a v mestskom parku k Pamätníku
padlým príslušníkom piešťanského leteckého pluku
počas SNP.
9. Oslavy 71. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil
6. mája 2016. Po úvodnom kultúrnom programe
nasledovali príhovory primátora Piešťan Miloša
Tamajku a predsedu OV SZPB Pavla Hložku.
Slávnostný sprievod s hudobným doprovodom
DH Inovčanka položil vence a kvety k Pamätníku
osloboditeľom na Nám. SNP.
10. Tradičné umelecké remeslá Piešťany – 8. ročník
Podujatie sa konalo v dňoch 20. až 22. mája 2016
na Kúpeľnom ostrove.
Do Piešťan zavítali umeleckí remeselníci nielen
zo Slovenska, ale aj z Čiech, Srbska, Maďarska
a Poľska. Postavených bolo 170 stánkov,
prezentovalo sa 45 druhov remesiel. V tomto
roku na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov,
počasie podujatiu prialo.
Uskutočnil sa slávnostný sprievod remeselníkov
z Kúpeľného ostrova na pešiu zónu. Zároveň
prebiehal pestrý kultúrny program, prezentovali
sa tzv. živé sochy a pohybové divadlo s ľuďmi
nastriekanými po celom tele hlinou.
11. Noc múzeí a galérií v Piešťanoch
Do celoslovenského podujatia sa zapojilo aj
Vojenské historické múzeum v Piešťanoch.
21. mája 2016 sa na exponáty vojenskej techniky
prišlo do múzea pozrieť okolo tisíc návštevníkov.

12. Deň motorkárov v Piešťanoch
Podujatie sa konalo 21. mája 2016 po druhýkrát na
letisku v Piešťanoch.
Uskutočnili sa majstrovstvá Slovenska v šprinte
motocyklov a vystúpenie kaskadérskej MOTO TV
show.
Tiež sa konali ukážky zásahov záchranných
zložiek, predvádzacie jazdy prestížnych
motocyklových značiek, kvalifikácia na
majstrovstvá Slovenska v stuntridingu –
kaskadérskej jazde na motorke i štvorkolková show
Richarda Mošnu.
V kultúrnom programe vystúpili rockové kapely,
prebiehali rôzne atrakcie, deti mohli premávať na
minimotorkách a pod.
13. Súťaž Do práce na bicykli
Do celoslovenskej súťaže sa počas mája 2016
zapojilo v Piešťanoch 139 účastníkov v 41
družstvách. Absolvovali  3 988 jázd na bicykli,
počas ktorých najazdili 13 760 km. Za toto obdobie
sa v meste ušetrilo 3 539 kg CO2 v porovnaní
s využitím individuálnej automobilovej dopravy.
V počte najazdených kilometrov do práce skončili
Piešťany na 14. mieste, v prepočte najazdených
kilometrov na obyvateľa na 18. mieste a v počte
jázd obsadili 11. miesto.
Z piešťanských družstiev najviac najazdili Modrí
jazdci – 1 730 km, najviac jázd Muzejníci z Piešťan
– 180 jázd, z jednotlivcov najviac km najazdil
Ľuboš Štefanák (Bike On) – 662 km a najviac jázd
mal Jozef Hesko (Modrí jazdci) – 50 jázd.
14. Medzinárodný deň detí
Pri príležitosti MDD sa v Piešťanoch uskutočnilo
viacero podujatí.
Mesto Piešťany, MsKS, mestská polícia a Materské
centrum Úsmev zorganizovali podujatie pre deti
v mestskom parku.
V hudobnom pavilóne sa uskutočnilo divadelné
predstavenie, pre deti boli pripravené zábavné hry
a súťaže.
15. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
– 25. ročník
Slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 4. júna 2016.
Podujatia sa zúčastnili viacerí významní hostia
– poslanci NR SR, senátorka parlamentu ČR,
veľvyslanci Chorvátskej republiky, Srbskej
republiky, Vietnamskej socialistickej republiky,
Cyperskej republiky, Českej republiky (Lívia

Klausová), diplomat Čínskej ľudovej republiky
a tiež delegácie partnerských miest Piešťan
z fínskej Heinoly, maďarského Hajdúnánásu,
poľskej Ustrone a českých Luhačovíc a Poděbrad.
Slávnostný sprievod prešiel z Kúpeľného ostrova
k Hudobnému pavilónu v mestskom parku.
V jeho čele išiel dychový orchester a mažoretky
z Novej Dubnice, vlajkonosiči, predstavitelia
mesta a hostia. Ďalej sa prezentovali historické
vozidlá, školy, folklórne súbory a spevácke
skupiny, športové kluby, mesto Vrbové, obce
Banka a Ducové, umelci z Pekingu a hasičský zbor
z Luhačovíc (pozri Kapit. 8. Kultúra).
Slávnostný príhovor mal primátor Piešťan Miloš
Tamajka, prítomných pozdravil aj zástupca
kúpeľov.
Predstavený bol nový maskot Piešťan, ktorým sa
stal Páv Adam (páv sa údajne zaslúžil o objavenie
liečivej vody a meno dostal po básnikovi Adamovi
Trajanovi). Termálnou vodou ho pokrstila Martina
Moravcová so svojimi  deťmi.
Popoludní v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku prebiehal kultúrny program. V nedeľu
vystúpili umelecké súbory z družobných miest
a tiež piešťanské folklórne súbory Slnečnica, Máj
a Žito.
V rámci OLKS sa uskutočnilo tiež viacero
sprievodných podujatí. Medzi ne patrili i preteky
dračích lodí na rieke Váh medzi Kolonádovým
a Krajinským mostom  O pohár primátora mesta
Piešťany.

v Kursalone. Nasledovala propagačná jazda
z Kúpeľného ostrova cez Kolonádový most na
pešiu zónu. V hoteli Thermia Palace sa konala
vernisáž, vozidlá parkovali na Kúpeľnom ostrove.
V nasledujúcich dňoch prebiehala na Kúpeľnom
ostrove stála výstava automobilov, motocyklov
a špeciálov, 11. júna aj traktorov, historických
stabilných motorov, historických bicyklov
a historických vojnových vozidiel. Počas troch dní
vykonali veteranisti propagačné jazdy do Bojníc,
Bratislavy a Nitry. Ich výjazdy zabezpečovala
pod vedením Igora Murína skupina tunajších
motocyklistov – Vojtech Anderle, Karol Hluch,
Ivan Pikus, Marcela Pisarčíková, Milan Derco,
Filip Jacko, Marek Kamačaj, Laco Rusnák,
Robo Hoš, Jaro Pobjecký, Rasťo Martančík, Ivan
Melicháč a vedúceho dcéra Dominika.
V sobotu 11. júna sa historické vozidlá najprv
prezentovali na festivale Car At Tuning Party
na piešťanskom letisku. G. Agostini a P. Baláž
na letiskovom motoristickom okruhu zajazdili
niekoľko okruhov. Nasledovala ešte posledná
propagačná jazda do Trnavy.
Po návrate prebiehal kultúrny program v hudobnom
pavilóne Harmony, pre deti boli pripravené
atrakcie. Pri jazierkach sa konala autogramiáda
G. Agostiniho a P. Baláža.
Večer sa pred hotelom Thermia Palace uskutočnilo
slávnostné defilé všetkých zúčastnených
historických vozidiel. Zároveň prebiehal kultúrny
program a na záver bol ohňostroj.

16. Prehliadka historických vozidiel FIVA World
Rally Slovakia 2016
V dňoch 7. až 12. júna 2016 sa v Piešťanoch
konala celosvetová prehliadka historických
vozidiel FIVA World Rally 2016. Slovensko sa
po prvýkrát predstavilo ako hosťujúca krajina
tohto výnimočného podujatia. V tomto roku rely
nahradilo tradičnú prehliadku historických vozidiel
Piešťanské zlaté stuhy - Concours d’Élégance.
Hlavným organizátorom podujatia bol Ján Horňák,
na organizácii sa podieľalo približne 50 ľudí, tiež
i kúpeľní zamestnanci, mestskí a štátni policajti.
Do Piešťan prišlo 74 historických vozidiel z 11
krajín a to nielen z Európy, ale aj zo zámoria,
najvzdialenejší účastník bol z Argentíny. Do
Piešťan zavítal aj bývalý taliansky motocyklový
pretekár a 15-násobný majster sveta Giacomo
Agostini i bývalý motocyklový pretekár
a československý reprezentant Peter Baláž.
7. júna sa uskutočnilo privítanie účastníkov

17. Motoristických festival Car At Tuning Party –
13. ročník
Motoristické stretnutie exkluzívnych automobilov,
spojené so športom, súťažami, hudbou, tancom
a zábavou sa konalo na letisku v Piešťanoch
v dňoch 10. – 12. júna 2016.
Uskutočnili sa motoristické podujatia driftérov
a šprintérov i ďalšie súťaže, atrakcie, exhibície
a tiež i súťaž Miss Carat Tuning o titul najkrajšej
reprezentantky motošportu na Slovensku.
18. Stretnutie priaznivcov automobilov Citroën –
5. ročník
Stretnutie priaznivcov francúzskych automobilov
značky Citroën sa uskutočnilo v Piešťanoch 1. až
3. júla 2016. Zúčastnilo sa ho 44 osobných áut
z troch krajín, prišiel aj predseda Citroën clubu
Slovakia Tomáš Michálek.
Účastníci boli ubytovaní v Campingu Pullman na
Banke. Uskutočnila sa spanilá jazda do Nového

Mesta nad Váhom, francúzsky večer v kempingu,
súťaže a zábavný program pre dospelých a deti.
Organizátori vyhodnotili aj najkrajšie auto zo
súčasných vozidiel a tiež i z veteránov, kde
1. miesto získala rodina Michálekovcov z Trebatíc.
19. Pamätný kameň pre Máriu Schulzovú, rod.
Winterovú
6. augusta 2016 bol do chodníka pred budovou
Zeleného stromu na Winterovej ul. v Piešťanoch
slávnostne uložený kameň Stolperstein
s medenou tabuľkou. Bol venovaný pamiatke
Márie Schulzovej, rodenej Winterovej. Bola
dcérou Ľudovíta Wintera a jeho manželky Leony
a zahynula v roku 1945 v koncentračnom tábore
Bergen Belsen vo veku 38 rokov.
Slávnosti sa zúčastnili aj Máriine vnučky Andrea
Schulz-Steinel a Katarína Frátriková s rodinou.
Projekt spomienkových kameňov Stolperstein
vytvoril akademický sochár Gunter Demnig na
uctenie si pamiatky obetí nacistickej genocídy
a holokaustu. Doteraz bolo uložených 55 tisíc
kameňov v 20-tich krajinách Európy.
20. Pony Express – 7. ročník
12. augusta 2016 prechádzal historický poštársky
Pony Express cez Piešťany. Jazdci na koňoch
priniesli od Hlohovca poštársku brašňu na
Lodenicu. Odtiaľ noví jazdci pokračovali v štafete
smerom na Zelenú vodu pri Novom Meste nad
Váhom.
21. Železničná trať Piešťany - Vrbové –
110. výročie vzniku
Pri tejto príležitosti zorganizovalo OZ Čango
27. augusta 2016 podujatie Vláčik - motoráčik.
Uskutočnilo sa 8 jázd historickým vláčikom
s motorovým rušňom Hurvínek z Piešťan do
Vrbového a späť. V železničnej stanici boli tiež
pripravené atrakcie pre deti i ukážky a predaj
železničných modelov.
22. Podujatie Dni originality v Piešťanoch –
1. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 20. a 21. augusta 2016
v autokempingu Lodenica, hlavným organizátorom
bol Miroslav Novotný.
Konali sa rozmanité remeselné workshopy, ktoré
podporovali tvorivosť detí i rodičov. Pre deti bol
pripravený bohatý program. Organizátori tiež
pripravili ponuku bezlepkových jedál s názvom
Celia fest i prezentáciu umenia grafitti.

23. Piešťanské hody
Hodová slávnosť v Piešťanoch sa uskutočnila na
Mariánskom námestí 21. augusta 2016.
V kostole sv. Štefana kráľa sa slúžila sv. omša, na
ktorej vystúpil zbor Coro Laudamus. Popoludnie
bolo venované zábave, vystúpilo niekoľko
hudobných skupín, neskôr sa aj tancovalo.
Pre návštevníkov boli pripravené stánky na
občerstvenie a so suvenírmi.
24. Oslavy 72. výročia SNP
26. augusta 2016 si Mesto Piešťany, OV SZPB
v Piešťanoch a občania mesta pripomenuli
72. výročie SNP a to tradičným pietnym aktom
kladenia vencov.
Do SNP sa pre 72 rokmi zapojila aj piešťanská
vojenská posádka.
25. Deň ozbrojených zložiek a záchranných
systémov s deťmi – 10. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 3. septembra 2016
v areáli Vojenského historického múzea na letisku
v Piešťanoch. Zorganizovali ho Ministerstvo
obrany SR, Vojenský historický ústav Bratislava,
Ozbrojené sily SR, Mesto Piešťany a Mestská
polícia Piešťany.
Bohatý program sledovalo niekoľko tisíc
návštevníkov. Zaujali ich prelety prúdových
lietadiel MIG-29, parašutisti a ukážky činnosti
ozbrojených zložiek, policajtov, hasičov,
záchranárov, kynológov a pod. Viacerí si tiež
prezreli exponáty vojenského múzea.
26. Dožinkové slávnosti
4. septembra 2016 vystúpil na Námestí slobody
folklórny súbor Žito, pôsobiaci pri Hotelovej
akadémii Ľudovíta Wintera, s programom
Dožinkové slávnosti.
Krojovaní folkloristi predviedli žatevné zvyky
a piesne a pletenie dožinkového venca. Potom sa
krojovaný sprievod, sprevádzaný ľudovou hudbou,
vybral k bufetu Dino pri Sĺňave, kde folkloristi
predviedli dožinkové zvyky a odovzdávanie
dožinkového venca.
27. Cezhraničná spolupráca Piešťany - Kunovice
Začiatkom septembra 2016 primátor Piešťan
Miloš Tamajka a vedúca Oddelenia stavebných
služieb a rozvoja MsÚ v Piešťanoch Alena
Horešová navštívili české mesto Kunovice. So
starostkou Kunovíc prerokovali možnosť uchádzať
sa o peniaze z eurofondov  prostredníctvom

spoločného projektu cezhraničnej spolupráce.
Projekt sa má týkať plánovanej rekonštrukcie lávky
cez Váh pri Krajinskom moste a lávky nad Olšavou
v Kunoviciach.
28. Partnerský vzťah Piešťany - Xicheng
V decembri 2014 zástupcovia Piešťan a Pekingskej
mestskej časti Xicheng podpísali Memorandum
o nadviazaní priateľských vzťahov.
V marci 2015 schválilo MsZ v Piešťanoch Dohodu
o medzinárodnej spolupráci Piešťan s Xichengom.
V septembri 2016 zavítala do Piešťan čínska
delegácia. Zástupca Xichengu Du Lingxin
a viceprimátor Piešťan Michal Hynek podpísali
Zmluvu o spolupráci medzi Pekingskou
mestskou štvrťou Xicheng a mestom Piešťany.
Piešťany a Xicheng budú spolupracovať v oblasti
zdravotníctva, kultúry, športu, cestovného ruchu,
vzdelávania, vzájomnej propagácie a investičných
aktivít.
29. Pamätný deň obetí holokaustu
Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu
a rasového násilia sa 9. septembra 2016 uskutočnilo
v Piešťanoch spomienkové stretnutie v priestoroch
Pamätníka holokaustu na Bratislavskej ceste.
Podujatie zorganizovali Chabad Stredné Slovensko
a Židovská komunita Piešťany.
30. September Fest v Piešťanoch
Pivárske podujatie sa uskutočnilo pod veľkým
stanom v dňoch 12. - 18. septembra 2016
na Námestí slobody. Pre návštevníkov bolo
k dispozícii 25 druhov piva, tiež i nové pivo
Simeon, ktoré začala vyrábať spoločnosť Simea na
Mlynskej ul. v Piešťanoch. O zábavu sa každý deň
postarali hudobné skupiny.
Podujatie sa však konalo v centre mesta, čo
malo negatívny ohlas u obyvateľov bývajúcich
v okolitých domoch. Sťažovali sa na hluk, ktorý
trval do neskorých nočných hodín, tiež na špinu,
zápach a poškodený bol aj mestský majetok.
31. Carlo Vender v Piešťanoch
Koncom leta 2016 opäť zavítal do Piešťan
89-ročný Carlo Vender z Talianska, od roku 1997
Čestný občan mesta Piešťany. V piešťanských
kúpeľoch absolvoval už vyše 130 pobytov.
Do hotela Thermia Palace ho prišiel navštíviť
a pozdraviť viceprimátor Piešťan Tomáš Hudcovič.
Carlo Vender je veľkým milovníkom hudby, najmä
opery. Jeho zásluhou vystúpil v Taliansku viackrát

piešťanský zbor Coro Laudamus a opačne taliansky
zbor Coro Maddalene vystúpil v Piešťanoch.
Carlo Vender tiež zabezpečil družobné kontrakty
piešťanského Gymnázia P. de Coubertina a ZUŠ
v Piešťanoch s kultúrnymi inštitúciami v talianskej
Parme.
Je predsedom Taliansko-slovenskej spoločnosti
v Taliansku.
32. Návšteva maďarských novinárov
Začiatkom septembra 2016 zavítala na
Slovensko delegácia maďarských novinárov,
ktorí sa zaoberajú cestovným ruchom. Návštevu
zorganizovala OO CR Rezort Piešťany v spolupráci
so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a OO
CR Trnava Tourism. Hostia navštívili Trnavu
a Piešťany.
V Piešťanoch absolvovali prehliadku mesta
a kúpeľov, spojenú s odborným výkladom
a niektoré liečebné procedúry si mohli aj vyskúšať.
Organizovanie informačných ciest pre novinárov je
dôležitou formou propagácie a marketingu.
33. Podujatie Zóna bez peňazí
Podujatie sa už po šiesty raz uskutočnilo
v komunitnom centre ŽiWell 17. septembra 2016,
organizátorkou bola Dominika Ganobčíková.
Návštevníci prinášali na prázdne stoly nepotrebné
a vytriedené veci – šatstvo, kozmetiku, hračky,
knihy a pod., ktoré by ešte mohli poslúžiť iným
ľuďom. Zároveň si mohli bezplatne prevziať veci
o ktoré mali záujem.
Veci, ktoré zostali, sa väčšinou dávali do azylového
domu, tentokrát boli poslané do Myjavy, kde sa
vyrábajú technologické izolácie.
34. Národná súťaž Victoria Regia 2016. Kvetinové
korzo
Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov
s medzinárodnou účasťou Victoria Regia sa konala
v KSC Fontána a v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch
v dňoch 19. až 25. septembra 2016. Tohtoročnou
témou floristických diel bolo Na krídlach anjela.
Galavečer s vyhlásením výsledkov sa uskutočnil
21. septembra v KSC Fontána. V kategórii
profesionálov sa absolútnym víťazom stala česká
floristka Klára Franc-Vavříková, v kategórii
študentov stredných škôl obsadil 1. miesto český
študent Filip Bracek a v kategórii základných škôl
sa víťazom stal Dávid Schmid zo ZŠ
M. R. Štefánika, Vajanského ul. Piešťany.
Do Siene floristickej slávy v Piešťanoch bol

uvedený zaslúžilý florista a viazač Jiří Gregorek
z Košíc.
V sobotu 24. septembra sa konalo Kvetinové korzo.
Sprievod prešiel tradične z Kúpeľného ostrova cez
Winterovu ul. k Hudobnému pavilónu v mestskom
parku, kde sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov.
V kategórii alegorických vozov sa víťazmi stali
študenti 1. ročníka SOŠ záhradníckej v Piešťanoch,
ktorí vytvorili koráb z filmu Piráti z Karibiku.
V kategórii skupinových a peších alegórií sa
víťazmi stali deti – anjelíčkovia so svojimi
mamičkami z Veselého, každé nieslo i nejaký
hudobný nástroj.
35. Európsky týždeň mobility
Do Európskeho týždňa mobility (16. až 22.
septembra) sa na Slovensku zapojilo 45
samospráv, medzi nimi aj Piešťany. Jeho cieľom
bolo zaktivizovať samosprávy, aby zavádzali
a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej
mobility a aby vyzvali svojich obyvateľov vo
väčšej miere využívať multimodálnu dopravu –
pešiu, bicyklami a hromadnú autobusmi, ktorá
je alternatívou dopravy osobnými motorovými
vozidlami.
22. septembra 2016 Mesto Piešťany v spolupráci
so spoločnosťou Arriva pripravilo pre cestujúcich
v Piešťanoch bezplatnú jazdu mestskou
automobilovou dopravou.
36. Piknik v mestskom parku
23. septembra 2016 sa v Piešťanoch uskutočnilo
podujatie Piknik v mestskom parku. Hlavným
organizátorom bolo Mesto Piešťany.
Piknik bol spojený s otvorením revitalizovaného
priestoru v mestskom parku. Súčasťou
revitalizovanej zóny bola aj Bylinková záhrada,
vysadená pracovníkmi Služieb mesta Piešťany
(SMP), ktorým pomáhali seniori z organizácie
AkSen.
Podujatie otvoril primátor mesta Miloš
Tamajka spolu s riaditeľkou SMP Ing. Hanou
Dupkaničovou. Zúčastnilo sa ho okolo 700 ľudí,
ktorí si v príjemnom prostredí oddýchli bez
moderných technických výdobytkov dnešnej doby.
K dispozícii boli piknikové deky, oddychové
lehátka, občerstvenie, tiež spoločenské hry, súťaže
pre deti a pod.
37. Poľovnícke slávnosti v Piešťanoch – 6. ročník
Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25.
septembra 2016 na Kúpeľnom ostrove

v Piešťanoch. Na úvod vystúpili nitrianski Halali
trubači a po nich DH Inovčanka z Banky.
Prezentované boli poľovnícke plemená psov,
návštevníkov a najmä deti zaujali tiež vycvičené
vtáky a exkluzívna drezúra koní. Pripravený bol aj
kultúrny program a rozvoniavajúci guláš.
V nedeľu sa uskutočnil tradičný svätohubertský
sprievod poľovníkov oblečených v zelených
uniformách, podujatie bolo ukončené svätou
omšou.
38. Stretnutie Pažitárov – 20. ročník
Tradičné stretnutie Pažitárov, obyvateľov bývalej
mestskej štvrte Pažiť, sa uskutočnilo 4. októbra
2016 v reštaurácii Semafor. Primátor Piešťan
odovzdal pamätnú plaketu zakladateľovi stretnutí
Pažitárov Jozefovi Bielikovi. Uskutočnil sa tiež krst
publikácie súčasného vedúceho Pažitárov Štefana
Gregoričku s názvom Pažitárske spomienky.
Pokrstili ju púpavovými kvetmi a ďatelinou, tieto
rastliny kedysi rástli na Pažiti.
Tohtoročného stretnutia sa zúčastnilo 92
súčasných a bývalých obyvateľov tejto časti mesta.
Najstaršími účastníkmi boli 94-ročná Helena
Komadelová a 87-ročný Milan Stríženec. Pažiť sa
nachádzala na Žilinskej ceste od okolia Pažitského
mosta cez potok Dubová až po roh Staničnej ul.
Tvorili ju zväčša rodinné domy so záhradami
a humnami. Pred približne 50 rokmi boli asanované
z dôvodu výstavby nového mestského sídliska
Prednádražie na Ul. A. Hlinku.
39. Deň architektúry 2016 v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 1. októbra 2016,
zorganizovala ho Eva Rohoňová. V tomto roku si
účastníci cyklovýletu prezreli verejné problémové
objekty a lokality v Piešťanoch.
Pri tejto príležitosti sa pod vedením učiteľky ZUŠ
Kláry Sádeckej uskutočnila tvorivá dielňa, počas
ktorej deti vymýšľali návrhy ako tieto nedostatky
odstrániť, alebo niektoré miesta Piešťan vylepšiť.
Výstava detských prác bola sprístupnená verejnosti
v druhej polovici októbra v mestskej knižnici.
40. Noc svetiel v Piešťanoch – 3. ročník
Podujatie Noc svetiel v Piešťanoch sa uskutočnilo
8. októbra 2016.
Pripravilo ho Materské centrum Úsmev
v spolupráci s Mestom Piešťany, TTSK, OZ
Pro Civitate - Spoločne pre Piešťany i s ďalšími
spoluorganizátormi.
Podujatie sa začalo v Hudobnom pavilóne

v mestskom parku, kde vystúpili bratia Jobusovci
s kapelou Vrbovskí víťazi. Vystúpil aj moderný
cirkus Kus i s farebnou laserovou šou.
Lampiónový sprievod sa cez rozžiarenú hlavnú
alej s nainštalovanými prvkami presunul k veľkej
fontáne v parku. Účastníci tam mohli sledovať
ohnivú šou a svetelnú projekciu, deti potešilo
vypúšťanie rozžiarených lampiónov šťastia.
41. Stretnutie jubilantov mesta
19. októbra 2016 sa v Dome umenia uskutočnilo
tradičné stretnutie jubilantov mesta. Pozvaní boli
občania Piešťan, ktorí v tomto roku oslávili životné
jubileum 75, 80, 85 a viac rokov. V hľadisku
nechýbali ani najstarší občania Piešťan, 101-ročný
Ján Rúčka a 101-ročná Oľga Osvaldíková.
K prítomným oslávencom sa prihovoril primátor
mesta Miloš Tamajka.
V kultúrnom programe vystúpil spevák
slovenských šlágrov Martin Jakubec. Pre jubilantov
bolo pripravené malé občerstvenie, pri ktorom sa
vzájomne debatovalo.
42. Návšteva indického veľvyslanca
6. októbra 2016 zavítal do Piešťan indický
veľvyslanec na Slovensku Param Jit Mann. Spolu
s tunajšími žiakmi a predstaviteľmi Spoločnosti
Slovensko-indického priateľstva vykonal
v Piešťanskom informačnom centre krst knižky
o indickom bôžikovi Ganéškovi. Pokropili ju
vodou z rieky Ganga.
Aktu predchádzala scénka v podaní žiakov ZŠ na
Brezovej ul. a beseda s veľvyslancov.
43. Návšteva rakúskych novinárov
Na pozvanie OO CR Rezort Piešťany zavítala do
Piešťan v dňoch 13. a 14. októbra 2016 skupina
rakúskych novinárov. Prezreli si centrum mesta
a oboznámili sa s ponukou služieb tunajších
kúpeľov, kde absolvovali aj niektoré procedúry.
Novinárov obzvlášť zaujal secesný architektonický
štýl, v ktorom boli postavené niektoré kúpeľné
objekty a tiež i niektoré ďalšie mestské objekty.
Veľmi ich prekvapila aj pokojná atmosféra
mestského života.
44. Charitatívny aukčný salón Adeli – 6. ročník
Do charitatívnej aukcie bolo zaradených 50 diel
popredných slovenských a českých umelcov.
Diela boli vystavené v obchodnom centre Aupark
v priestoroch Magna Gallery, kde sa 14. októbra
2016 uskutočnila pre návštevníkov informačná

prednáška o týchto dielach, kurátorkou bola
Nina Gažovičová. Vystavené boli rôzne diela
– fotografie, litografie, olejomaľby, serigrafie,
linoryty, šperky a pod. Všetci autori ich darovali do
charitatívnej aukcie bez nároku na honorár.
Aukčný charitatívny salón zorganizovala výkonná
riaditeľka Nadácie Adeli Miriam Johanesovičová.
Samotná akcia sa uskutočnila večer 20. októbra
v Kursalone. Výťažok z aukcie vo výške 14 tisíc
eur bol použitý na liečbu siedmich pacientov.
Podujatie moderovala Soňa Müllerová a Miloš
Skalka. V kultúrnom programe vystúpila speváčka
Beáta Dubasová.
45. Deň Bielej palice
Akcia sa na Slovensku uskutočnila v 49 mestách
na 57 cestných priechodoch  14. októbra 2016.
Dobrovoľníci zisťovali ochotu vodičov zastaviť
auto pred priechodom pre chodcov  ktorým
prechádzali zrakovo postihnutí občania.
Do akcie sa zapojilo aj mesto Piešťany. Cez
priechod na Hlbokej ul. prešlo počas akcie 312
áut, z ktorých zrakovo postihnutému figurantovi
Dušanovi Makýšovi zastavilo 298 áut.
16. Konferencia Voda a klimatické zmeny
Medzinárodná konferencia o vplyve klimatických
mien na vodu sa konala na Hotelovej akadémii
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v dňoch
20. 21. októbra 2016. Stretnutie zástupcov 24 krajín
zorganizovala Stredná odborná škola Rakovice.
Konferencii predchádzal medzinárodný projekt,
do ktorého bolo zapojených 8 krajín EÚ a bol
zameraný na vzdelávanie študentov stredných
odborných škôl o dôsledkoch klimatických zmien
na prírodu.
Účastníci konferencie sa zaoberali vplyvom
globálneho otepľovania na zemskú atmosféru,
objavujú sa obdobia sucha, silných dažďov,
prudkých teplotných zmien, miznutie snehu a pod.
47. Ocenenie aktívnych seniorov
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa
19. októbra 2016 uskutočnilo v kine Fontána
stretnutie piešťanských seniorov, združených
vo viacerých spoločenských organizáciách.
Riaditeľka MsKS Marta Jurčová odovzdala
ďakovné listy aktívnym seniorom, pôsobiacim
v spoločenských organizáciách. Boli to: Alžbeta
Himmerová zo Slovenskej únie proti osteoporóze,
Mária Šišková a Eva Mydlová z Ligy proti
rakovine, Ján Šicko z Denného centra Rozmarín
a Lýdia Jurčová zo Slovenského Červeného kríža.

48. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany
Ladislavov Bačíkovi
8. novembra 2016 vo veľkej zasadačke MsÚ
v Piešťanoch vykonal primátor mesta akt udelenia
Čestného občianstva mesta Piešťany in memoriam
Ladislavovi Bačíkovi, piešťanskému plavcovi
a vodnopólistovi. Pamätnú plaketu prevzala
vdova po nebohom Zlata Bačíková. Ďakovnú
reč predniesol syn Boris Bačík a za športovcov
so spomienkovým príhovorom vystúpil Milan
Čambor.
49. Vianočné trhy v Piešťanoch
Vianočné trhy 2016 v Piešťanoch zorganizovala
spoločnosť B&R Group v spolupráci s Agentúrou
CREA a partnermi.
Stánky s tradičným vianočným občerstvením boli
nainštalované na Nám. slobody a na Winterovej
ul. Počas adventných víkendov dopĺňali ponuku
domáci výrobcovia, konal sa aj Pieščanský rýnek.
Organizátori vianočných trhov pripravili počas
adventného obdobia aj bohatý kultúrny program.
Každý štvrtok vystúpili žiaci piešťanských škôl,
v piatok, sobotu a nedeľu sa prezentovali hudobné
skupiny, folklórne súbory, divadelné predstavenia
a pod. Každú adventnú nedeľu bola zapálená
adventná svieca.
50. Farmárske trhy v Piešťanoch
Prvé Farmárske trhy v Piešťanoch boli otvorené
vo štvrtok 15. decembra 2016 na priestranstve pri
Obchodnom dome Prior, kde už bolo nainštalované
mobilné klzisko. Organizátorom podujatia bol
Vladimír Novotný zo Žiliny. Do Piešťan prišli
domáci výrobcovia z rôznych oblastí Slovenska,
z Oravy, Banskej Bystrice, Zlatých Moraviec, Nitry
a pod. Domáce produkty ponúkali pekári, mäsiari,
výrobcovia syrov a bryndze, bylinkári, výrobcovia
kozmetiky a krémov, koreninári, včelári, košikári,
aranžéri, predavači domácich džemov, vín
a medoviny i ručne robených cestovín.
51. Vianočné obdobie v Piešťanoch
Vianočné obdobie v Piešťanoch bolo otvorené
v piatok 25. novembra 2016 rozsvietením
vianočného stromčeka na Winterovej ul.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ
v Piešťanoch.
Počas adventného obdobia sa v Piešťanoch
uskutočnilo viacero kultúrno-spoločenských
podujatí (pozri Kapit.8. Kultúra).

4. Poľnohospodárstvo
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany (PD)
a) Vedenie a zamestnanci družstva   V roku
2016 bolo štatutárnym orgánom PD 7-členné
predstavenstvo, kontrolná komisia bola 3-členná.
Predsedom družstva bol Ing. Miroslav Haring,
podpredsedom Ján Hornák. Priemerný počet
zamestnancov bol 29.
b) Predmet činnosti družstva  PD Piešťany sa
v roku 2016 zaoberalo poľnohospodárskou
rastlinnou a živočíšnou výrobou. V rastlinnej
výrobe sa špecializovalo na pestovanie obilnín,
olejnín, okopanín a krmovín, predtým aj strukovín.
Živočíšna výroba bola zameraná na chov
hovädzieho dobytka – kráv na mlieko.
c) Hospodárenie družstva  Finančné prostriedky
v roku 2016 družstvo získalo z vlastnej výrobnej
činnosti a tiež formou dotácií z Poľnohospodárskej
platobnej agentúry Bratislava, pobočka Trnava,
z toho 277 517 eur bola podpora neinvestičného
charakteru, 3 428 eur úhrada finančnej disciplíny
z predchádzajúceho roka a 178 177 eur bola
jednotná platba na plochu.
Výnosy boli spolu 1 643 447 eur, náklady
1 599 434 eur. Hospodársky výsledok v roku 2016
bol zisk pred zdanením 55 684 eur, po zdanení
44 013 eur. V predchádzajúcom období bolo
družstvo stratové.
Majetok družstva k 31.12.2016 bol 4,675 mil. eur.
Družstvo hospodárilo na výmere 880 ha ornej pôdy.
d) Investičná činnosť  V roku 2016 družstvo
investovalo 52 394 eur, a to na opravu strechy
obilného skladu, skladu rastlinnej výroby,
maštale pre kravy a na nákup niekoľkých strojov
a zariadení.
e) Rastlinná výroba
Obilniny – pšenica ozimná 1 706 t (190 ha), jačmeň
jarný 929 t (142 ha), kukurica na zrno 1 144 t
(97 ha).
Olejniny – repka ozimná 566 t (143 ha), slnečnica
161 t (48 ha).
Okopaniny – cukrová repa 9 201 t (105 ha).
Krmoviny – kukurica na siláž 1 860 t (67 ha).
f) Živočíšna výroba – celkový počet hovädzieho
dobytka bol 258 kusov, z toho bolo 126 dojníc.
g) Výroba mlieka – v roku 2016 družstvo
vyprodukovalo 794 718 l mlieka, z toho predaných
bolo 763 869 l mlieka. Mlieko sa predávalo
spoločnosti Agro Tami Nitra.

5. Priemysel, obchod, služby
1. SLK Piešťany, a. s.
a) Orgány spoločnosti
Generálny riaditeľ SLK – ani v roku 2016 nový
generálny riaditeľ SLK nebol menovaný. Touto
funkciou bol naďalej poverený finančný riaditeľ
kúpeľov a zároveň podpredseda predstavenstva
Ing. Viliam Mikuláš.
Riaditelia kúpeľov – bez zmeny oproti roku 2015.
Riaditelia kúpeľných hotelov – bez zmeny oproti
roku 2015.
Predstavenstvo – bez zmeny oproti roku 2015.
Dozorná rada – nový predseda Sándor Betégh
vymenil v tejto funkcii Jánosa Tobiása, ktorý zostal
členom dozornej rady. Novým členom dozornej
rady sa stal Erdös Bálint.
b) Hospodárenie spoločnosti
Celkové výnosy boli 36,540 mil. eur, celkové
náklady 35,602 mil. eur, zisk 937 tisíc eur.
Za rok 2016 SLK Piešťany, a. s. nevyplatili žiadne
dividendy akcionárom.
c) Investičná činnosť spoločnosti  
Významné investičné akcie: 1. Rekonštrukcia
hotela Balnea Esplanade - blok B (začatá v roku
2015, ukončená 3/2016, náklady v roku 2016  
2,42 mil. eur, celkove 3,6 mil. eur) a blok A (začatá
11/2016, dokončená 2/2017, náklady v roku 2016
1,231 mil. eur), 2. Rekonštrukcia hotela Pro Patria,
pavilóny F a H (začatá 11/2016, v roku 2016  
425 tisíc eur, dokončená 2/2017).  3. Modernizácia
Balneocentra - pavilón C (303 tisíc eur), 4.
Rekonštrukcia Napoleonských kúpeľov 2 (142 tisíc
eur), 5. Modernizácia kúpeľov Smrdáky (161 tisíc
eur), atď.
d) Klienti kúpeľov
Celkový počet klientov v roku 2016 bol 43 648,
z toho domácich bolo 20 643 a zahraničných
23 005. Z domácich klientov bolo 14 521
samoplatcov a 6 122 poistencov zdravotných
poisťovní. Zahraniční klienti boli z 80 krajín sveta,
najviac z Izraela 24,4 % (5 615), Čiech 23,6 %
(5 435), Nemecka 16,9 %,  Ruska 4,6 %, Kuwaitu
4,5 %, Rakúska 3,9 %, Saudskej Arábie 3,1 %,
USA     2,3 %, Poľska 1,4 %, Libanonu 1,2 %,
Maďarska 1,1 %, SAE 1,1 %, Ukrajiny 1%, atď.
Obsadenosť kúpeľov v roku 2016 bola 67,6 %
a počet prenocovaní  475 213.
Pri propagácii cestovného ruchu spolupracovali
SLK Piešťany, a. s. aj s OO CR Rezort Piešťany.
e) Významné návštevy kúpeľov
1. Futbalová reprezentácia Škótska do 21 rokov,

2. Futbalová reprezentácia Holandska do 21 rokov,
3. Egyptológ a bývalý egyptský minister pamiatok
Zahi Hawass.
2. Letisko Piešťany, a. s. v kritickej situácii
Spoločnosť Letisko Piešťany, a. s. má troch
akcionárov – Trnavský samosprávny kraj (59,31 %
akcií), Ministerstvo dopravy SR (20,65 %) a Mesto
Piešťany (20,04 %). Majetok letiskovej spoločnosti
je približne 23 mil. eur. Výkonným riaditeľom
spoločnosti je František Varga.
V roku 2016 bola situácia letiskovej spoločnosti
kritická. Hrozilo ukončenie prevádzky letiska,
likvidácia letiskovej spoločnosti, konkurz a teda
i zánik letiska.
Letisková spoločnosť je stratová už 10 rokov,
v roku 2015 mala stratu 450 tisíc eur, jej celková
zadlženosť dosiahla 1,7 mil. eur, z toho cca
600 tisíc eur boli nevyplatené odmeny pre členov
predstavenstva a dozornej rady. V roku 2016 už
neboli peniaze ani na mzdy 31 zamestnancov a na
úhrady faktúr za energie. Spoločnosť dlhuje aj
Mestu Piešťany cca 500 tisíc eur za nezaplatenú
daň z nehnuteľnosti za roky 2010 - 2016. Výška
dane je približne 75 tisíc eur ročne.
Príjmy letiskovej spoločnosti z charterových letov,
cargo letov i z neleteckých spoločenských podujatí
sú nepostačujúce.
Mesto Piešťany má záujem o zachovanie letiska,
rozhodujúci vplyv tu však má väčšinový akcionár
TTSK.
Situáciou spoločnosti Letisko Piešťany sa
zaoberalo MsZ mesta Piešťany na svojom
zasadnutí 10. novembra 2016. Uznesením MsZ
č. 193/2016 odporučilo Mestu Piešťany začať
konať s cieľom znížiť zadlženosť letiskovej
spoločnosti voči mestu pri splnení určitých
podmienok a takto sa podieľať na záchrane
letiska. Tiež odporučilo primátorovi mesta
rokovať s ostatnými akcionármi (TTSK a štát),
aby podporili fungovanie letiska a postarali sa
o zabezpečenie jeho existencie.
Aktívni boli aj občania mesta. Z iniciatívy
piešťanských seniorov sa v novembri 2016
rozbehla petičná akcia za zachovanie letiska.
Zároveň bol poslaný otvorený list predsedovi
TTSK Tiborovi Mikušovi, piešťanskému
primátorovi Milošovi Tamajkovi a ministrovi
dopravy Árpádovi Érsekovi.
29. novembra 2016 sa konalo Valné zhromaždenie
akcionárov spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. Pred
areálom letiska sa zhromaždili občania požadujúci

jeho zachovanie. O likvidácii letiska však nakoniec
akcionári nerokovali, keďže sa ohlásila jedna firma
a jedna súkromná osoba s ponukami na spoluprácu
pre zachovanie prevádzky letiska.
Budúcnosť piešťanského letiska sa bude riešiť
v nasledujúcom roku 2017.

verejného vodovodu, prevádzkovateľom
kanalizácie a čistiarní odpadových vôd
v územnej pôsobnosti miest a obcí trnavského,
piešťanského a hlohoveckého regiónu i dvoch obcí
novomestského regiónu.
V roku 2016 mala spoločnosť TAVOS 98
akcionárov, ktorými sú mestá a obce týchto
3. Bytový podnik Piešťany, s. r. o.
regiónov, zastupujú ich primátori a starostovia
Zriaďovateľom Bytového podniku Piešťany, s. r. o. týchto miest a obcí. Najväčším akcionárov s takmer
je Mesto Piešťany. Bytový podnik v roku 2016
30 percentami akcií je Mesto Trnava, druhým
zabezpečoval dodávku teplej vody do 6 300
najväčším akcionárom je Mesto Piešťany s 15
domácností, spravoval 32 kotolní a 17 km
percentami.
tepelných rozvodov. Okrem toho vykonáva
V roku 2016 došlo k nezhodám medzi predsedom
správu v 98 bytových domoch, v ktorých sú byty
a podpredsedom dozornej rady TAVOSu,
v osobnom vlastníctve ich obyvateľov. Účtovná
piešťanským primátorom Milošom Tamajkom
hodnota majetku bytového podniku je
a trnavským primátorom Petrom Bročkom, ktorí sa
2,243 mil. eur.
nevedeli dohodnúť na osobe generálneho riaditeľa
Ešte začiatkom roka 2015 Najvyšší kontrolný úrad spoločnosti.
SR vykonal v piešťanskom Bytovom podniku
Na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia
kontrolu. Keďže v nasledujúcom období údajne
akcionárov TAVOSu v máji 2016 došlo z iniciatívy
nedošlo k dostatočne účinnej náprave, viedlo to
trnavského primátora k zmene v zložení dozornej
k zmenám stavov a vedenia bytového podniku.
rady spoločnosti. Väčšina akcionárov odsúhlasila
V decembri 2016 došlo k zmene v zložení Valného odvolanie primátora Piešťan   Miloša Tamajku
zhromaždenia Bytového podniku Piešťany, s. r.
z funkcie predsedu dozornej rady a primátorku
o. Podľa odporúčania NKÚ si právomoci valného
Vrbového Emu Maggiovú z dozornej rady
zhromaždenia prevzal na seba primátor Piešťan
spoločnosti.
a stal sa jeho jediným členom. Valné zhromaždenie Na riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia
prostredníctvom primátora mesta s účinnosťou od
TAVOSu v júni 2016 však primátor Piešťan
22. decembra 2016 odvolalo konateľku spoločnosti oznámil, že Okresný súd v Piešťanoch svojím
Evu Kollárikovú, nahradil ju vedúci právneho
predbežným opatrením pozastavil platnosť
oddelenia MsÚ Pavol Vermeš. Tiež bol odvolaný
uznesenia z májového zasadnutia valného
predseda dozornej rady a poslanec MsZ Martin
zhromaždenia TAVOSu o vylúčení primátora
Cifra, novým členom dozornej rady sa stal poslanec Piešťan a primátorky Vrbového z dozornej rady
MsZ Matúš Kromholc. Predseda 5-člennej dozornej spoločnosti.
rady, zložený z   piatich poslancov MsZ, bude
Miloša Tamajku mal v Dozornej rade TAVOSu  
menovaný v roku 2017.
nahradiť poslanec MsZ MP Jozef Malík. Avšak
Viacerí poslanci MsZ vyslovili s týmto postupom
starostovia a primátori obcí a miest do dozornej
nesúhlas, podľa nich kontrolu nad hospodárením
rady zvolili starostu Veľkých Kostolian.
bytového podniku s majetkom mesta by mal mať
Po takmer dvoch rokoch má TAVOS znovu
nielen primátor mesta, ale aj poslanci MsZ mesta
riadneho riaditeľa. Rozhodnutím dozornej rady
Piešťany.
a predstavenstva spoločnosti bol v novembri
2016 na základe výberového konania do funkcie
4. Služby mesta Piešťany, p. o.
generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva
Zriaďovateľom SMP, p. o. je Mesto Piešťany.
zvolený Ing. Radovan Faltinský.
Riaditeľkou SMP v roku 2016 bola Ing. Hana
Dupkaničová, k 31.12.2016 mali SMP 121
6. Podnikateľské subjekty v Piešťanoch
zamestnancov. Hospodársky výsledok po zdanení
K 1. januáru 2016 bolo v Piešťanoch aktívnych
za rok 2016 predstavoval prebytok 81 394 eur.
2 147 podnikateľských subjektov.
Sídlo SMP sa nachádza na Valovej ul. 1919/44.
Primárny sektor (prvovýroba) obsahoval 14
5. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany podnikateľských subjektov. Zaoberajú sa
Spoločnosť TAVOS, a. s. je dominantným
zmiešaným hospodárstvom, rastlinnou výrobou
dodávateľom pitnej vody prostredníctvom
a pod.

Sekundárny sektor (druhovýroba) – 270
podnikateľských subjektov, z toho 6 fyzických
osôb a 264 právnických osôb. Zaoberajú
sa výrobnou činnosťou. Medzi najväčších
zamestnávateľov v Piešťanoch patria spoločnosti  
Stakotra Manufacturing, s. r. o., TAVOS, a. s.,
Diplomat Dental, s. r. o., stavebné firmy a pod.
Z väčších podnikov zanikli v Piešťanoch
v minulom období v roku 2008 – Avent
Slovakia, s. r. o., v roku 2013 Veľkopek, a. s. a pod.
Terciálny sektor (obchod a služby) – 1 358
podnikateľských subjektov, z toho 36 fyzických
osôb a 1 322 právnických osôb. Tieto subjekty
sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb.
Patria tu spoločnosti venujúce sa obchodným
činnostiam, tiež spoločnosti zaoberajúce sa správou
nehnuteľností, poskytujúce poradenské služby
v oblasti podnikania a riadenia, realitné kancelárie
a pod.
Medzi najväčších zamestnávateľov patrí firma
ON Semiconductor Slovakia, a. s. (činnosť stredísk
poskytujúcich služby cez telefón), Mesto Piešťany
(všeobecná verejná správa).
Z obchodných spoločností medzi najväčších
zamestnávateľov patrí TESCO Stores SR, a. s.,
obchodný dom AUPARK Piešťany, a. s. a pod.
V meste pôsobia tiež maloobchody –
174 subjektov, ktoré poskytujú tovar pre
obyvateľov a návštevníkov mesta. Medzi ne
patria i špecializované predajne, napríklad so
zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami.
Kvartérny sektor (veda a technika, výskum,
školstvo, zdravotníctvo, šport a pod.) – 505
subjektov. Najviac z nich je záujmových
organizácií – 128 subjektov a športových klubov –
89 subjektov.
Najväčšími zamestnávateľmi sú SLK Piešťany, a. s.,
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Národný
ústav reumatických chorôb Piešťany, ADELI, s. r. o.
Piešťany. Špeciálnej lekárskej službe sa venujú
FMC - dialyzačné služby, a. s. a HOREZZA, a. s.,
ktoré prevádzkujú strediská po celom Slovenska.
V oblasti výskumu je významným subjektom
Výskumný ústav rastlinnej výroby
v Piešťanoch, ktorý sa v roku 2006 stal
súčasťou štátnej organizácie Slovenské centrum
poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre
a od roku 2009 je súčasťou štátnej príspevkovej
organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby
Piešťany.

7. Nový riaditeľ spoločnosti HOREZZA, a. s.
V júli 2016 sa novým predsedom predstavenstva
a zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti
HOREZZA, a. s. stal Ľubomír Háberl, ktorý v tejto
funkcii nahradil Stanislava Brečku.
Súčasťou spoločnosti HOREZZA je Hotel Granit
Piešťany - kúpeľný ústav (bývalý Vojenský
kúpeľný ústav Piešťany).
8. Grantový program Spoločnosti TESCO
V roku 2016 Spoločnosť TESCO realizovala
grantový projekt s názvom Vy rozhodujete, my
pomáhame. Zo 438 žiadostí bolo podporených
77 nápadov. Do programu sa zapojilo aj
Alzheimer centrum Piešťany a uspelo s projektom
Podpora klientov s demenciou prostredníctvom
terapeutických bábok.
Začiatkom júla 2016 primátor Piešťan Miloš
Tamajka a riaditeľ hypermarketu TESCO
Piešťany Ľudovít Švercel odovzdali piešťanskému
Alzheimer centru symbolický šek na 1 300 eur.
9. Grantový program Nadácie ZSE - 1. ročník
V roku 2016 Nadácia ZSE realizovala otvorený
grantový program s názvom Rozprúdime regióny,
ktorého cieľom bolo podporiť komunitný
a kultúrny život v mestách a obciach.
V rámci západoslovenského regiónu bolo
prihlásených 379 projektov, z nich bolo vybraných
137 projektov, ktorým nadácia prerozdelila
100 tisíc eur.
Uspelo aj 6 piešťanských projektov, na ich
realizáciu bolo vyhradených celkove vyše 4 tisíc
eur. Boli to: 1. Piešťanský fotoklub, o. z. (projekt
Parkfoto 2016 - festival kreatívnej fotografie),
2. Materské centrum Úsmev (Pirátska párty),
3. Mesto Piešťany (Piknik v parku), 4. OZ
MARESSA (Zorbing futbal – benefičný turnaj),
5. OZ KVAS (Piešťanské Prúdy), 6. Nadácia
ADELI (benefičný koncert Jurkov tajný sen).

6. Úprava mesta, doprava, spoje
1. Aktivity mesta na realizáciu plavárne v
Piešťanoch
Mesto Piešťany sa už dlhé obdobie usiluje
doriešiť problém mestskej plavárne. Objavilo sa
už niekoľko zámerov, avšak ani jeden sa doteraz
nepodarilo realizovať.
a) V predchádzajúcom volebnom období sa
pripravoval projekt výstavby plaveckého

centra na okraji mesta pri futbalovom štadióne,
predpokladané náklady však boli údajne až 14,5
mil. eur. Po komunálnych voľbách v roku 2014
z dôvodu finančnej náročnosti zastavili poslanci
MsZ začiatkom roka 2015 prípravné práce na
vypracovaní tohto projektu.
b) V roku 2015 oznámil český podnikateľ svoj
zámer postaviť na okraji mesta za poliklinikou
relaxačno-rezidenčné centrum i s plavárňou, ani
tento zámer sa nerealizoval.
c)  rokoch 2015 a 2016 sa zintenzívnil záujem
Mesta Piešťany o nájom kúpaliska Eva, ktorého
vlastníkom sú SLK Piešťany, a. s. Bola vytvorená
pracovná skupina zo zástupcov mesta za účelom
rokovania so zástupcami SLK o možnosti
dlhodobého prenájmu kúpaliska Eva.
V súčasnosti je kúpalisko Eva v prevádzke iba
počas letného obdobia. Na celoročnú prevádzku by
sa musela vykonať oprava krytého bazéna alebo
vonkajší bazén prekryť nafukovacou halou.
d) Jediný 25-metrový krytý bazén v okrese
Piešťany sa nachádza v Hoteli Sĺňava. V zimnom
období ho využívajú plavci oboch piešťanských
plaveckých klubov i vodnopólisti. Došlo tu však
k zmene majiteľa a z toho dôvodu pôvodný vlastník
ohlásil koncom roka 2015 ukončenie prevádzky
bazéna.
Mesto Piešťany preto spolu s piešťanskými
plaveckými klubmi založili občianske združenie
Bazén Piešťany, ktoré so spoločnosťou SOREA,
s. r. o. uzavrelo podnájomnú zmluvu a prevádzka
bazéna bola obnovená. Mesto Piešťany na tento
účel prispieva ročne dotáciou 50 tisíc eur.
e) Začiatkom roka 2016 Mesto Piešťany rokovalo
so zástupcami spoločnosti Bazénprojekt, s. r.
o., ktorá plánovala na mestskom pozemku pri
futbalovom štadióne postaviť finančne menej
náročnú krytú plaváreň, údajne iba za 2,2 mil. eur.
Mesto Piešťany dalo súhlas na predaj pozemku
investorovi po splnení určitých podmienok. Ani
tento zámer sa však nerealizoval, keďže spoločnosť
nesplnila požiadavky mesta.
f) V roku 2016 sa zástupcovia mestskej samosprávy
rozhodli pre ďalšie možné riešenie výstavby
mestskej plavárne.
Alternatívna možnosť výstavy mestskej plavárne sa
našla v programe Interreg Sk-Hu. Mesto Piešťany
sa zapojilo do projektu cezhraničnej spolupráce,
ktorý zahrňuje troch partnerov, dve slovenské
a jedno maďarské mesto.
Výsledkom cezhraničného projektu s názvom
Zvýšenie atraktivity prihraničnej oblasti

prostredníctvom podpory prírodného dedičstva by
malo byť aj vybudovanie plavárne v Piešťanoch.
Plaváreň by sa postavila pri futbalovom
štadióne. Mesto následne nadviazalo spoluprácu
s projektantom tohto projektu.
Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku schválilo MsZ 28. októbra 2016
uznesenie MsZ č. 189/2016. Mesto Piešťany
požiadalo o nenávratný finančný príspevok vo
výške 894 834 eur s DPH, z toho s 5- percentným
spolufinancovaním mesta. Celkové odhadované
náklady sú 2 880 000 eur. Ostatné náklady by
mesto financovalo z úverových zdrojov. Ročné
náklady na prevádzku plavárne podľa štúdie by boli
200 tisíc eur.
2. Rekonštrukcia Alexander centra
Alexander centrum na Winterovej ul. v Piešťanoch
je síce v súkromnom vlastníctve, zároveň sa
nachádza v pamiatkovej zóne centra mesta
Piešťany. V tejto oddychovej zóne sa nachádzajú
obchodné a kaviarenské prevádzky.
Začiatkom jari 2016 sa v Alexander centre
uskutočnili reštauračné práce. Vynovená bola
dlažba, obklady na prevádzkach, fasáda na vstupe
do centra, v strede centra boli postavené kvetníky
a pod.
3. Nová čerpacia stanica v Piešťanoch
V apríli 2016 prebiehala pri obchodnom centre
Kaufland výstavba novej čerpacej stanice
v Piešťanoch. Investorom novej benzínky bola
spoločnosť Oliva, s. r. o. Nová čerpacia stanica
sa od ostatných odlišuje zvláštnym vyhotovením,
pripomínajúcom prírodné tvary a materiály.
4. Úpravy v areáli vojenského kúpeľného ústavu
V areáli hotela Granit – Kúpeľný ústav F. E.
Scherera, ktorý je súčasťou spoločnosti Horezza,
a. s. nachádza sa na Teplickej ul., sa vykonalo
niekoľko obnovovacích a stavebných prác.
Uskutočnila sa rekonštrukcia vnútorných priestorov
budov a bazénov. Obnovený bol anglický park
a športoviská, vykonali sa aj ďalšie sadové úpravy.
Tiež bol spustený termálny vrt.
K otvorenému 25 m bazénu pribudol v júni 2016
22-metrový krytý bazén.      Oba bazény využívajú
vyhrievanú termálnu vodu a sú prístupné aj pre  
verejnosť.
V rámci zvýšenia atraktivity a reklamy začal
v Piešťanoch premávať koč s koňmi pod značkou
tejto firmy.

5. Nafukovacie kúpalisko Funny park
Nafukovacie kúpalisko Funny park na Hlbokej
ul. bolo v roku 2016 už tretiu sezónu otvorené
pre verejnosť. Pre návštevníkov boli k dispozícii
veľkoplošné bazény, nafukovacie vodné atrakcie,
pláž, novinkou boli detské motorové štvorkolky.
6. Súťaž o detské ihrisko Žihadielko – 1. ročník
Mesto Piešťany sa v roku 2016 zapojilo do
celoslovenského súťažného projektu Lidl detské
ihrisko Žihadielko. O 10 detských ihrísk súperilo
96 miest a mestských štvrtí, v ktorých sa nachádza
aspoň jedna predajňa potravín Lidl. Podľa počtu
obyvateľov boli mestá rozdelené do 5 kategórií,
ihrisko získali prvé dve mestá v každej kategórii.
O víťazoch rozhodovali občania v hlasovaní na
internetovej stránke.
Mesto Piešťany vo svojej kategórii obsadilo
5. miesto a detské ihrisko Žihadielko sa mu zatiaľ
nepodarilo získať. Pokúsi sa o to v nasledujúcom
roku.
7. Lanová loď na detskom ihrisku pri OD Kaufland
Na jar 2016 pribudol na detskom ihrisku pri OD
Kaufland ďalší hrací prvok – detská lanová loď.
Finančné prostriedky na jej zakúpenie vo výške
10 tisíc eur poskytla mestu spoločnosť Kaufland
SR, v. o.  s.
8. Participatívny rozpočet Mesta Piešťany
Uznesením MsZ č. 98/2016 zo dňa 26.5.2016 bol
schválený Štatút participatívneho rozpočtu Mesta
Piešťany. Mesto na tento účel vyčlenilo 20 tisíc
eur. Iniciátorom jeho zavedenia bol primátor mesta
Miloš Tamajka. Vznikla pracovná skupina na
hodnotenie predložených občianskych projektov
v zložení – primátor mesta Miloš Tamajka,
zástupca primátora Tomáš Hudcovič, poslankyňa
MsZ Adriana Drahovská, poslanec MsZ Jozef
Malík, poslanec MsZ Michal Fiala, zamestnanec
MsÚ Peter Mihalik a zamestnankyňa MsÚ Lívia
Damboráková.
V stanovenom termíne od 1. do 30. júna 2016 bolo
predložených 21 projektov v elektronickej forme
a po tomto termíne 2 projekty.
Pracovná skupina vyhodnotila predložené projekty
a z 21 projektov ich vylúčila 10.
Výber projektov určených na realizáciu
sa uskutočnil hlasovaním občanov mesta.
Občianske projekty získali celkove 1 857 hlasov.
Predpokladané výdavky na schválených 2 veľkých

a 5 malých projektov boli 17 495 eur.
Veľké projekty do 5 tisíc eur – najviac hlasov
získali a na realizáciu boli vybrané 2 projekty:
1. Bezbariérové priestory Materského centra
Úsmev (5 000 eur),    2. Zachráňme malé futbalové
ihrisko na Trajane (2 500 eur). Zrealizované neboli
projekty: 1. Zlepšenie oddychového priestoru
a doriešenie parkovania    na Brezovej ul.,
2. Verejný gril,  3. Revitalizácia vnútrobloku na Ul.
Mateja Bela.
Malé projekty do 2 tisíc eur – najviac hlasov získali
a na realizáciu bolo vybraných 5 projektov:
1. Viacgeneračná oddychová zóna Lipová ul.
(1 996 eur), 2. Vonkajšie detské ihrisko MŠ
Považská ul. (2 000 eur), 3. Cyklochodníky centrum mesta (2 000 eur), 4. Stolnotenisové stoly
v parku (2 000 eur), 5. Verejná cyklopumpa (1 999
eur, osadená na Nám. slobody).
Zrealizovaný nebol projekt: Stolnotenisový stôl na
sídlisku Bodona.
9. Verejné osvetlenie
Spoločnosť Západoslovenská energetika poskytla
Mestu Piešťany dotáciu na 3 malé projekty.
Osvetľovací stožiar bol vymenený na rohu ulíc
Teplická - Poštová, nový stožiar bol osadený na
rohu ulíc Cyrila a Metoda - sv. Štefana a na Fínskej
ul. pribudlo 6 svetelných bodov.
10. Oprava budovy Centroom
Sanácia budovy Centroom  na Nitrianskej ul.
prebiehala od konca roku 2015 do polovice roka
2016.
Projekt opravy budovy vypracoval odborne
spôsobilý projektant z oblasti statiky stavieb.
Rekonštrukčné práce prebiehali pod dohľadom
mestského stavebného úradu.
Po dodatočnom vyjadrení hasičov bolo v polovici
júla 2016 vydané kolaudačné rozhodnutie.
Následne sa do opravených priestorov nasťahovali
majitelia bytov a prevádzok.
11. Rekonštrukčné práce v školských zariadeniach
Aj v roku 2016 pokračovalo Mesto Piešťany
v opravách a rekonštrukciách školských objektov
v meste.
Rekonštrukčné práce sa uskutočnili v Mestských
jasliach na Javorovej ul., MŠ Ul. A. Dubčeka, ZŠ
Vajanského ul., ZŠ Ul. F. E. Scherera (príspevok              
MŠVVaŠ SR vo výške 48,7 tisíc eur) a ZŠ
Holubyho ul.

12. Rekonštrukčné práce v Hotelovej akadémii
Ľudovíta Wintera Piešťany
V rokoch 2015  a  2016 prebiehali v piešťanskej
Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera
rekonštrukčné práce. Finančné prostriedky
škola získala od zriaďovateľa TTSK, MŠVVaŠ
SR i z vlastného rozpočtu. Riaditeľom školy je
Ladislav Blaškovič.
V roku 2015 boli na budove školy vymenené okná
v priestoroch na bývanie študentov elektroinštalácie
a stupačky so sociálnymi zariadeniami.
V roku 2016 počas letných prázdnin sa uskutočnila
kompletná rekonštrukcia kuchyne a oprava fasády
na budove v areáli školy.
13. Rekonštrukčné a obnovovacie práce v areáli
SOŠ záhradníckej a SPŠE Piešťany
SPŠE sa v roku 2015 presťahovala do školského
areálu SOŠ záhradníckej na Brezovej ul.
Aj v roku 2016 riaditeľ SPŠE Jozef Kolník
a riaditeľka SOŠ záhradníckej a zároveň
i správkyňa školského areálu spolupracovali
pri účelnom využití finančných prostriedkov
vyčlenených na rekonštrukčné práce. Uskutočnila
sa tiež 1. etapa rekonštrukcie školskej telocvične.
V roku 2016 pokračovala SPŠE v dovybavovaní
učební, laboratórií a dielní modernými prístrojmi
a technológiami, potrebnými na zabezpečenie
kvalitného vyučovacieho procesu. Finančné
prostriedky získala od zriaďovateľa TTSK
a z MŠVVaŠ SR. Realizácia tejto náročnej úlohy si
vyžaduje veľké finančné prostriedky.
14. Obnovenie fontány pri KSC Fontána
Občiansky aktivista poslanec MsZ Petr Veverka
inicioval opravu fontány Chlapec s rybkami,
ktorá sa nachádza pri KSC Fontána a je dielom
akademického sochára Ladislava Ľudovíta Polláka.
Fontána bola obnovená po viac ako 30-tich rokoch,
rekonštrukčné práce boli ukončené 30. augusta
2016.
15. Aktivity mesta na získanie príspevku na
rekonštrukciu lávky pre peších na Krajinskom
moste
Mesto Piešťany v rámci výzvy Interreg V-A SR-ČR
požiadalo o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku, cezhraničným partnerom sú české
Kunovice. Projekt Mosty spolupráce cez rieky
Váh a Olšava sa týka rekonštrukcie pri Krajinskom
moste a výstavby mosta cez Olšavu.
Mesto Piešťany na rekonštrukciu lávky

žiada o dotáciu cca 615 tisíc eur, 5-percentné
spolufinancovanie mesta predstavuje 31 tisíc eur.
Rekonštrukcia má obsahovať vyčistenie,
odstránenie nánosov zeminy a nečistôt, opravu
a výmenu skorodovaných prvkov konštrukcie,
obnovenie náteru, výmenu podlážok a výmenu
kapotáže za nové prvky.
16. Revitalizačné práce v prírodnom kine
Z iniciatívy poslanca MsZ Michala Fialu sa
v roku 2015 začalo svojpomocne s revitalizáciou
prírodného kina v Piešťanoch.
Formou občianskych brigád pokračovala
revitalizácia aj v roku 2016.
MsZ schválilo investičnú akciu na rekonštrukciu
prírodného kina v sume  50 tisíc eur, určené na
nákup sociálneho kontajnera, na výmenu plota
a brán, elektroinštaláciu a osvetlenie, schody
a dvere do premietacej kabíny a pod.
17. Rekonštrukčné práce v CVČ Ahoj Piešťany
V roku 2016 pokračovali rekonštrukčné práce
v CVČ Ahoj. Zrekonštruované boli sociálne
zariadenia a ďalšie časti priestorov v prízemnom
podlaží a tiež sociálne zariadenia v 1. nadzemnom
podlaží.
Rekonštrukčné práce si vyžiadali 13 tisíc eur,
z toho 10 tisíc eur poskytlo Ministerstvo financií
SR, zvyšok dofinancovalo Mesto Piešťany.
V predchádzajúcom období bola opravená fasáda
a strecha budovy CVČ Ahoj.
18. Rekonštrukcia šatní objektu mestskej polície
V júli 2015 vyhorel Indians pub na Teplickej ul.
Požiar poškodil aj sociálnu prístavbu mestskej
polície, zhorela strecha a poškodené boli šatne
a posilňovňa.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie a výbere
dodávateľskej firmy prebiehali v 2. polovici
roka 2016 rekonštrukčné práce. Dodávateľom
stavebných prác bola firma Kreditstav, a. s., ktorej
výber sa spájal s netransparentným verejným
obstarávaním.
Po kolaudácii stavbu koncom roka 2016 prevzalo
Mesto Piešťany.
19. Nové detské ihriská v Piešťanoch
V roku 2016 vybudovalo Mesto Piešťany dve
nové detské ihriská s modernými, certifikovanými
a bezpečnejšími hracími prvkami. Postavené bola
na Ul.  A. Hlinku - Prednádražie a na sídlisku na
Valovej ul. Toto ihrisko je určené pre deti od 3
do 14 rokov. Obsahuje 4-vežovú zostavu, lanovú

dráhu, kolotoč s volantom a rôzne druhy hojdačiek.
20. Bezbariérová úprava Materského centra Úsmev
V rámci Participatívneho rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2016 obsadil projekt Bezbariérové priestory
Materského centra Úsmev v kategórii veľké
projekty do 5 000 eur  1. miesto.
Projekt bol realizovaný koncom roka 2016.
Vykonali sa stavebné úpravy vstupných priestorov,
vybudovaná bola bezbariérová nájazdová rampa,
toaleta, plastové bezpečnostné vchodové dvere
i ďalšie úpravy.
21. Nové parkoviská áut
Ku konca roka 2016 pribudlo v Piešťanoch vyše
50 nových parkovacích miest. Boli rozšírené
parkoviská na Ul. A. Hlinku, na Teplickej ul. a na
Vrbovskej ceste.
22. Nový Zberný dvor v Piešťanoch – schválenie
projektu
Ministerstvo životného prostredia SR v rámci
Operačného programu        Kvalita životného
prostredia schválilo Mestu Piešťany na projekt
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
nenávratný finančný príspevok vo výške
1 479 609,57 eura. Celkové oprávnené výdavky
podľa projektu sú   1 557 483,76 eur, mesto sa bude
spolupodieľať 5 %.
Projekt obsahuje stavebnú realizáciu, nákup
techniky a veľkokapacitných kontajnerov. Zberné
stredisko sa z lokality Pod Párovcami presťahuje do
areálu bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste. Práce
sa začnú v roku 2017 a budú trvať približne rok.
23. Rekonštrukcia Vily dr. Lisku
V období od júla do októbra 2016 sa uskutočnila
rozsiahla rekonštrukcia a oprava Vily dr. Lisku
na Štefánikovej ul. č. 1, objektu Balneologického
múzea v Piešťanoch.
Vykonala sa rekonštrukcia fasády a výmena okien.
Urobili sa opravy a výmeny klampiarskych prvkov
– parapet, žľabov a zvodov rýn, opravy balkónov,
kovových prvkov, kamenného sokla, komína,
hlavného prívodu elektrickej energie, oprava
dobovej vstupnej brány do dvora a pod. Zvyčajné
oteplenie budov bolo nahradené tepelnoizolačným
náterom.
24. Verejné fontány v Piešťanoch
Fontány v Piešťanoch majú v správe Služby mesta
Piešťany. Náklady na prevádzku 16-tich mestských
fontán v roku 2016 boli 47 tisíc eur. Použité boli

na mzdy, sledovanie kvality vody, na prevádzku,
údržbu a opravy, servis a čistenie. Napúšťanie
fontány vodou trvá niekoľko dní.
a) Modré fontány  1. Staničná (Staničná ul.),
2. Slnečná (Slnečná ul.),  3. Kruhovka (Vážska ul.),
4. Eden (Winterova ul.), 5. Barlolámač
(Kolonádový most), 6. Múzeum (Beethovenova
ul.), 7. Kamenná (hríb - mestský park), 8. Brodítko
(Winterova ul.), 9. Vyvieračka (Sad A. Kmeťa),
10. Zemná - sud (Sad A. Kmeťa).
b) Čierne fontány  1. Skákajúca fontána Príbeh
prameňov (Páv, Sad A. Kmeťa), 2. Čierna fontána
Príbeh Váhu (Nám. slobody).
c) Pitné fontány  1. VÚB (Nám. slobody), 2. Jalta
(Winterova ul.), 3. Páv (Sad A. Kmeťa).
Po takmer 20-tich rokoch bola koncom augusta
2016 pred KSC Fontána oživená fontána Chlapec
s rybami.
25. Údržba miestnych komunikácií
Každoročne počas zimného obdobia vznikne
na uliciach a chodníkoch viacero výtlkov, jám
a prasklín.
V roku 2016 z dôvodu miernej zimy začali
pracovníci Služieb mesta Piešťany s opravou
výtlkov na mestských komunikáciách už vo
februári a pokračovali v nasledujúcich mesiacoch.
Následne sa zametacími strojmi odstraňovali
z komunikácií drobné kamienky a prach z inertného
posypu.
Stav viacerých komunikácií je v zlom stave.
Viaceré ulice a chodníky potrebujú nielen
priebežnú údržbu a likvidáciu výtlkov, ale
kompletnú rekonštrukciu.
Na údržbu mestských ulíc a chodníkov bolo
v roku 2016 vyčlenených cca 100 tisíc eur, čo však
nepostačovalo. Tiež by bolo vhodné zaviesť určitý
systém a novú koncepciu rekonštrukcií, opráv
a monitorovania mestských komunikácií.
26. Prípravné práce na rekonštrukciu Sládkovičovej
ul. a Ul. A. Hlinku
Mesto Piešťany pripravuje v budúcom roku 2017
uskutočniť kompletnú rekonštrukciu Sládkovičovej
ul. a ďalšej časti Ul. A. Hlinku.
27. Rekonštrukcie krajských ciest
Výtlky, jamy a praskliny sa objavujú nielen na
komunikáciách ktoré patria do správy Mesta
Piešťany, ale aj na cestách prechádzajúcich mestom
a ktoré prevádzkujú Slovenská správa ciest a vyšší
územný celok. Ide o cesty Bratislavskú, Žilinskú,

Krajinskú a Kláštornú.
V novembri 2016 realizovala Správa a údržba
TTSK rekonštrukciu Kláštornej cesty,
rekonštrukčné práce vykonala firma EKOM PLUS,
s. r. o. z Dunajskej Stredy.
28. Odpadové hospodárstvo mesta Piešťany
V predchádzajúcom roku 2015 bolo v Piešťanoch
vyprodukovaného celkove 17 021 ton odpadu.
Z toho skládkového zmesového odpadu bolo
11 573 t (68%) a separovaného odpadu 5 468 t
(32%). Odpad pochádzal z domácností, prevádzok,
zberného strediska, uličných nádob, čistenia ulíc,
bioodpadu z domácností a z cintorínov.
Od januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon
o odpadoch, ktorý ukladal mestám a obciam
uzavrieť zmluvy s OZV (organizácie zodpovednosti
výrobcov). Tieto organizácie prevzali systém
a financovanie celého separovaného zberu. Mesto
Piešťany si za svojho zmluvného partnera od 1. júla
2016 vybralo OZV NATUR-PACK, a. s.
Odvoz a zhodnotenie odpadov vyprodukovaných
v meste Piešťany naďalej zmluvne zabezpečuje
spoločnosť Marius Pedersen, a. s., zneškodňovanie
zabezpečuje K.O.S., s. r. o. Rakovice.
V roku 2016 sa v Piešťanoch separovalo viacero
zložiek komunálneho odpadu – papier, plasty,
sklo, tetrapaky, kovy, bioodpad, kuchynský odpad,
pneumatiky, žiarivky, odpadový olej, elektroodpad,
batérie a akumulátory, farby, jedlé oleje a tuky,
šatstvo, textílie a obuv.
29. Mestská autobusová doprava v Piešťanoch
(MAD)
Mestskú autobusovú dopravu v Piešťanoch v roku
2016 zabezpečoval dopravca ARRIVA Trnava, a. s.,
stredisko Piešťany.
Súčasný systém MAD v Piešťanoch bol zavedený
v roku 2003 na základe vypracovanej optimalizácie
MAD. MAD v Piešťanoch sa realizuje na základe
rámcovej zmluvy zo dňa 22. júla 2008.
Mesto Piešťany každoročne zo svojho rozpočtu
poskytuje dopravcovi príspevok na úhradu
preukázanej straty. V roku 2016 bola dotácia Mesta
Piešťany pre MAD v Piešťanoch cca 390 tisíc eur.
Najazdených bolo cca 335 tisíc km, cena nákladov
bola 1,17 eura na 1 km.
V súčasnosti má MAD v Piešťanoch 11 liniek,
ktoré spájajú dôležité miesta v meste, ktorými
sú centrum mesta (Nitrianska a Rázusova ul.),
autobusová a železničná stanica, poliklinika,
sídliská a pod. Dopravu zabezpečovalo 8
autobusov, 1 bol záložný.

7. Školstvo
1. Materské školy v Piešťanoch
Celkový počet detí v materských školách
v Piešťanoch v školskom roku 2016/2017 bol 737
(stav k 15.9.2016).
Z toho: MŠ 8. mája 2 – 138 detí  (8. mája 2 – 92,
8. mája 4 – 46), MŠ Ružová 2 – 96 detí ( Ružová
– 48, A. Dubčeka – 48), MŠ Staničná 12 – 187
(Staničná – 94, Zavretý kút – 93), MŠ Valová 40 –
192 (Valová – 60, Detvianska – 89, Považská – 43),
MŠ Scherera 40 – 124.
2. Základné školy v Piešťanoch
Celkový počet žiakov v školskom roku 2016/2017
v základných školách v Piešťanoch (k začiatku šk.
roka) bol 2 232.
Z toho: ZŠ Vajanského – 220, ZŠ Holubyho –
293, ZŠ Mojmírova – 522, ZŠ Brezová – 678, ZŠ
Scherera – 189, Cirkevná ZŠ – 222, Spojená ZŠ –
108.
3. Základná umelecká škola v Piešťanoch
Celkový počet detí, ktoré navštevovali ZUŠ
v Piešťanoch, začiatkom školského roka 2016/2017
bol 969. ZUŠ má 3 odbory: hudobný, výtvarný
a tanečný.
Pri ZUŠ pôsobia: tanečná skupina Bella (vedie
Mgr. Dagmar Kuběnová), detský folklórny súbor
Striebornička (Mgr. Dagmar Kuběnová), tanečná
skupina Plejády (Monika Ondrášiková), tanečný
súbor Austedis (Miriam Šupenová).
Riaditeľom školy je Kamil Vavrinec, DiS, art.
4. Súkromná základná umelecká škola
v Piešťanoch
Súkromná ZUŠ v Piešťanoch vznikla v roku
2004 ako elokované pracovisko Súkromnej ZUŠ
v Trenčianskej Teplej.
Od 1.9.2015 je Súkromná ZUŠ v Piešťanoch
samostatnou školou. Jej sídlo je v Zavretom
kúte 68.
Na škole sa vyučuje v troch umeleckých odboroch
– hudobnom výtvarnom a tanečnom.
5. Stredné školy v Piešťanoch
Na začiatku školského roka 2016/2017 celkový
počet študentov na stredných školách v Piešťanoch
bol 2 270.
Z toho: Gymnázium Pierra de Coubertina – 616,
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera – 644, SOŠ
záhradnícka – 64, SPŠE – 393. SOŠ obchodu

a služieb – 399, SOŠ technická – 154.
6. Vysoké školy v Piešťanoch
V školskom roku 2016/2017 pôsobia v Piešťanoch
2 vysoké školy.
a) Univerzita Cyrila a Metoda Trnava - Inštitút
fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM  so
sídlom v Piešťanoch.
Denná a externá forma štúdia, Bc. a Mgr.
b) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava - Detašované pracovisko sv.
Pátra Pia Piešťany.
Externá forma štúdia, stupeň štúdia Bc., Mgr.
7. Hodnotenie škôl v rámci Slovenska a kraja
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
zverejnil rebríčky slovenských základných
a stredných škôl v školskom roku 2015/2016.
V hodnotení základných škôl sa ZŠ na Brezovej
ul. umiestnila v rámci Slovenska na 58. mieste
a v rámci TTSK na 4. mieste.
V hodnotení gymnázií sa piešťanské Gymnázium
P. de Coubertina umiestnilo v rámci Slovenska na
34. mieste a v rámci kraja na 3. mieste.
Medzi strednými odbornými školami sa piešťanská
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera umiestnila
v rámci Slovenska na 52. mieste a v rámci kraja
na 5. mieste. Z ďalších piešťanských stredných
odborných škôl sa v rámci TTSK umiestnila SPŠE
na 16. mieste, SOŠ záhradnícka na 19. mieste, SOŠ
obchodu a služieb na 33. mieste a SOŠ technická
na 35. mieste.
8. Mestské jasle Piešťany
Mestské jasle na Javorovej ul. 27 patria medzi
sociálne zariadenia Mesta Piešťany. Aj v roku 2016
poskytovali starostlivosť deťom vo veku od 10
mesiacov do 3 rokov. Kapacita zariadenia bola 35
miest.
9. Materské centrum Úsmev v Piešťanoch
Materské centrum Úsmev zorganizovalo v roku
2016 viacero podujatí pre deti s rodičmi.
V januári sa v areáli lyžiarskeho strediska Bezovec
uskutočnilo podujatie Rozprávková jazda, vo
februári sa v priestoroch materského centra konal
karneval, v júni pri príležitosti MDD hry pre deti
v mestskom parku, v septembri Pirátska párty na
detskom ihrisku Karibik na Ul. A. Hlinku, v októbri
Noc svetiel v mestskom parku, v decembri to boli
darčeky pre deti, a to aj pre deti v nemocnici a tiež
i pre seniorov v mestských sociálnych zariadeniach.

10. Štrajk učiteľov
22. januára 2016  sa začal na Slovensku štrajk
učiteľov, do ktorého sa zapojila časť základných
a stredných škôl. Štrajkujúci učitelia žiadali
zvýšenie platov a tiež zlepšiť vybavenosť škôl
didaktickými prostriedkami.
Z piešťanských škôl sa do štrajku ako celok
zapojila iba ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ul.,
na škole sa nevyučovalo 2 týždne.
11. Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda ... – 11.
ročník
Za pozoruhodné výsledky vo výchovnovzdelávacom procese bolo pri príležitosti Dňa
učiteľov ocenených 18 piešťanských pedagógov
z MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ Ahoj. Súčasných i bývalých
učiteľov nominovali školy, kolegovia, ale aj žiaci
a ich rodičia.
Z rúk primátora mesta Miloša Tamajku
a predsedníčky komisie MsZ pre školstvo a mládež
Ivety Babičovej si ocenenie prevzali: Helena
Ábelová, Mgr. Edita Babulíková, Mgr. Mária
Brisudová, Mgr. Dagmar Depešová, Mgr. Michal
Dončev, Eva Dugovičová, RNDr. Bronislava
Fačkovcová, Mgr. Mária Glesová, Mgr. Helena
Kopecká, Mgr. Zdenka Kotulová, Mgr. Elena
Kubániová, Dana Kudláčová, Erika Kuchtíková,
Emília Lacková, Mgr. Peter Okrucký, Mgr. Klára
Sádecká, Mgr. Anna Varačková a Mgr. Marta
Zemanová.
12. Mladý someliér – 17. ročník
Súťaž študentov - znalcov vín sa uskutočnila
22. marca 2016 v priestoroch Hotelovej akadémie
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
Na 1. mieste sa umiestnila Nina Šalaiová zo
Súkromnej SOŠ GOS Trnava, na 2. mieste Nikola
Krahulcová z Hotelovej akadémie Ľudovíta
Wintera Piešťany a 3. miesto obsadila Alexandra
Takácsová zo SOŠ vinársko-ovocinárskej Modra.
13. Talenty a škola roka Piešťan 2015/2016
Koncom júna 2016 sa v Dome umenia uskutočnilo
vyhlásenie výsledkov súťaže Talenty a škola roka
Piešťan v školskom roku 2015/2016.
Primátor mesta Miloš Tamajka, viceprimátor
Michal Hynek a predsedníčka komisie MsZ
pre školstvo a mládež Iveta Babičová ocenili
riaditeľov, aktívnych učiteľov a žiakov zo ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,
z cirkevnej spojenej školy a z osemročného
gymnázia.

Na podujatí vystúpili žiaci ZUŠ Piešťany.
Za najlepších športovcov boli vyhlásení Ema
Jančovičová zo ZŠ Brezová a Rastislav Podhradský
zo ZŠ Mojmírova ul.
Najaktívnejšou školou v športe v kategórii do 300
žiakov sa stala Cirkevná spojená škola a v kategórii
nad 300 žiakov ZŠ Brezová ul.
V súťaži o najkrajší školský časopis obsadila
1. miesto ZŠ Holubyho ul. s časopisom
Holubníček.
Najlepší výtvarný návrh na logo tohtoročných
Talentov vytvorila Ivana Mičutková zo ZŠ
Brezová ul.
Cenu za Humánny čin roka odovzdal prednosta
MsÚ Eduard Strapatý žiakom zo ZŠ Mojmírova ul.
a Nicol Šútovskej zo ZŠ Vajanského ul. za detský
čin roka.
Školou roka sa už po 14. raz stala ZŠ Brezová
ul., cenu prevzala riaditeľka školy Bronislava
Fačkovcová.
Najväčšie aktivity v mimoškolskej činnosti mala
ZŠ F. E. Scherera, ocenenie prevzala riaditeľka
školy Gizela Talačová.
14. Krajské ocenenie učiteľov
31. marca 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov boli
v Trnave ocenení v rámci TTSK pedagogickí
a nepedagogickí pracovníci.
Medzi ocenenými boli aj učitelia z SPŠE
v Piešťanoch. Pamätnú medailu TTSK získal
Ľubomír Fapšo a pamätný list TTSK Lýdia
Sarvašová.
15. ZŠ na Brezovej ul. – 40. výročie založenia
ZŠ na Brezovej ul. počas uplynulého obdobia
dosahovala veľmi dobré výchovno-vyučovacie
výsledky, ale zároveň bola úspešná aj
v mimoškolskej činnosti, žiaci školy dosahovali
popredné umiestnenia v rôznych súťažiach.
Riaditeľmi školy v uplynulom období boli Peter
Poprac, Alexander Jambor, Daniela Tarasovičová.
V súčasnom období je riaditeľkou školy Bronislava
Fačkovcová.
16. Dopravná súťaž Predškoláčik - dopraváčik
17. mája 2016 sa v areáli Materskej školy na
Detvianskej ul. uskutočnil 1. ročník dopravnej
súťaže pre deti materských škôl o Pohár primátora
mesta Piešťany. Okrem súťažných disciplín bol pre
deti pripravený aj kultúrny program.
Podujatie zorganizovala mestská polícia a zapojilo
sa do nej 5 materských škôl. Deti prezentovali
svoje vedomosti v dopravných testoch a svoju

zručnosť pri jazde na dopravnom ihrisku.
17. Športové podujatie pre predškolákov
materských škôl v Piešťanoch
Podujatie pripravilo Mesto Piešťany v spolupráci
s CVČ Ahoj. Uskutočnilo sa v areáli pred Domom
umenia 7. septembra 2016.
Pre deti boli pripravené zaujímavé športové
disciplíny – preťahovanie lanom, skákanie na
gymnastických loptách, kolobežkové súťaže,
prekážková dráha a pod.
18. Podujatie Jarmok zábavy pre žiakov ZŠ
Mesto Piešťany v spolupráci so ZUŠ Piešťany
a Domom umenia pripravilo pre žiakov 1. stupňa
ZŠ (2. a 4. ročník) netradičné otvorenie školského
roka 2016/2017. Podujatie sa uskutočnilo pred
Domom umenia 9. septembra 2016. Deti sa
venovali rôznym zábavným a pohybovým
aktivitám. Pripravené boli súťaže a atrakcie –
preťahovanie lanom, jazda na kolobežke, beh
s fúrikom, skákanie vo vreci i florbal, ktorý
sledoval piešťanský maskot Páv Adam. Tiež sa
konal tanečný workshop, maľovanie na tvár,
modelovanie s hlinou a bublinománia.
Ukážkami svojej práce a výstroje sa prezentovali
mestskí policajti i smetiari. Prekvapením bola aj
jazda na Piešťanskom vláčiku. O kultúrny program
sa postarali žiaci ZUŠ Piešťany.
19. Oslavy 80. výročia založenia Gymnázia Pierra
de Coubertina v Piešťanoch
Oslavy sa začali 24. októbra 2016 na škole dňom
otvorených dverí.
25. októbra sa v KSC Fontána uskutočnila
slávnostná akadémia. Zúčastnili sa jej významní
absolventi školy, pedagógovia a hostia. Riaditeľka
gymnázia Miroslava Hanková odovzdala
ocenenia bývalým i súčasným pedagógom, tiež
i predchádzajúcim riaditeľom školy – Milanovi
Lihanovi, Mariánovi Nádaskému, Ivanovi
Luknárovi. Primátor mesta Miloš Tamajka
odovzdal plaketu mesta Piešťany riaditeľke
gymnázia.
20. Oslavy 70. výročia vzniku Hotelovej akadémie
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
Oslavy pre verejnosť sa konali začiatkom júna
2016 v rámci OLKS. Škola pripravila bohatý
kultúrny program a tiež rôzne gastro špeciality.
7. októbra 2016 sa v dome umenia uskutočnilo
stretnutie bývalých i súčasných „hotelákov“.
Riaditeľ školy Ladislav Blaškovič prevzal ocenenie
od predsedu TTSK Tibora Mikuša a plaketu mesta
Piešťany od primátora mesta Miloša Tamajku.

Po ukončení oficiálnej časti oslavy pokračovali
v priestoroch hotelovej akadémie.

8. Kultúra
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2015
Cena primátora mesta Piešťany za „kultúrny počin
roka“ bola za rok 2015 udelená organizátorom
medzinárodného filmového festivalu Cinematik.
V roku 2015 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník
festivalu. Cenu prevzali výkonný riaditeľ festivalu
Tomáš Klenovský, umelecký riaditeľ Vladimír
Štric a člen festivalového štábu Peter Konečný.
Čestnou riaditeľkou festivalu je slovenská herečka
Božidara Turzonovová.
2. Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm
Putovný filmový festival Ekotopfilm sa konal
9. februára 2016 v Piešťanoch, za účasti viacerých
filmárov a ochranárov prírody.
Premietnuté boli tri dokumentárne filmy o prírode,
nasledovala debata s hosťami festivalu a prednáška
spojená s diskusiou.
3. Výstava fotografií Evy Drobnej
Výstava fotografky Balneologického múzea
v Piešťanoch Evy Drobnej s názvom Slovenské
kúpele dnes bola otvorená vo Vile dr. Lisku
16. februára 2016.
Výber fotografií obsahoval najmä najznámejšie
slovenské kúpeľné budovy, tiež aj niekoľko
prírodných zaujímavostí.
4. Týždeň slovenských knižníc
V dňoch 1. - 6. marca 2016 sa Mestská knižnica
v Piešťanoch zapojila do celoslovenského
podujatia Slovenskej asociácie knižníc s mottom
Knižnica pre všetkých. Pri tejto príležitosti
knižnica pripravila pestrý program pre deti, mládež
i dospelých.
5. Súťažná prehliadka fotografií Trnavský objektív
– 46. ročník
Vernisáž výstavy najlepších fotografií súťaže
neprofesionálnych fotografov okresov Trnava,
Hlohovec a Piešťany sa v tomto roku výnimočne
uskutočnila v piešťanskom Dome umenia 4. marca
2016. Do súťaže sa zapojilo 56 autorov so 406
čiernobielymi a farebnými fotografiami.
V hlavnej kategórii autorov nad 21 rokov udelila
porota 3 ceny bez určenia poradia, jednu z nich
získal piešťanský fotograf Karol Belas za súbor

čiernobielych fotografií Na moste a Na lavičke.
Vo farebnej fotografii boli udelené 4 ceny takisto
bez určenia poradia, jednu z nich získal piešťanský
fotograf Vojtech Hank za súbor Jazz.
Víťazi jednotlivých kategórií i ďalší ocenení
postúpilo so svojimi fotografiami do
celoslovenského kola AMFO 2016.
6. Vynášanie Moreny
Podujatie po roku opäť pripravili folkloristi
z piešťanského FS Žito. 12. marca 2016 priniesli
na Nám. slobody vlastnoručne zhotovenú Morenu.
Po speve a tanci prešiel sprievod k pohostinstvu
Dino pri Lodenici, kde Morenu odstrojili, zapálili
a hodili do vody.
7. Prezentácia novej publikácie a prsteňa z doby
rímskej
Prezentácia publikácie Bohaté hroby z doby
rímskej z Krakovian, autorov Vladimíra Krupu
a Mariána Klča sa uskutočnila 17. marca 2016
v Kursalone.
V knihe je zdokumentovaný súbor archeologických
nálezov z germánskych kniežacích hrobov
z mladšej doby rímskej z Krakovian-Stráží, dvoch
kostrových a jedného žiarového. Prítomných
o výskume a nálezoch informoval riaditeľ
Balneologického múzea v Piešťanoch Vladimír
Krupa.
Pri tejto príležitosti bol verejnosti prvýkrát
predstavený bohato zdobený prsteň
z 23-karátového zlata, pochádzajúci z jedného zo
spomínaných hrobov.
8. Súťaž detí Playback show – 10 ročník
Súťaž detí v imitácii spevu sa konala 23. marca
2016 v kine Fontána. V dvoch kategóriách súťažili
deti z Piešťan, Vrbového, Dubovian, Krakovian
a Drahoviec.
9. Prezentácia zborníka balneologický spravodajca
17. marca 2016 sa v Kursalone uskutočnila aj
prezentácia zborníka Balneologický spravodajca
2011-2014. Vlastivedný zborník piešťanského
Balneologického múzea zostavil a aj prezentoval
pracovník múzea Martin Kostelník.
10. Folklórny súbor Slnečnica – 30. výročie vzniku
9. apríla 2016 pri tejto príležitosti sa v Dome
umenia uskutočnil slávnostný galakoncert FS
Slnečnica. Okrem súčasných tanečníkov vystúpili
aj bývalí členovia súboru, Detský folklórny súbor

Slnečnička a Ľudová hudba Petra Párničana.
V súčasnosti FS Slnečnica pôsobí pri SPŠE
v Piešťanoch, vedúcim súboru je Miroslav
Donoval.
11. Bavíme sa navzájom
Hudobno-zábavný program sa uskutočnil pri
príležitosti Svetového dňa humoru 6. apríla 2016
v kine Fontána.
Vystúpili členovia piešťanských občianskych
združení, spevácke skupiny Krakovčanka,
piešťanské Rozmarínky, Ratnovské spievanky
i ďalší individuálni interpreti so spevom a tancom,
humornými scénkami sa predstavili členovia
združenia AkSen, vyhlásená bola Miss senior
a pod.
12. Krajské ocenenia v oblasti kultúry
12. mája 2016 boli v rámci TTSK ocenení
jednotlivci a kolektívy v oblasti kultúry.
Pamätnú medailu predsedu TTSK si prevzali
riaditeľka MsKS v Piešťanoch Marta Jurčová
a piešťanský FS Máj.
13. Festival Zázračný oriešok 2016, Kniha
v rozhlase - rozhlas v knihe – 9. ročník
Festival sa konal v dňoch 17. – 20. mája 2016,
hlavnými organizátormi boli Mesto Piešťany,
Mestská knižnica Piešťany a Rozhlas a televízia
Slovenska. Do Piešťan opäť zavítali hostia – autori,
výtvarníci, ilustrátori, hudobníci, herci, zástupcovia
vydavateľstiev, pracovníci rozhlasu a televízie,
rozhlasoví tvorcovia.
Počas otvorenia festivalu si prevzal cenu RTVS
herec Richard Stanke, ocenenie získal aj spisovateľ
a autor rozhlasových hier Ján Uličiansky.
Okrem samotnej súťaže sa uskutočnilo vyše 30
sprievodných podujatí – v mestskej knižnici, PIC,
Dome umenia, Kursalone, Hoteli Magnólia, ZŠ
Krakovany, MŠ Ružová ul., MŠ Detvianska ul.,
Kultúrnom dome – CVČ Drahovce. Konali sa
prezentácie kníh, koncerty, výtvarné stretnutia
s tvorcami rozhlasových rozprávok, tvorivé dielne,
výtvarné workshopy, literárno-výtvarné workshopy,
divadelné predstavenia, výstavy, prezentácia
slovenského rádia.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo
v Kursalone. V kategórii monologických rozprávok
vyhrala rozprávka Cinka Panna, jej predlohou bola
knižka Jozefa Lenharta Legenda o Cinke Panne.
V kategórii rozhlasové hry vyhrala hra
Snehulienka, autorom predlohy bol Daniel Hevier,

autorom hudby Marián Čekovský. Prvýkrát za
doterajších deväť ročníkov sa na víťazoch zhodli
odborná a detská porota.
14. Tanec bez hraníc
Tanečnú súťaž pre hendikepované deti pripravila
Spojená škola v Piešťanoch. Podujatie sa
uskutočnilo v KSC Fontána 24. mája 2016.
Zúčastnilo sa ho 156 detí z Trnavského
samosprávneho kraja.
15. Festival Cityfest Piešťany
Festival sa konal v dňoch 27. – 29. mája 2016 na
Námestí slobody.
Hlavným cieľom hudobného festivalu bolo priniesť
kultúru a zábavu pre ľudí všetkých vekových
kategórií. Vystúpili viacerí známi interpreti
a kapely.
Prezentoval sa hlavný predstaviteľ českého big
beatu David Koller zo skupiny LUCIE, česká
kapela XINDL X, raper Kily a viacerí ďalší.
Vystúpili aj piešťanské kapely Edibles a Coverage.
Miro Jaroš vystúpil so špeciálnym detským
programom.
16. 61. Piešťanský festival/Music festival Piešťany
Music festival Piešťany sa konal v dňoch 28. mája
až 14. júla 2016.
a) Dom umenia
28. máj – Slávnostné fanfáry na terase Domu
umenia – Corni di Bratislava (tradičné fanfáry
lesných rohov).
Otvárací koncert festivalu – Slovenská filharmónia:
Hollywood v Piešťanoch (filmové melódie
holywoodských autorov).
31. máj – Lotz Trio: Mozartov zázračný roh
(predpoludňajšie vystúpenie pre školy).
– Lotz Trio: Soirée á Pressbourg (basetové rohy).
8. jún – FRAGILE a inštrumentálni sólisti: Fragile
Queen Tour (z repertoára anglickej rockovej
skupiny Queen.
13. jún – Slovenský filharmonický zbor a hostia:
Slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia
založenia zboru.
15. jún – Vokálne trio La Gioia a kapela Dobrá
muzika: Ladíme (diela svetovej klasiky).
24. jún – Art Music Orchestra a Spevácky
zbor Lúčnica: Cyrano z predmestia (koncertné
predvedenie prvého slovenského muzikálu).
28. jún – Štátny komorný orchester Žilina: Klasika
(klasicko-romantický repertoár pre komorný
orchester a klavír).

b) Hudobný pavilón v mestskom parku
25. jún – Slovenské kultúrne centrum P.J. Šafárika,
Nový Sad, Srbsko: Srbský tradičný folklór
(vystúpenie folklórneho súboru zo Srbska).
c) Hotel Thermia Palace
5. júl – Katarína Turnerová – harfa, Eugen Prochác
– violončelo.
d) Hudobný pavilón Harmony SLK Piešťany, a. s.
7., 9. a 11. júl – X. majstrovské spevácke kurzy
Petra Dvorského.
e) Kongresové centrum SLK Piešťany, a. s.
8. júl – Spevácky zbor mesta Bratislavy, Peter
Mikula – organ: Ladislav Holásek – 60 rokov
na scéne (koncert pri príležitosti životného
a profesijného jubilea významného slovenského
zbormajstra a dirigenta).
14. júl – Festivalový symfonický orchester mfP:
Večne mladá opera – Záverečný koncert X.
majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského
(operné árie a piesne z tvorby svetových
skladateľov v podaní najlepších účastníkov
kurzov).
17. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2016
v Piešťanoch – slávnostný sprievod a kultúrne
podujatia
a) Slávnostný sprievod: 1. FS Krakovienka
(v krojoch niesli znak mesta Piešťany),
2. Piešťanskí skauti (vlajkonosiči), 3. Dychový
orchester a mažoretky z Novej Dubnice,
4. Historické automobily – Offroad club Piešťany
a GAZ klub, 5. Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera Piešťany, 6. FS Žito, 7. Piešťanský
plavecký klub, 8. Cirkevná spojená škola, 9. FS
Krakovienka, 10. Inštitút fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie, 11. Futbalový klub PFK
Piešťany, 12. FS Krakovčanka, 13. Obec Banka so
ZŠ a MŠ, 14. ZŠ F. E. Scherera, 15. ZŠ Brezová
ul., 16. ZŠ Mojmírova ul., 17. ZŠ Holubyho ul.,
18. ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul., 19. Obec
Ducové, 20. SOU technické Piešťany, 21. Folklórna
spevácka skupina Povoja, 22. SOŠ záhradnícka
Piešťany, 23. Rugby union klub Piešťany, 24.
Čínski umelci – kultúrny Peking – mnohoraký
Xicheng – Si čcheng, 25. Mesto Vrbové, 26.
Amatérska seniorska spevácka skupina SIHOTIAR
z Trenčína, 27. Ženská spevácka skupina Holeška
z Prašníka, 28. Hasičský zbor z Luhačovíc.
Po sprievode nasledovalo vystúpenie žiakov
Tanečného súboru ZUŠ Piešťany, tanečnej skupiny
Bella a detského folklórneho súboru Striebornička.
Uskutočnil sa tiež „krst“ piešťanského maskota
Páva Adama.

b) Kultúrne podujatia v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku
V sobotu 4. júna vystúpili viacerí interpreti, tanečné
súbory a hudobné kapely.
V nedeľu 5. júna vystúpili súbory z družobných
miest:
1. Kultúrny Peking, Mnohoraký Xicheng (Xicheng,
Čína), 2. Tekla Klebetnica (Ustroň, Poľsko),
3. Hajdúnánášský hudobný súbor (Hajdúnánás,
Maďarsko), 4. Symfonický orchester Gymnázia
Jiřího z Poděbrad (Poděbrady, ČR), 5. Pěvecký
zbor Leoša Janáčka (Luhačovice, ČR). Vystúpili aj
piešťanské súbory: FS Slnečnica, FS Žito a ľudová
hudba Petra Obucha,  FS Máj.
18. Socha piešťanských parkov
17. júna 2016 sa pred Galériou Fontána uskutočnila
slávnostná vernisáž tradičnej výstavy Socha
piešťanských parkov. Väčšina diel už bola
umiestnená v interiéri KSC Fontána, v plenéri boli
umiestnené iba tri sochy.
V tomto ročníku sa výnimočne sochári predstavili
aj ako maliari a naopak maliari sa prezentovali aj
sochami alebo inými dielami.
Podujatia sa zúčastnili: František Bohunický,
Viťo Bojnanský, Pavol Dubina, Martin Dzurek,
Eva Harmadyová, Vladimír Kudlík, Milan
Lukáč, Katarína Alexyová Fígerová, Róbert
Makar, Kateřina Makarová Václavková, Naďa
Mikolášiková, Igor Mosný, Martin Navrátil, Ivan
Patúc, Karin Lunterová Petúcová, Dionýz Trosko,
Ján Ťapák, Pavol M. Schultz, Achilleas Sdoukos,
Renata Sladková, Juraj Sloboda, Jozef Sušienka,
Martin Ševčovič a Michal Šuda.
Súčasťou výstavy bola aj prezentácia mladých
výtvarníkov zo ZUŠ v Piešťanoch.
19. Topfest 2016 - 13. ročník
Najväčší slovenský rockový festival
s medzinárodnou účasťou Topfest sa konal na
letisku v Piešťanoch v dňoch 30. júna až
2. júla 2016.
Podujatia sa zúčastnili americká hard rocková
skupina Puddle of Mudd, americká skupina Rival
Sons, švédski rokeri Europe, nemeckí Guano Apes,
ruská kapela Slot, britská kapela The Darkness,
fínska glam metalová kapela Reckless Love,
české a slovenské kapely Wanastovi Vjecy, Kabát,
Chinaski, Desmod, Ine kafe, Zóna A, Slobodná
Európa, Walda Gang i ďalšie.
Kvôli búrke nevystúpili britskí punkeri UK Subs
ani kapela Horkýže Slíže.

20. Výstava obrazov zo srbskej Kovačice
V roku 2016 sa realizoval projekt prezentácie
kovačického umenia na Slovensku. Výstava
insitných obrazov srbských Slovákov sa začala
v Piešťanoch, presunula sa do Banskej Bystrice,
odkiaľ prešla do Slovenského národného múzea
v Bratislave.
V Piešťanoch bola výstava s názvom Čaro
imaginácie otvorená 6. júla 2016 v Dome umenia
slávnostnou vernisážou. Jej súčasťou bola aj
prezentácia tradičnej dolnozemskej kultúry,
vyjadrenej i tancom.
21. Podujatie k 140. výročiu narodenia básnika
Ivana Krasku
Podujatie pripravilo Balneologické múzeum
v Piešťanoch 9. júla 2016. Uskutočnilo sa
v Pamätnej izbe Ivana Krasku na nábreží Váhu, kde
básnik žil na sklonku svojho života.
Návštevníci si v pamätnej izbe prezreli
pamätihodnosti po básnikovi. Lektorka pamätnej
izby Mgr. Alexandra Murínová recitovala jeho
básne a prítomných oboznámila s jeho životom
a tvorbou.
22. Krojovaný Anna bál
Anna bál sa v Piešťanoch uskutočnil 30. júla 2016.
Zorganizovalo ho OZ Cesta pomoci, ktorého
členom je nový poslanec MsZ Petr Veverka. Ten sa
v minulom období, po prerušení poriadania bálu,
zaslúžil o jeho obnovenie.
Krojovaný sprievod s hudbou a spevom prešiel
od mestského úradu cez Winterovu ulicu
a Kolonádový most k hotelu Thermia Palace.
Zábavy sa okrem Piešťancov zúčastnili aj viacerí
návštevníci, medzi ktorými bola aj herečka Mária
Kráľovičová.
Na tohtoročnom bále účinkovali bezplatne viaceré
folklórne skupiny – FSS Povoja z Piešťan, FS
Kolovrátok z Drahoviec, FS Modrovanky Krojovanky z Modrovej, FS Holeška z Prašníka,
Vavrinecká trojka z Lančára a tiež folklórna
skupina Šumní furmaně z Trebišova.
23. Večery japonskej kultúry v Piešťanoch
Mládežnícka komunita Punkstream zorganizovala
počas leta 2016 v Piešťanoch niekoľko večerov
japonskej kultúry. V priestoroch centra ŽiWell
sa konali prednášky, diskusie, hry, sledovali sa
japonské filmy, sledovali sa anime seriály a pod.

24. Piešťany Street Art Festival 2016
6. augusta 2016 sa v centre Piešťan uskutočnil
festival pouličného umenia. Vlastnou tvorbou sa
prezentovali hudobníci a speváci rôznych žánrov.
Na Kolonádovom moste a pri Skákajúcej fontáne
v Sade A. Kmeťa hrali len akusticky, na Nám.
slobody mali k dispozícii aj elektrickú prípojku.
Hudobníci prišli z viacerých slovenských miest.
25. Organové dni v Piešťanoch – 17. ročník
V roku 2016 sa v Piešťanoch počas Organových
dní uskutočnilo 5 organových koncertov.
a) Evanjelický a. v. kostol
6. august – Jarmila Balážová - spev, Marek Tarkoš
- organ
b) Farský kostol sv. Štefana kráľa
13. august – Martin Bako - organ
c) Dom umenia
16. august – David di Fore - organ (USA)
18. august – Gilles Leyers - organ (Luxembursko)
23. august – Stanislav Šurin - organ
Každý z organistov mal v programe aj niektoré
dielo J. S. Bacha.
26. Ocenenie slovenskej poštovej známky
Slovenská poštová známka v nominálnej
hodnote 1,20 eur s obrazom Alfonsa Muchu
Buď požehnaný, prameň zdravia sa v roku 2016
zúčastnila medzinárodnej súťaže o najkrajšiu
známku. Mucha obraz namaľoval v roku 1932
a daroval ho piešťanským kúpeľom.
V celosvetovej súťaži Grand Prix l’exposition
WIPA obsadila známka 5. miesto.
27. Grape festival – 7. ročník
Hudobný festival sa konal na letisku v Piešťanoch
v dňoch 12. a 13. augusta 2016. Opäť bol
zameraný na svetovú indie pop/rockovú hudbu, na
elektronickú scénu i na tanečnú hudbu.
Pre návštevníkov bola tiež pripravená špeciálna
zóna Žiť energiou. Odborní konzultanti
oboznamovali záujemcov o možnostiach
využívania obnoviteľných zdrojov energie.
28. Festival Lodenica – 18. ročník
Hudobný festival country hudby i ďalších
hudobných žánrov sa konal v Piešťanoch
v kempingu Lodenica v dňoch 23. až 25. augusta
2016.
Vystúpili viaceré hudobné skupiny a interpreti –
Desmod, IMT Smile, Allan Mikušek, František
Nedvěd so skupinou Tiebreak, Kamelot, Čechomor,

škótska kapela Middle of the road i ďalšie. Diváci
sa najviac tešili na vystúpenie srbského hudobníka
Emira Kusturicu and No Smoking Orchestra.

30. Výstava fotografií Yara M. Kupča v Bruseli
Piešťanský fotograf Yaro M. Kupčo i keď je
vozičkár, navštívil viacero krajín a pripravil o nich
výstavy.
Jedna z jeho výstav fotografií s názvom V pote
tváre budeš dorábať chlieb, sa od polovice júla
do polovice septembra 2016 konala v sídle
Európskeho sociálneho a hospodárskeho výboru
v Bruseli.

32. Česko-slovenský festival Piešťanské
rendezvous – 17. ročník
Festival českého a slovenského umenia sa konal od
4. októbra do 30. novembra 2016 v Dome umenia
v Piešťanoch.
4. - 30. október – výstava bábok Sváťovo dividlo,
Sváťovo loutkové divadlo Litoměřice
5. október – bábkové rozprávky Karkulka,
O Koblížkovi, Sváťovo loutkové divadlo
Litoměřice
5. - 30. október – medzinárodná výstava Young Art
Show 9
11. október – spevák Richard Müller & Band
s programom To najlepšie tour 2016
20. október – smutno-smiešna komédia Stanislava
Štepku Lás-ka-nie 2, Radošinské naivné divadlo
26. október – speváčka Marie Rottrová
3. - 30. november – výstava Jana Svobodu, maľby
a sochy
4. november – monodráma Štyri dohody, v hlavnej
úlohe Jaroslav Dušek
10. november - 18. december – výstava fotografií
Jana Kallaya s názvom Franz Kafka a Praha
11. november – hudobné podujatie, LE Orchestroja,
Štátny a komorný orchester Žilina, rómska kapela
Sendreiovcov, rómsky detský zbor Čercheňora
15. november – Bolek Polívka Trochu inak,
prezentácia jeho výtvarnej, filmovej a režisérskej
tvorby
21. november – inscenácia Zmierenie alebo
Dobrodružstvo pri obžinkoch, Divadlo Jána
Palárika Trnava, predstavenie študentov
22. november – koncert Veľká adventná tour,
speváčka Heidi Janku, spevácky zbor Hlohovčatá
30. november – komédia Sex pre pokročilé, českí
herci Karel Roden a Jana Krausová.

31. Výstava fotografií Park Foto – 11. ročník
Výstava fotografií amatérskych i profesionálnych
fotografov sa uskutočnila v Mestskom parku
v Piešťanoch 24. septembra 2016. Najlepšie
fotografie vyberali diváci a odborná porota.
Najviac štipcov od divákov získala fotografia
dvojice idúcej po Kolonádovom moste autora
Andreja Hrušovského. Odborná porota v zložení
Tomáš Hudcovič, Zoltán Karpáty a Dušan Knap
udelila 1. miesto Jánovi Galovi. V kategórii detí
zvíťazil Tomáš Uhrin.
Vojtech Hank z Piešťanského fotoklubu súťažil
s čerstvými fotografiami, ktoré zhotovil počas
septembra na Sibíri.

33. Tanečná skupina Shams
V polovici septembra 2016 sa v Bratislave konala
medzinárodná tanečná súťaž v orientálnom
tanci Pressburg Dance Fest za účasti súborov zo
Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Izraela.
V kategórii profesionálov získali piešťanské
tanečníčky zo skupiny Shams 1. miesto
s originálnym irackým tancom. Úspešné boli aj
piešťanské žiačky zo skupiny Shams, v amatérskej
kategórii jednotlivkýň obsadili 1. a 3. miesto.
26. novembra sa v Elektrárni Piešťany uskutočnila
tanečná šou Čaro orientu. Vystúpilo viacero
tanečných skupín i jednotlivkýň, medzi nimi aj
brušné tanečnice skupiny Shams.

29. Filmový festival Cinematik – 11. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik sa konal
v Piešťanoch v dňoch 12. - 18. septembra 2016.
Premietnutých bolo 91 filmov rôznych žánrov o
13-tich sekciách, z toho dvoch súťažných.
V sekcii Meeting Point Europe súťažilo 10
európskych filmov. Hlavnú cenu získal film Saulov
syn, režisér László Nemes.
Cena Literárneho fondu Cinematik.doc za najlepšiu
réžiu slovenského dokumentárneho filmu bola
udelená dokumentu 5 October režiséra Martina
Kollára.
Cenu primátora mesta Piešťany získala snímka
Para nad riekou, režisérmi boli Robert Kirchhoff
a Filip Remunda.
Cenu divákov spomedzi všetkých festivalových
filmov získal film Pavla Barabáša Sloboda pod
nákladom.
Cenu divákov spomedzi filmov sekcie Eye on
Films, v ktorej sa prezentovali prvé a druhé filmy
režisérov z celého sveta, získal film El Gusto,
režisér Safinez Bousbia.

34. Folklórny súbor Máj – 20. výročie založenia
Pri príležitosti 20. výročia založenia FS Máj,
pôsobiaceho pri Gymnáziu P. de Coubertina
v Piešťanoch, sa 23. septembra 2016 v Dome
umenia uskutočnil slávnostný galaprogram
s názvom Poďme spolu vandrovať. Počas 20
rokov svojej existencie vystúpili tanečníci, speváci
a hudobníci súboru vo viacerých krajinách sveta.
V dňoch 4. – 18. októbra 2016 sa 26 členov FS Máj
pod vedením Jána Horňáka zúčastnilo v Indonézii
na ostrove Bali súťažného Medzinárodného
festivalu folklórneho tanca, ktorý bol sprievodným
podujatím Svetového kultúrneho fóra. Na festival
zavítali folklórne súbory zo 14 krajín sveta. FS Máj
obsadil 2. miesto.
V decembri 2016 z funkcie vedúceho FS Máj
odstúpil Ján Horňák. Novým organizačným
vedúcim FS Máj sa stala Jarmila Malinová,
umeleckým vedúcim je Ing. Matej Petrgál.
35. Otvorenie divadelnej sezóny v Dome umenia
Novú divadelnú sezónu v piešťanskom Dome
umenia otvorila jeho riaditeľka Edita Bjeloševičová
slávnostným príhovorom 29. septembra 2016.
Nasledovala divadelná hra Úpadok amerického
impéria v podaní bratislavskej Činohry SND.
36. Filmový festival Astrofilm – 10. ročník
Medzinárodný filmový festival Astrofilm sa konal
v Piešťanoch v dňoch 10. až 12. októbra 2016.
Organizátormi festivalu boli Slovenská ústredná
hvezdáreň Hurbanovo, Mesto Piešťany a MsKS
Piešťany. Tohtoročnou témou festivalu bol
dostupný vesmír.
Počas festivalu sa premietali súťažné filmy,
konali sa výstavy, prednášky a besedy z oblasti
astronómie, prezentácie kníh, pozorovania nočnej
oblohy, prenosné planetárium z Hvezdárne
v Partizánskom a pod.
Uskutočnil sa krst knihy Zdenka Bardona Nebeské
perly slovenské a české astrofotografie. Tiež bol
premietnutý celovečerný film Dušana Trančíka
a Eugena Gindla Keď hviezdy boli červené.
Cenu generálneho riaditeľa SÚH získal film Cesta
svetla mladého autora Tomáša Buchera z Detskej
filmovej spoločnosti pri CVČ v Košiciach.
Cenu primátora mesta Piešťany získal film O Zemi
krátko a jednoducho alebo čo by mal každý vedieť,
autorom bol Astronomický krúžok pri Hvezdárni
v Michalovciach.
Cenu diváka získala snímka Jeho jasnosť Slnko,
autorom bola Krajská hvezdáreň a planetárium

M. Hella v Žiari nad Hronom.
37. Koncert ruských umelcov
Na Slovensko zavítali vynikajúci ruskí umelci. Po
vystúpení v Bratislave prišli aj do Piešťan.
14. októbra 2016 sa v Dome umenia v Piešťanoch
uskutočnil koncert súboru Bis-Quit Orchestra
a sólistov Mariinského divadla z Petrohradu.
Koncert uviedla Tatiana Priadková, Ruska žijúca
v Piešťanoch.
38. Young Art Show – 9. ročník
Výstava výtvarného umenia bola otvorená v Dome
umenia 5. októbra 2016, organizátorom podujatia
bol Martin Ševčovič.
Svoje diela – obrazy, fotografie a pod. prezentovalo
64 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Čiech,
Maďarska, Poľska, Ruska, Rumunska, Srbska,
Španielska, Veľkej Británie a USA.
21. októbra sa uskutočnila slávnostná finisáž
výstavy. Vystúpilo 6 modeliek s kolekciami
oblečenia z rôzneho obdobia i farieb. V kultúrnom
programe vystúpil klavirista Ján Rau a raper Vladis
i akrobati skupiny For Fun Crow.
39. Prenosy predstavení z New Yorku
8. októbra 2016 sa v Dome umenia v Piešťanoch
uskutočnil priamy prenos z Metropolitnej opery
v New Yorku. Prenášaná bola hudobná dráma
Richarda Wagnera Tristan a Izolda.
22. októbra sa uskutočnil prenos opery Wolfganga
Amadea Mozarta Don Giovanni a 10. decembra
prenos predstavenia Kaija Saariaho Láska zďaleka.
Priame prenosy pokračovali aj v nasledujúcom
roku.
40. Vystúpenie US Lúčnica a ocenenie Štefana
Nosáľa
16. novembra 2016 vystúpil v Dome umenia
s reprezentačným programom Umelecký súbor
Lúčnica.
V réžii a choreografii Prof. Štefana Nosáľa sa
predstavili tanečný súbor, orchester a spevácka
skupina Lúčnice.
Pri tejto príležitosti predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor Mikuš odovzdal plaketu
TTSK Štefanovi Nosáľovi, ktorý sa v januári 2017
dožije životného jubilea 90 rokov.
V súčasnosti US Lúčnica má sídlo v piešťanskom
Dome umenia.

41. Filmový festival Eurotour Piešťany – 12. ročník
Filmový festival o cestovaní, krajine a človeku
Eurotour sa konal v Piešťanoch v dňoch 22. až
24. novembra 2016.
Súčasťou prehliadky bola súťažná kategória
Moment, do ktorej sa prihlásilo 11 krátkych
filmov. Cenu primátora mesta Piešťany získal film
Spomienky na Železník, autormi boli Ladislav
Bene a Pavol Tropp z Veľkého Zálužia. Cenu
diváka získal Jozef Šimončič z Piešťan s filmom
Zima v lete.
V rámci festivalu bolo premietnutých viacero
filmov s krajinnou tematikou. Patril medzi ne
i prezentačný film Peking, mestá časť Xicheng,
alebo dokument Pavla Barabáša Sloboda pod
nákladom, o najstaršej generácii tatranských
nosičov.
42. Nová poštová známka s obrazom piešťanskej
pošty
Pri príležitosti Dňa poštovej známky sa
6. decembra 2016 uskutočnila prezentácia
poštovej známky, pečiatky i obálky s vyobrazením
piešťanskej pošty, ktorá mala pôvodne názov
Poštový a telegrafný úrad Piešťany. Zúčastnili sa
jej predstavitelia pošty a tiež slovenský rytec Jozef
Česla z Kežmarku, ktorý bol autorom výtvarného
návrhu a zároveň i rytcom známky. Vytvorenie
známky inicioval piešťanský filatelista Alexander
Urminský.
Projekt budovy pošty vypracoval v roku 1928
významný slovenský architekt Emil Belluš, jej
výstavba prebiehala v rokoch 1929 - 1931. Emil
Belluš projektoval tiež piešťanský Kolonádový
most, postavený v rokoch 1931 – 1933 a budovu
bývalého Okresného úradu v Piešťanoch na
Nám. SNP, postaveného v rokoch 1936 – 1937,
ktorá v rokoch 1969 – 2015 bola sídlom Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej.
43. Festival Vianočné impresie Piešťany
2016 – 10. ročník
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej
piesne Vianočné impresie sa uskutočnil v jezuitskej
kaplnke Sedembolestnej Panny Márie 3. decembra
2016.
Účinkovali: Suchovský spevácky zbor zo Suchej
nad Parnou, Miešaný spevácky zbor z maďarského
Móru, Spevácky zbor Rozkvet z Prievidze,
Pěvecký sbor Janáček z Luhačovíc a Spevácky
zbor Coro Laudamus z Piešťan.

44. Vianočné vystúpenie tanečníkov ZUŠ
v Piešťanoch
Tradičné vystúpenie žiakov Tanečného odboru
ZUŠ v Piešťanoch sa uskutočnilo v Dome umenia
v dňoch 5. a 6. decembra 2016.
Väčší i menší mladí tanečníci účinkovali
v pestrofarebných kostýmoch, predviedli rôzne
tance i balet. Vystúpenie pripravili učiteľky
Miriam Šupenová, Dagmar Kuběnová a Monika
Ondrášiková.
45. Vianočné vystúpenie Umeleckého súboru
Lúčnica
12. decembra 2016 v piešťanskom Dome umenia
vystúpili Spevácky zbor Lúčnice s programom
Vianoce s Lúčnicou a Slovenský komorný
orchester Bohdana Varchala pod vedením Ewalda
Danela.
Zaznela slovenská Vianočná omša Juraja Zruneka
a ďalšie skladby, tiež slovenské a medzinárodné
vianočné piesne a koledy.
46. Vianočné vystúpenie žiakov ZŠ F. E. Scherera
Svoju Vianočnú akadémiu organizuje ZŠ
F. E. Scherera v Piešťanoch už viacero rokov.
12. decembra 2016 vystúpili tanečníci, speváci,
hudobníci i deti vo farebných kostýmoch.
47. Vianočné vystúpenie hudobníkov a spevákov
ZUŠ v Piešťanoch
Vystúpenie žiakov Hudobného odboru ZUŠ
v Piešťanoch sa uskutočnilo 13. decembra 2016
v KSC Fontána. Hudobníci sa predstavili hrou na
hudobných nástrojoch, speváci vystúpili jednotlivo
i v skupinách.
48. Vianočné vystúpenie FS Slnečnica
13. decembra 2016 v piešťanskom Dome umenia
vystúpil s vianočným programom FS Slnečnica
so sprievodnou hudbou Michala Pagáča. Okrem
dospelých členov súboru vystúpili aj deti súboru
Slnečnička.
49. Vianočné vystúpenie ZUŠ v Piešťanoch
Žiaci Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch vystúpili
s vianočným programom v Dome umenia
14. decembra 2016. Prezentovali sa spevom,
tancom a hrou na hudobných nástrojoch.
50. Magna Gallery Piešťany
Galéria Magna Gallery sa nachádza v obchodnom
centre Aupark na Nitrianskej ul. s vchodom
od Teplickej ul. Prevádzkovateľom galérie je

spoločnosť Kursalon, s. r. o. na Beethovenovej ul.
5. Zodpovednou vedúcou galérie v roku 2016 bola
Mgr. Dagmar Ondková.
Činnosť galérie je zameraná na predaj originálov
súčasných slovenských a českých umelcov –
obrazy, grafiky, solitéry, dizajnové šperky, tiež
sa tam konajú autorské výstavy zamerané na
prezentáciu i na predaj vystavených diel.
V roku 2016 v Magna Gallery vystavovali viacerí
slovenskí umelci – Laco Teren, Matúš Maťátko,
Barbora Paulovičová, Táňa Hojčová i ďalší.
V októbri tu Nadácia Adeli prezentovala 50 diel,
ktoré poprední slovenskí umelci venovali na
charitatívny aukčný salón Adeli, ktorý sa následne
konal v Kursalone.
V galérii sa tiež predstavili dve desiatky
výtvarníkov a dizajnérov na predvianočnom
podujatí BazART 2016.
51. Piešťanské noviny a časopisy
a) Piešťanský týždeň – 26. ročník
Nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany
a okolie. V roku 2016 vydavateľ WINTER média,
a. s. Piešťany, od novembra 2016 Petit Press, a.
s. Bratislava v spolupráci s WINTER média, a. s.
Piešťany.
Šéfredaktorom novín bol do apríla 2016 Tibor
Hlobeň, redaktormi Viera Dusíková, Jozef
Vojčiniak, Alexandra Mathiasová, športový
redaktor Tomáš Horký, grafická úprava Ľubomír
Škorňák.
Po odchode Tibora Hlobeňa v apríli 2016 sa novým
šéfredaktorom Piešťanského týždňa stal Jozef
Vojčiniak.
b) Radnica informuje – 18. ročník
Informačný mesačník mesta Piešťany, v roku
2016 vyšlo 10 čísiel. Vydavateľ Mesto Piešťany,
zodpovedná redaktora Eva Bereczová, redakčná
rada – predseda Miloš Tamajka, M.B.A., Dr. Andrej
Klapica, Adela Müllerová, PhDr. Iveta Pospíšilová,
Jiří Rais, Ing. Ján Šicko, RNDr. Peter Tremboš,
PhD., grafická úprava G. Hudec.
c) Časopis Revue Piešťany – ukončenie vydávania
Predchodcom časopisu Revue Piešťany bol
mesačník Kultúra v Piešťanoch, začal vychádzať
v roku 1965, zodpovedným redaktorom bol Anton
Pastírik.
V posledných rokoch časopis Revue Piešťany
vychádzal ako kultúrno-spoločenský štvrťročník,
až do roku 2014 bol jeho šéfredaktorom Kornel
Duffek. Posledné čísla časopisu vyšli v roku 2015,
v roku 2016 už žiadne číslo nevyšlo. Časopis bol

vymazaný zo zoznamu periodickej tlače, ktoré
vedie ministerstvo kultúry. Ukončenie vydávania
časopisu zdôvodnilo Mesto Piešťany tým, že bol
pomerne drahý a nespĺňal už aktuálne potreby.
Mesto plánuje od roku 2017 vydávať ako ročenku
informačno-propagačnú brožúru tiež s názvom
Revue Piešťany, zameranú na zaujímavosti Piešťan
a tiež i druhú brožúru s názvom TOP podujatia
2017.
52. Kultúrne zariadenia v Piešťanoch
V roku 2016 medzi významné kultúrne zariadenia
v Piešťanoch patrili: Mestské kultúrne stredisko
mesta Piešťany (Malá scéna, KSC Fontána,
Hudobný pavilón v mestskom parku, Výstavná
sieň a predajňa V starej lekárni na Winterovej ul.),
Mestská knižnica mesta Piešťany, Dom umenia,
Balneologické múzeum Imricha Wintera, Kursalon,
Elektrárňa Piešťany, Kongresové centrum SLK,
hudobný pavilón Harmony na Kúpeľnom ostrove,
galérie i ďalšie kultúrne zariadenia.
Verejné podujatia v exteriéri sa konali na letisku
v severnej časti mesta, v kempingu Lodenica
v južnej časti mesta a na Nám. slobody v centre
mesta.
53. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
V roku 2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku
v Piešťanoch uskutočnilo 854 podujatí, z toho
bolo 765 vlastných a 89 prenájmov. Okrem
kultúrnych podujatí sa tu konali stretnutia a členské
schôdze občianskych združení a politických strán,
predvolebné mítingy, prednášky, kurzy a pod.
Riaditeľkou MsKS v roku 2016 bola Mgr. Marta
Jurčová.
a) Podujatia v exteriéri
1. Pochovávanie basy na Nám. slobody, FS
Krakovčanka, 2. OLKS v Piešťanoch, 3. Výtvarný
salón na Kolonádovom moste, EMI, 4. Hody
v Piešťanoch, 5. Rozsvietenie vianočného
stromčeka na Winterovej ul., 6. 1. adventná nedeľa
na Nám. slobody, 7. 4. adventná nedeľa na Nám.
slobody.
b) Podujatia na Malej scéne – vlastné
1. Premietanie filmu a prednáška na tému
Holokaust, 2. Bábkové predstavenia pre deti,
3. Filmové predstavenia pre deti, 4. Valentínsky
koncert skupiny Blue Note Jazz Band, 5. Kurzy
jogy, 6. Prednáška Zachráňte svoje črevo,
7. Prednáška Orechové rekordy, 8. Prednáška
Obilniny zdravé, nezdravé, 9. Prednášky
Budhizmus, 10. Prednáška Strukoviny, nenápadné

bohatstvo, 11. Zdravé potraviny podľa farieb,
12. Benefičný koncert skautov, 13. Prednáška
Bachova terapia, 14. Program MŠ A. Dubčeka
ku Dňu matiek, 15. Program pre deti Materského
centra Úsmev, 16. Sympózium Kaktusárske
Piešťany 2016, 17. Divadelné predstavenia pre deti,
18. Prednáška Zlepšovanie emočnej inteligencie,
19. Prednáška Hnev – jeho klady a zápory, 20.
Prednáška Prečo Tofu v krajine halušiek a slaniny?
21. Prednáška Poznáš svoj temperament ? 22.
Filmové predstavenie pre deti, 23. Mikulášske
posedenie pre deti s CVČ Ahoj, 24. Vianočná
besiedka MŠ.
c) Výstavy na Malej scéne
1. Historické fotografie Piešťan z archívu BM
v Piešťanoch, 2. Výstava fotografií z činnosti
MsKS v roku 2015, 3. Výstava fotografií Premena
Piešťan v 20. storočí, 4. Výstava kaktusov,
sukulentov, bonsajov a keramiky, 5. Výstava
fotografií Európsky dohovor o krajine.
d) Podujatia v KSC Fontána – vlastné
1. Zimný koncert Piešťanského dixielandu,
2. Ekotopfilm – envirofilm, 3. ZUŠ Piešťany –
vystúpenie tanečnej skupiny Plejády, 4. Súťaž
v moderných tancoch pre žiakov ZŠ, 5. Koncert
pre ženy k MDŽ, 6. ZUŠ Piešťany – vystúpenie TS
Bella, 7. Filmové predstavenia pre deti,
8. ZUŠ Piešťany – vystúpenie TS Austedis,
9. Playback show – súťaž žiakov ZŠ, 10. ZUŠ
Piešťany – Jarný koncert, 11. Bavíme sa navzájom
– zábavný program, 12. Memoriál Rasťa Trnovca
– 10. výročie úmrtia, 13. Koncert Piešťanského
dixielandu, 14. Cirkevná ZŠ – program ku Dňu
matiek, 15. Majáles, 16. Tanec bez hraníc, 17. FF
Cinematik Piešťany, 18. Victoria Regia Piešťany,
19. Deň zdravia, FS Krakovčanka, 20. Prednáška
Potravinové intolerancie, alergie a senzitivity,
21. FF Astrofilm, 22. Mesiac úcty k starším, HS
Kortina, 23. Katarínska zábava, 24. Zábavný
program Deti deťom, 25. FF Eurotour, 26. M.
Bango – adventný koncert, 27. ZUŠ Piešťany –
vianočný koncert, 28. Dáša Libiaková a dámske
komorné trio – vianočný koncert, 29. Prezentácia
knihy Parížske momenty.
e) Kultúrne podujatia v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku
1. Stavanie mája, FS Modrovanky Krojovanky,
2. Indický večer, 3. Deň matiek – FS Fidlikanti,
4. Medzinárodný deň detí – rozprávka pre deti, 5.
Spojené huky Slovenska – koncert,
6. Vystúpenia partnerských miest a folklórnych
súborov z Piešťan, 7. Súťažná prehliadka psích

krížencov Piešťanský oriešok – 15. ročník, 8. DH
Bučkovanka, 9. Spevácke zbory z Piešťan a okolia,
10. DH Inovčanka, 11. Srbský folklórny súbor,
12. Blue Note Jazz Band, 13. DH Drahovčanka,
14. FS Máj, 15. DH Bodovanka, 16. Bažant
kinematograf, 17. DH Modrovanka, 18. DH
Lieskované, 19. FSS Povoja, FS Furmaně, ĽH
Petra Obucha, 20. ĽH Borovienka, 21. Váh River
Band, 22. Trenčianska 12, 23. Marián Bango,
24. Old Boys Jazz Band, 25. DH Rovina, 26. DH
Dubovanka, 27. Divadlo Tamarika z Banskej
Bystrice, Dovidenia prázdniny,
28. FS Podhoranka, 29. Dívčí saxofonový orchester
Luhačovice, 30. DH Modrančanka, 31. Tanečný
súbor Grupo Caliente, 32. Pressburger Klezmer
Band, 33. Mariachi Sin Fronteras, 34. Deň svetiel
v spolupráci s MS Úsmev.
f) Výstavy v Galérii Fontána
1. Pour Felicitér, výstava novoročeniek zo zbierky
A. Bugárovej, E. Lehotskej, E. Sedláka, 2. Výstava
40 rokov Fotoklubu, 3. Peter Hargaš – výstava
obrazov, 4. Jozef Jelenák – výstava obrazov,
5. Antonín Gavlas – výstava Fontána svetla,
6. ZUŠ Piešťany – výstava prác žiakov, 7. Socha
piešťanských parkov, vystúpenie Swing Quartet
Piešťany, 8. Prvá medzinárodná výstava fotografií
Travel Emotions v spolupráci s Fijet, 9. Výstava
pohľadníc Piešťan, 10. Výstava súťaže Victoria
Regia, 11. Fedor Nemec – fotografie, inštalácia 3D
objektov,  12. Ladislav Sulík – výstava obrazov
a plastík Prítomnosť času, 13. Česká maľba –
Martin Lukáč, Lenka Rochovanská, Bronislava
Orlická, 14. Pavol Blažek – výstava obrazov,
15. Igor Piačka a Júlia Piačková – výstava obrazov
Slnovrat.
g) Výstavy vo foyeri KSC Fontána
1. Výstava fotografií z činnosti MsKS v roku 2015,
2. Výstava fotografií Fotoklubu Piešťany,
3. Malokarpatské emócie, výstava obrazov,
keramiky a drevorezby, 4. Memoriál Rasťa
Trnovca, výstava k 10. výročiu úmrtia, 5. Výstava
prác žiakov Spojenej školy Piešťany, 6. Mária
Šefferová – výstava obrazov, 7. Krojované bábiky
zo Slovenska, 8. Výstava historických fotografií z
2. svetovej vojny, 9. Výstava pohľadníc z Piešťan,
10. FF Astrofilm, Vesmír očami detí, Astronomické
ďalekohľady, Objektív plný hviezd, 11. Deti
deťom, výstava prác hendikepovaných detí,
12. Tomáš Hulík, výstava fotografií Cesta
Slovenskom, 13. FF Eurotour, výstavy Chi Chieng,
Rainerova chata, 14. Výstava filmových plagátov.
h) Kino Fontána

V roku 2016 sa v kine Fontána uskutočnilo
567 filmových predstavení, počet návštevníkov
bol 32 379 a priemerná návštevnosť na jedno
predstavenie bola 57 ľudí.
Divácky najúspešnejšími filmami boli opäť detské
animované komédie, a to film Doba ľadová:
Mamutí tresk (už piaty diel Doby ľadovej), videlo
ho 1 639 návštevníkov, film Hľadá sa Dory
(pokračovanie úspešného filmu Hľadá sa Nemo)
a film Tajný život maznáčikov.
Z hraných filmov bol najúspešnejší film Deadpool
s 844 návštevníkmi a slovenská detektívka Červený
kapitán.
V druhej polovici roka sa v kine Fontána konali
3 veľké filmové podujatia Cinematik Piešťany,
Astrofilm Piešťany a Eurotour Piešťany.
Filmový klub v Piešťanoch mal 50 pondelkových
predstavení.
V rámci prehliadky európskych filmov EU kino
bolo počas roka premietnutých 28 filmov.
54. Mestská knižnica mesta Piešťany
Riaditeľkou MsK v Piešťanoch v roku 2016 bola
Ing. Margita Galová.
1. Knižničné služby
a) Používatelia a návštevníci knižnice za rok 2016  
Počty:
- aktívni používatelia 6 663, z toho používatelia do
15 rokov 3 024
- návštevníci knižnice, celkove 172 837
- návštevníci na podujatiach knižnice 125 133
- návštevníci internetu pre verejnosť 5 823
b) Knižničné jednotky  Počty:
- knihy a zviazané periodiká, celkove 81 056,
z toho odborná literatúra pre dospelých 28 599,
krásna literatúra pre dospelých 34 104, odborná
literatúra pre deti 3 952, krásna literatúra pre deti
14 401;
- ročný prírastok knižničných jednotiek bol 1 454
a boli získané kúpou a darom
- všetky knižničné jednotky sú spracované
automatizovane.
c) Výpožičky  Počty:
- celkove bolo z knižničného fondu vypožičaných
182 270 knižničných jednotiek.
2. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Celkove v roku 2016 mestská knižnica
zorganizovala celkove 588 podujatí.
a) Mestské a regionálne projekty
1. Mapa mesta, v ktorom žijem (cieľom bolo
vytvoriť kladný vzťah detí a mládeže k nášmu
mestu, v rámci projektu sa uskutočnili 3 výstavy,

6 workshopov a jedna informačná hodina), 2. Poď
z ulice do knižnice 2016 (cieľom bolo prilákať deti
do knižnice aj vo voľnom čase, v rámci projektu sa
uskutočnila prezentácia kníh, stretnutia s autormi,
divadelné dramatizácie, výtvarné workshopy
s ilustrátormi a piatkové literárno-tvorivé stretnutia
v Múdrej ponorke), 3. Deň otvorených dverí –
2. ročník, sprievodné podujatie Roka čitateľskej
gramotnosti (cieľom bolo podporiť záujem o knihy
a čítanie, v rámci projektu sa uskutočnilo literárne
pásmo s názvom Čítame s vami, deťom čítali
z kníh viaceré známe osobnosti, tiež sa uskutočnilo
komediálne predstavenie, výstavy a hravé
popoludnie Hráme sa s básničkami v Múdrej
ponorke).
b) Celoslovenské projekty  1. Čítame
s Osmijankom, pridaj sa aj ty! (12. ročník
celoslovenskej čitateľskej súťaže), 2. Neodíď
nám, rozprávočka ... (výtvarná súťaž pre žiakov
1. až 5. ročníka), 3. Týždeň slovenských knižníc
2016 (začiatkom marca sa piešťanská knižnica
zapojila do 17. ročníka celoslovenského podujatia
Slovenskej asociácie knižníc s mottom Knižnica
pre všetkých, počas týždňa mali návštevníci
možnosť bezplatného zápisu do knižnice),
4. Les ukrytý v knihe 2016 (piešťanská knižnica
sa počas apríla už piatykrát zapojila do kampane
organizovanej Národným lesníckym centrom,
cieľom bolo poukázať na ochranu prírody a na
význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, konali
sa prednášky, spojené s premietaním, bábkové
predstavenie a workshopy), 5. Výstavy piešťanskej
knižnice v priestoroch Slovenského rozhlasu RTVS
(v novembri sa v priestoroch Slovenského rozhlasu
konal 11. ročník Medzinárodného festivalu
rozhlasových hier pre deti a mládež PRIX EX
AEQUO, piešťanská knižnica tam pripravila
3 svoje výstavy, a to výstavu 9 zázračných tvorcov
– o ilustrátoroch rozhlasového festivalu Zázračný
oriešok, výstavu Neodíď nám, rozprávočka
... – výtvarné práce žiakov 1. – 5. ročníka
a výstavu Štvorcové oriešky), 6. Celoslovenský
seminár z cyklu Ako hravo čítať (v novembri ho
pripravila piešťanská knižnica v spolupráci s n. o.  
Osmijanko pre knihovníkov a pedagógov, seminár
bol zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti
žiakov na 1. stupni ZŠ), 7. Celé Slovensko číta
(v decembri sa piešťanská knižnica zapojila do
celoslovenského projektu s názvom Celé Slovensko
číta deťom (v decembri sa piešťanská knižnica
zapojila do celoslovenského projektu s názvom
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, ktorý

nadväzoval na myšlienku Čítajme deťom 20 minút
denne, deťom opäť významné osobnosti čítali
ukážky z obľúbených detských knižiek).
c) Medzinárodné projekty
1. Zázračný oriešok. Kniha o rozhlase – 9. ročník
(festival rozhlasových rozprávok sa uskutočnil
v máji v Piešťanoch), 2. Keď čítanie je čtení
– 8. ročník (piešťanská knižnica v rámci československého projektu predstavila knižné príbehy
viacerými formami – literárnymi, divadelnými,
rozhlasovými, výtvarnými i animovanými),
3. Festival českej a slovenskej tvorby pre deti
2016 (piešťanská knižnica pripravila ďalší ročník
festivalu v spolupráci s n. o. BONA FIDE ako
súčasť Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej
vzájomnosti, 2. ročník festivalu prebiehal paralelne
v Prahe a Piešťanoch).
3. Piešťanské informačné centrum (PIC)
Mestská knižnica s PIC v roku 2016 úzko
spolupracovala. PIC informovalo občanov mesta
a návštevníkov mesta i kúpeľov o spoločenskom
živote v meste – o turistických, kultúrnospoločenských a športových podujatiach,
o dopravných spojoch, ubytovaniach, sprievodcoch
a tlmočníkoch. PIC tiež zabezpečovalo predaj
suvenírov, turistických materiálov, prospektov
a vstupeniek na podujatia a pod.
PIC v spolupráci s OOCR Rezort Piešťany
propagovali a prezentovali mesto Piešťany na
medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu,
mesto bolo propagované aj prostredníctvom
vlastnej webovej stránky PIC a prostredníctvom
tlačových materiálov.
55. Kursalon Piešťany
V priestoroch Kursalonu sa každoročne konajú
viaceré spoločenské podujatia (svadby, plesy,
oslavy, stretnutia členov občianskych združení
a organizácií, firemné akcie a pod.) a kultúrne
podujatia (koncerty, výstavy, prezentácie a pod.).
V Kursalone sa nachádza Kúpeľná dvorana –
historická sála pre 150 hostí, ďalšie priestory pre
podujatia, reštaurácia, kaviareň, letná terasa, v Art
Jazz Gallery sa konajú hudobné podujatia.
56. International Jazz Piešťany – 12. ročník
Počas roka 2016 sa v priestoroch Art Jazz Gallery
v Kursalone konali tradičné džezové koncerty.
Projekt džezových koncertov sa začal realizovať
v roku 2005, od roku 2007 ich pripravovala
organizácia International Jazz Piešťany. Od roku
2010 sa džezové podujatia konajú v priestoroch

Art Jazz Gallery v Kursalone. Od roku 2015 prešla
organizácia hudobných podujatí a koncertov
v rámci projektu International Jazz Piešťany pod
činnosť Kursalonu. Okrem džezu sa tu prezentujú
aj iné hudobné žánre – swing, blues, pop-rock
i folk.
57. Festival Doda Šošoku – 8. ročník
Medzinárodný džezový festival sa konal v júli
a v auguste na terase Kursalonu. Uskutočnilo sa
10 koncertov, vystúpili džezoví umelci z viacerých
krajín.
58. Elektrárňa Piešťany
Zrekonštruovaná Elektrárňa Piešťany na Staničnej
ul. bola pre verejnosť prvýkrát otvorená v roku
2014, v júni 2016 bola dočasne uzavretá.
Majiteľ elektrárne Nadácia ZSE jej formou súťaže
našiel nové vedenie 14. novembra 2016 bola
predstavená nová programová riaditeľka Elektrárne
Piešťany Blanka Berkyová. Zároveň bola
elektrárňa opätovne otvorená pre verejnosť.
V budúcim období sa bude realizovať nová
programová štruktúra elektrárne s dvoma hlavnými
piliermi – vzdelávaním a umením.
59. Balneologické múzeum Imricha Wintera
v Piešťanoch
Riaditeľom Balneologického múzea Imricha
Wintera v Piešťanoch v roku 2016 bol PhDr.
Vladimír Krupa.
Zriaďovateľom múzea je Trnavský samosprávny
kraj. Poslanci TTSK v novembri 2016 rozhodli
o novom názve tejto vzdelávacej a kultúrnej
inštitúcie, ktorá v Piešťanoch pôsobí od roku 1928.
Pomenovali ju po je zakladateľovi – dostala názov
Balneologické múzeum Imricha Wintera.
a) Objekty múzea
1. Hlavná expozícia v budove Kursalonu (Kúpeľnej
dvorany), Beethovenova ul. 5
2. Vila dr. Lisku, Štefánikova ul. 1
3. Pamätná izba Ivana Krasku, Nábrežie Ivana
Krasku 2.
b) Investičná činnosť múzea
1. V termíne júl – august 2016 sa uskutočnila
rekonštrukcia a opravy objektu Vila Dr. Lisku.
Vykonala sa rekonštrukcia omietok fasád budovy,
výmena okien, opravy klampiarskych prvkov,
balkónov, pôvodných kovových prvkov, hlavného
prívodu el. energie, dobovej vstupnej brány
do dvora a pod., tiež vymaľovanie viacerých
priestorov.

2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena
podlahovej krytiny v hlavnej expozícii múzea.
c) Lúpež v hlavnej expozícii múzea
26. novembra 2016 sa počas návštevných hodín
udiala v múzeu lúpež. Dvaja muži prišli do hlavnej
expozície ako bežní návštevníci. Vlámali sa do
vitríny, odkiaľ odcudzili 3 originály a 1 kópiu
zbierkových predmetov, medzi nimi bol i vzácny
prsteň z doby rímskej. Vitrína mala bezpečnostný
systém a signalizačné zariadenie pripojené na Pult
centrálnej ochrany objektov Policajného zboru SR.
Signalizácia ohlásila narušenie vitríny a policajná
hliadka prišla autom na miesto činu, medzitým
však páchatelia stihli utiecť.
Ku koncu roka 2016 sa zatiaľ páchateľov
nepodarilo vypátrať.
Na základe tejto udalosti prijalo Balneologické
múzeum Imricha Wintera  ďalšie bezpečnostné
opatrenia vo všetkých objektoch múzea.
d) Výskumná činnosť
Prioritnou úlohou bolo Spracovanie
archeologických nálezov z doby rímskej
z Krakovian - Stráží v spolupráci s nemeckým
RGZM Mainz (Mohuč). Úloha bola ukončená zo
strany Balneologického múzea Imricha Wintera  
už v roku 2014, kvôli finančným problémom na
nemeckej strane bol termín definitívnej realizácie –
vydanie publikácie, presunutý na rok 2017.
Archeológia – spracovanie materiálov
z rôznych lokalít, predovšetkým z výskumu
sídlisk z mladšej doby kamennej v Chtelnici
a z lokality v Krakovanoch. Uskutočnili sa ďalšie
archeologické výskumy v kaštieli v Chtelnici,
Vrbovom a Krakovanoch.
História kúpeľov – spracovanie osobnosti
archeológa J. Neustupného vo vzťahu
k piešťanskému múzeu a tiež ukončenie dlhodobej
činnosti, týkajúcej sa kúpeľov na Spiši.
Etnológia – výskum typov ľudského odevu
piešťanského odevného variantu.
e) Služobná cesta do Arménska
V dňoch 22. až 27. apríla 2016 delegácia
Trnavského samosprávneho kraja navštívili
Arménsko, tvorili ju zástupcovia kraja a pracovníci
odboru školstva a kultúry.
Členom delegácia bol aj riaditeľ Balneologické
múzeum Imricha Wintera  v Piešťanoch PhDr.
Vladimír Krupa. Návšteva Arménska splnila svoj
účel a mala by viesť ku konkrétnej spolupráci
medzi oblasťami Armavir a Trnavským
samosprávnym krajom.
f) Výstavná činnosť

Výstavy vo vlastných priestoroch múzea
1. Z tvorby Alfonsa Muchu (pri príležitosti
vydania poštovej známky s motívom obrazu Buď
pozdravený požehnaný prameň zdravia), 2. Výstava
fotografií Slovenské kúpele dnes, 3. Doba ľadová
– lovci a mamuty, 4. Výstava podmalieb na skle
Maľovaný svet Ľubomíra Kolára, 5. Letka 13 –
najúspešnejšia piešťanská slovenská stíhacia letka
1939 - 1944.
Výstavy mimo priestorov múzea
1. Výstava o výskumoch v Chtelnici v priestoroch
historického kaštieľa, 2. Výstava Umenie
v parku/Art in park – 5. ročník v Dome umenia
(svätci, svätice, obrazy so sakrálnou tematikou),
3. Výstava 110 rokov od zahájenia prevádzky
železnice Piešťany - Vrbové, v spolupráci s OZ
Čango v priestoroch čakárne železničnej stanice
v Piešťanoch, 4. Výstav a v rámci osláv 100.
výročia otvorenia Pro Patrie, 5. Výstava Socha
piešťanských parkov v spolupráci s MsKS,
zapožičanie diel zo zbierky Výtvarného umenia
Balneologického múzea.
g) Edičná a publikačná činnosť
V roku 2016 Balneologické múzeum Imricha
Wintera vydalo publikácie – monografie:
1. Augustín Rebro: Vzácne minerálne vody
v Koplotovciach, 2. Zbierka archeologických
nálezov z Carnunta v Rakúsku (nálezy z doby
rímskej zo zbierky Imricha Wintera), 3. Ľudovít
Winter: Spomienky na Piešťany, 4. Adam Trajan:
Uzdravujúce piešťanské kúpele.
h) Prednášky
Pracovníci Balneologického múzea Imricha
Wintera uskutočnili viacero prednášok na rôzne
témy pre dospelých návštevníkov i žiakov
základných a stredných škôl.
i) Podujatia múzea
1. Slávnostná prezentácia zborníka
Balneologického múzea a publikácie Bohaté
hroby z doby rímskej z Krakovian - Stráží
v priestoroch Kursalonu (marec), 2. Podujatia
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vo
všetkých expozíciách múzea (máj), 3. Podujatia
v múzeu pri príležitosti Otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny v Piešťanoch, uskutočnila sa aj prezentácia
vzácneho prsteňa z hrobu 1 z Krakovian - Stráží
(jún), 4. Odhalenie obnovenej pamätnej tabule
lekárovi Štefanovi Tausz-Továrymu pri horárni
Jániš medzi Novou Lehotou a Podhradím (jún),
5. Literárne podujatie k 140. výročiu narodenia
básnika Ivana Krasku (júl), 6. Prezentácia knihy
Nezlomený orel, o slovenskom letcovi z obdobia      

2. svetovej vojny Jánovi Režnákovi (november).
j) Ocenenie múzea
8. septembra 2016 bola na Zvolenskom zámku
udelená Balneologickému múzeu Imricha Wintera
v Piešťanoch Výročná cena revue Pamiatky
a múzeá za rok 2015 v kategórii akvizícia za
získanie zlatého prsteňa z mladšej doby rímskej
z Krakovian - Stráží.
k) Propagácia múzea
Informácie o kultúrnych podujatiach
v Balneologickom múzeu Imricha Wintera  boli
zverejňované v mestskej, regionálnej i celoštátnej
tlači, v regionálnom vysielaní Slovenskej televízie,
v rádiu Regina, v regionálnej televízii TV Karpaty,
resp. TV Vega, tiež prostredníctvom novej webovej
stránky BM a Facebook-u múzea.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2016
a) Narodenie detí – v roku 2016 sa v piešťanskej
nemocnici narodilo 699 detí. Z toho obyvateľom
Piešťan sa narodilo 179 detí, z nich bolo 93
chlapcov a 86 dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2016 zomrelo
v Piešťanoch 427 ľudí. Z toho bolo 217 obyvateľov
Piešťan, z nich bolo 113 mužov a 104 žien.
c) Sobáše – v roku 2016 bolo v Piešťanoch
uzavretých 171 manželstiev. Z toho 114
manželstiev uzavreli obyvatelia Piešťan.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku
2016 sa do Piešťan prisťahovalo 419 občanov
a odsťahovalo sa 476.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2016 mali
Piešťany 28 365 obyvateľov, z toho bolo 13 281
mužov a 15 084 žien. Oproti roku 2015 klesol
počet obyvateľov o 121.
2. Životné jubileá
a) Ján Rúčka – najstarší Piešťanec sa 29. augusta
2016 dožil veku 101 rokov.
b) Oľga Osvaldíková – najstaršia Piešťanka sa 17.
septembra 2016 dožila veku 101 rokov.
c) Rudolf Hašek – sa 13. apríla 2016 dožil veku
100 rokov.
3. Úmrtia
a) Ladislav Bačík – úspešný plavec a vodnopólista,
dlhoročný reprezentant Československej republiky,
zomrel v Piešťanoch 6. januára 2016 vo veku        
82 rokov.

b) Juraj Slezáček – slovenský herec a divadelný
pedagóg, nositeľ titulu Čestný občan mesta
Piešťany. Zomrel po ťažkej chorobe a zdĺhavej
agresívnej liečbe 5. augusta 2016 v Piešťanoch vo
veku 73 rokov.
4. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany in
memoriam
a) Ladislav Bačík – MsZ mesta Piešťany na svojom
zasadnutí 7. apríla 2016 udelilo Ladislavovi
Bačíkovi Čestné občianstvo mesta Piešťany in
memoriam a to za vynikajúce výsledky v oblasti
športu a šírenie dobrého mena mesta Piešťany
a Československej republiky vo svete.
Reprezentoval Československú republiku na
dvoch olympijských hrách – v Helsinkách (1952)
a Melbourne (1956). V roku 1955 ho športoví
novinári vyhlásili za najlepšieho športovca
Slovenska a v roku 1957 bol ocenený titulom
Zaslúžilý majster športu.
Okrem plávania sa venoval aj vodnému pólu. Jeho
zásluhou získalo mužstvo vodnopólistov Piešťan
v roku 1965 titul majstra Československa. Bol
dlhoročným reprezentantom Československa vo
vodnom póle a istú dobu aj najlepším hráčom
reprezentačného mužstva. Na ME vo vodnom
póle v roku 1966 bol druhým najlepším strelcom
majstrovstiev.
Hráčsku kariéru ukončil ako 44-ročný. Potom
pôsobil ako tréner a učiteľ plávania na piešťanskom
kúpalisku Eva, kde vychoval viacero úspešných
plavcov a vodnopólistov. Zomrel v Piešťanoch
v januári 2016.
b) Pplk. Vojtech Ábel – MsZ mesta Piešťany na
svojom zasadnutí 7. apríla 2016 udelilo Pplk.
Vojtechovi Ábelovi Čestné občianstvo mesta
Piešťany in memoriam a to za odvahu, statočnosť
a nasedenie vlastného života počas Slovenského
národného povstania.
V období 1. ČSR pôsobil ako dôstojník - technický
špecialista československej armády. V období
Slovenskej republiky pracoval na Ministerstve
národnej obrany.
V roku 1944 sa zapojil do prípravy SNP,
organizoval presun technického materiálu
a pohonných hmôt do centra povstania v Banskej
Bystrici. V centre povstania pôsobil ako prednosta
automobilovej služby.
Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu
povstalcov do hôr, bol zajatý Nemcami,
podarilo sa mu ujsť. Následne však na základe
udania bol v Piešťanoch zatknutý a uväznený

v koncentračnom tábore Mathausen, kde bol
začiatkom apríla 1945 popravený.
5. Trestná činnosť v služobnom obvode OO PZ
Piešťany v roku 2016
Do služobného obvodu Obvodného oddelenia
Policajného zboru Piešťany v roku 2016 patrili –
mesto Piešťany a obce Banka, Bašovce, Drahovce,
Ducové, Hubina, Moravany nad Váhom, Ostrov,
Ratnovce, Sokolovce a Veľké Orvište.
a) Trestné činy – v roku 2016bolo v služobnom
obvode OO PZ Piešťany zistených 711 trestných
činov, čo bolo o 43 menej ako v roku 2015. Z nich
bolo objasnených 316 a dodatočne objasnených 52.
Rozdelenie podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 55 prípadov
(objasnených 38, dodatočne objasnených 3)
- mravnostná trestná činnosť – 1 (objasnených 0)
- majetková trestná činnosť – 317 (objasnených 91,
dodatočne objasnených 2)
- ekonomická trestná činnosť – 177 (objasnených
75, dodatočne objasnených 27).
b) Priestupky – v roku 2016 bolo oznámených
a zistených 1 249 priestupkov, páchateľ bol zistený
v 412 prípadoch.
Počet priestupkov prejednaných v blokovom
konaní bol 3 245, z toho pokuta bola zaplatená na
mieste v 2 743 prípadoch a nezaplatená na mieste
v 502 prípadoch.
6. Výbuchy bômb a hrozba výbuchu bomby
a) Výbuchy bômb
Koncom januára 2016 v priebehu dvoch dní
vybuchli v Piešťanoch 3 bomby.
Do pizzerie Habanero vhodil v noci neznámy
páchateľ trhavinu, ktorá explodovala a vážne
poškodila reštauračné zariadenie.
O deň neskôr tiež v noci nastal ďalší výbuch na 8.
poschodí v spoločných priestoroch obytného domu
na Ul. F.E. Scherera, páchateľ umiestnil bombu na
chodbe medzi dva byty.
V tom čase nastal aj tretí výbuch, keď páchateľ
rozbil sklo na zaparkovanom aute a vhodil dnu
neznámy predmet, ktorý spôsobil výbuch a zničenie
interiéru auta.
Páchateľ použil ohňostrojný prostriedok,
pravdepodobne podomácky vyrobenú
pyrotechniku. Incidenty sa obišli bez zranenia.
Páchateľom bol 21-ročný mladík z Veselého.
b) Hrozba bombového výbuchu v Auparku
Z bratislavskej mestskej časti Petržalka prišiel
4. mája 2016 telefonát na tiesňovú linku 112,

ktorým neznámy muž oznámil hrozbu bombového
výbuchu v nákupnom centre Aupark. Keďže
oznam neobsahoval informáciu o ktorý Aupark na
Slovensku ide, museli byť evakuovaní pracovníci
a návštevníci vo všetkých štyroch mestách, kde má
reťazec Aupark svoje nákupné centrá, medzi nimi
aj v Piešťanoch.
Po niekoľkých hodinách policajného pátrania bolo
oznámené, že výbušnina sa v obchodných centrách
Aupark nenachádza.
7. Pomoc Lions clubu Piešťany obyvateľom mesta
Piešťanský Lions club ročne zozbiera približne
5 až 6 tisíc eur, či už prostredníctvom 2 percent
z daní, predajom punču na vianočných trhoch alebo
organizovaním rôznych podujatí – oldies party,
tenisového alebo golfového turnaja.
Lions club sa zameriava aj na finančnú pomoc
ľuďom v našom regióne, ktorí sa dostali do
hmotnej núdze, tipy na rodiny a jednotlivcov
dostáva klub od mestského úradu.
7. marca 2016 prezident piešťanského Lions clubu
Ing. Miloš Sebedinský rozdelil cca 1 000 eur dvom
rodinám a jedného dievčaťu. Jednej rodine prispel
klub na rehabilitačnú liečbu hendikepovaného
chlapčeka, ďalšej rodine v ťažkej finančnej situácii
a kde naviac pani očakáva dieťa a tiež klub uhradil
nájomné na 4 mesiace dievčaťu v ÚZ Domum.
8. Domáce a mobilné tiesňové volanie
Mesto Piešťany v roku 2016 zabezpečovalo pre
obyvateľov Piešťan signalizačné zariadenia, tzv.
domáce a mobilné tiesňové volanie (DTV a MTV).
Pomocou signalizačného zariadenia stlačením
jediného tlačidla mohol občan upozorniť na
to, že sa nachádza v stave núdze. Túto službu
mesto poskytuje nepretržite a pre všetky vekové
kategórie. Mesačný poplatok za domáce a mobilné
tiesňové volanie je 8,90 eur mesačne.

10. Životné prostredie
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za
rok 2015
Cena primátora mesta Piešťany bola udelená
MUDr. Pavlovi Kaňuščákovi pri príležitosti jeho
80-ročného životného jubilea, a to za dlhoročný
výskum a monitorovanie vtáctva v širšom okolí
Piešťan, ktoré bolo špecifické pre údolie Váhu
a lužné lesy. Je uznávaným členom Ornitologickej

spoločnosti.
V roku 1976 vyšla jeho publikácia Vtáky širšieho
okolia Piešťan a ďalšia rozšírená publikácia v roku
2007.
2. Jarné upratovanie v Piešťanoch
Do jarného upratovania a čistenia Piešťan
s podtitulom Gesto pre čisté mesto sa v druhej
polovici marca 2016 zapojili desiatky
dobrovoľníkov a žiaci stredných a základných škôl.
Zbierali sa odpadky pri chodníkoch a tiež smetie
pri brehoch Váhu a Sĺňavy, ktoré tam naplavila
voda.
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) sa do
jarného upratovania zapojili aj zamestnanci MsÚ
v Piešťanoch, ktorí upratali brehy Váhu a Sĺňavy
a aj Malú vrbinu.
3. Mobilná zeleň v Piešťanoch
V centre Piešťan a blízkom okolí sa v lete 2016
nachádzalo 146 objektov mobilnej zelene.
Kamenné, betónové, keramické i iné nádoby
sa každoročne vysádzajú letničkami, prípadne
drevinami. O zeleň sa starajú pracovníci Služieb
mesta Piešťany. Kvetinová výzdoba mesta patrí
k dôležitým prvkom, ktoré zvyšujú atraktivitu
mesta.
4. Revitalizácia Lida
V roku 2016 pokračovalo zveľaďovanie lokality
Lido na Vážskom ostrove. V rámci projektu
Tvoríme Lido sa na jeho realizácii podieľali
aktivisti z OZ   Pro Civitate - Spoločne pre
Piešťany a ďalší dobrovoľníci, záujmové skupiny,
pridali sa aj architekti a ďalší odborníci.
V dňoch 18. až 29. júla 2016 sa v Piešťanoch konal
medzinárodný Workschop 1:1 mladých architektov.
O realizácii projektu sa zaslúžila architektka           
Lívia Gažová z OZ Centrum architektúry
a architektky z OZ Woven. Osem študentov zo
Slovenska, Poľska a Ukrajiny, pod vedením
lektorov z uvedených štátov, navrhlo a vytvorilo
v priestoroch pri Dome umenia originálne drevené
diela a potom ich osadilo na Lide.
Sprievodný program workshopu prebiehal každý
večer v klube Žiwell, kde prednášali lektori
a architekti.
Hotové diela boli prezentované na Lide na
vernisáži 29. júla 2016.
5. Aktivity mesta o dotáciu na likvidáciu
nelegálnych skládok odpadu

MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí 29. júna
2016 schválilo vypracovanie žiadosti o dotáciu
na odstránenie nelegálnych skládok odpadu
v katastrálnom území mesta Piešťany.
Následne v júli 2016 Mesto Piešťany požiadalo
Ministerstvo životného prostredia SR o poskytnutie
dotácie z Environmentálneho fondu. Peniaze sa
majú použiť na likvidáciu „čiernych“ skládok
pri letisku, za diaľnicou pri železničnej trati do
Vrbového, na Obchodnej ul., pri Lodenici a pri
ceste do Drahoviec.
Mesto Piešťany sa o získanie dotácie na likvidáciu
nelegálnych skládok odpadu usilovalo už v roku
2015. Žiadosti nebolo vyhovené z dôvodu veľkého
počtu uchádzačov o dotáciu.
6. Jesenné upratovanie v Piešťanoch
Začiatkom októbra 2016 začali pracovníci Služieb
mesta Piešťany s upratovaním popadaného lístia.
K dispozícii mali 3 zametacie vozy, ktoré denne
zametali mesto. Malý zametací voz upratoval
centrum mesta a park. Zároveň 5 ručných zberačov
zbieralo odpadky.
7. Sadenie nových stromov
Koncom roka 2016 bolo v Piešťanoch zasadených
70 listnatých stromov. Mesto ich kúpilo od českej
firmy ARBOEKO, s. r. o.
Stromy pribudli na uliciach Čachtická,
Komenského a A. Hlinku, tiež pri nových detských
ihriskách a parkoviskách.
8. Piešťanský útulok
V roku 2016 uplynulo 20 rokov od vzniku
Piešťanského útulku, oficiálne ho otvorili na
Priemyselnej ul. 4. októbra 1996. Kapacita útulku
je 80 psov a 20 mačiek, súčasný stav je 63 psov
a 16 mačiek.
8. októbra 2016 sa pri tejto príležitosti stretlo asi
50 ľudí, ktorí pre zvieratká priniesli nejaký darček.
Prišli aj partneri z rakúskej Hund sucht Sofa, ktorí
priviezli krmivo na dvoch autách.
Pracovníci útulku privítajú každú finančnú alebo
materiálnu pomoc, najväčšou je však adopcia
zvieratiek. Riaditeľkou útulku je Ľubomíra
Baleková.

11. Zdravotníctvo
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej

a humanitárnej za rok 2015
Cena primátora mesta Piešťany bola udelená Marte
Moravčíkovej, a to za nezištnú pomoc ľuďom
v núdzi. Vždy je ochotná pomáhať tým, ktorí sa
ocitli v ťažkej životnej situácii.
Je odchovankyňou detského domova a preto
pomáha najmä rodinám založenými odchovancami
detského domova, a to viacerými spôsobmi –
darovaním oblečenia, pomocou v domácnosti,
strážením detí, radami a tiež organizovaním výletov
na vlastné náklady, pozývaním k sebe domov
a pod.

Novorodenecké, gynekologicko-pôrodnícke,
Chirurgické, Ortopedické.
Lôžka – ich počet pre zdravotnú starostlivosť
bol 267, obložnosť bola 58,62 %. V roku 2016
bolo poisťovňami uznaných a uhradených 10 225
hospitalizácií.
Vyšetrovacie a liečebné zložky – RDG
oddelenie a CT pracovisko, Hematologické
a transfuziologické oddelenie, Klinická biochémia,
Klinická mikrobiológia, Patologická anatómia.
c) Hospodárenie nemocnice
Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
má nemocnica uzavreté s troma zdravotnými
2. Zdravotnícke subjekty v Piešťanoch
poisťovňami – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Začiatkom roka 2016 pôsobilo v Piešťanoch 99
(80 % podiel poistencov), Dôvera, a. s. (15 %),
zdravotníckych subjektov.
Union, a. s. (5 %).
21 subjektov sa venuje činnosti všeobecnej
Zadlženosť piešťanskej nemocnice trvá už
lekárskej praxe, 50 subjektov činnosti špeciálnej
viacero rokov, ku koncu roka 2016 jej dlh voči
lekárskej praxe, 19 subjektov zubnej lekárskej
veriteľom bol vyše 3 mil. eur. Z toho zadlženosť
praxe, služby zdravotníckych laboratórií poskytujú voči Sociálnej poisťovni dosiahla 1,205 mil. eur.
2 subjekty a ostatnú zdravotnú starostlivosť
V priebehu roka 2016 však dlh nemocnice voči
vykonáva 7 subjektov.
poisťovni už nestúpal a nemocnica pravidelne
Najvýznamnejšie zdravotnícke zariadenia sú
uhrádzala bežné odvody.
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany,
Nemocnica dlhuje aj Mestu Piešťany,
SLK Piešťany, a. s. a Národný ústav reumatických
neuhradzovala mu platby za vývoz komunálneho
chorôb Piešťany.
odpadu a za daň z nehnuteľnosti. Suma tohto dlhu
každým rokom narastala a v súčasnosti je cca
3. Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. Piešťany
130 tisíc eur.
a) Vedenie a zamestnanci nemocnice
K 31.12.2016 nemocnica vykázala celkové ročné
Štatutárnym zástupcom nemocnice je riaditeľ,
náklady vo výške 12,073 mil. eur, tržby dosiahli
nemocnicu riadi správna rada a kontrolnú funkciu
12,491 mil. eur. V roku 2016 nemocnica mala zisk       
plní dozorná rada.
418 tisíc eur.
V roku 2016 bol riaditeľom nemocnice
d) Investičné aktivity nemocnice
MUDr. Štefan Kóňa.
Na investičné akcie vynaložila nemocnica v roku
V priebehu roka 2016 došlo k zmenám v zložení
2016 takmer 60 tisíc eur. Najviac finančných
správnej rady i dozornej rady.
prostriedkov si vyžiadali – pacientská signalizácia
Ku koncu roka 2016 pracovala 5-členná
cca 12 tisíc eur (interné a ortopedické oddelenie),
správna rada v zložení – nominanti Ministerstva
AURA - ventilácia 11,7 tisíc eur (oddelenie AIM),
zdravotníctva SR PhDr. Milan Brdárský, Mgr.
sonda sonograf 7,7 tisíc eur (interné oddelenie),
Eva Lakotová, Ing. Róbert Maguľa a nominanti
monitory vitálnych funkcií (oddelenie AIM
Nemocnice Alexandra Wintera MUDr. Alan
a chirurgické oddelenie), atď.
Suchánek a Mgr. Magdaléna Kovačovičová.
4. Fyzioterapeutická konferencia v Piešťanoch
Ku koncu roka 2016 pracovala 3-členná dozorná
V dňoch 22. a 23. septembra 2016 sa
rada v zložení – predseda MUDr. Ján Ranostaj,
v Kongresovom centre SLK na Kúpeľnom ostrove
MUDr. Eva Jurgová, CSc. a MUDr. Peter Ottinger. uskutočnila medzinárodná konferencia Piešťanské
K 31. decembru 2016 celkový počet zamestnancov fyzioterapeutické dni. Zorganizoval ju Inštitút FB
nemocnice bol 469, z toho bolo 339 zdravotníkov
a LR v Piešťanoch s ďalšími spoluorganizátormi.
a z nich bolo 82 lekárov.
Podujatia sa zúčastnilo 266 lekárov
b) Organizačná štruktúra nemocnice
a fyzioterapeutov zo Slovenska, Čiech a Talianska.
Oddelenia – Interné + Jednotka intenzívnej
Prednášky boli zamerané na rôzne témy, ako sú
starostlivosti, Fyziatricko-rehabilitačné,
bolestivé syndrómy, bolesti v krížoch, poúrazové
Anesteziológie a intenzívnej medicíny, Pediatrické, stavy a pod.

5. Deň zdravia
Podujatie sa uskutočnilo tradične počas prvej
októbrovej soboty 1. októbra 2016. Otvorila ho
riaditeľka MsKS v Piešťanoch Marta Jurčová.
V jednotlivých stánkoch prezentovali svoju činnosť
a produkty mestské spoločenské organizácie,
spolky i súkromníci.
Najväčší záujem návštevníkov bol o bezplatné
meranie kvality pitnej vody, pobočka Slovenského
Červeného kríža merala tlak krvi a pod. V rámci
podujatia sa konali vystúpenia hudobných skupín,
zdravotno-relaxačné cvičenie tai-chi i zábavné hry
pre deti.
6. Vianočná kvapka krvi
Mesto Piešťany zorganizovalo podujatie darcovstva
krvi, uskutočnilo sa 1. decembra 2016 v kine
Fontána. Z 24 záujemcov mohlo po vykonaní
testov 18 darovať krv.
Spoločnosť Mc Carter pripravila pre všetkých
záujemcov i samotných darcov pitný režim
a kvalitné ovocné a zeleninové šťavy.

12. Šport
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za
rok 2016
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety
Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2016 sa uskutočnilo 6. mája 2017 v Dome umenia.
Dorastenci
Na 1. mieste sa umiestnila Lýdia Drahovská –
triatlon, duatlon (ŠBR Piešťany). V 1. desiatke sa
ďalej umiestnili (v abecednom poradí): Michal
Jurčo – kajak (Kajak & Kanoe Klub Piešťany),
Jakub Klčo – rugby (Rugby Union Club Piešťany),
Adam Masár – lyžovanie (KVLaVŠ Piešťany),
Sára Niepelová – plávanie (ŠPK Kúpele Piešťany).
Zuzana Oravcová – vodné lyžovanie (KVLaVŠ
Piešťany), Lenka Paulíková – plávanie (ŠPK
Kúpele Piešťany), Samuel Podhradský – kajak
(Kajak & Kanoe Klub Piešťany), Daniel Rybanský
– kajak (Kajak & Kanoe Klub Piešťany), Andrea
Slabá – šach (ŠK Kúpele Piešťany).
Dospelí
Na 1. mieste sa umiestnila Dominika Navara
Cibulková – tenis. V 1. desiatke sa ďalej umiestnili
(v abecednom poradí): Lukáš Babač – veslovanie
(VK Sĺňava Piešťany), Tadeáš Drahovský –
triatlon, duatlon (ŠBR Piešťany), Veronika
Kolníková – plávanie (OZ VEKA, PPK Piešťany),

Lukáš Lacko – tenis (TK Kúpele Piešťany), Jozef
Metelka – cyklistika, Richard Vančo – veslovanie
(VK Sĺňava Piešťany), Zuzana Vráblová – vodné
lyžovanie (KVLaVŠ Piešťany), Gabriela Žitňanská
– ľadový hokej, hokejbal), Martin Žlnay – atletika
(AO TJ Družba Piešťany).
Kolektívy
1. Piešťanské Čajky – basketbal, 2. Klub vodného
póla Kúpele Piešťany – družstvá dievčat (žiačky,
kadetky, juniorky, ženy), 3. Tenisový klub Kúpele
Piešťany – mládežnícke družstvá (deti do 10 rokov,
mladšie žiačky, dorastenci, dorastenky).
Tréner a zaslúžilý pracovník v športe
1. Ján Ballay – zaslúžilý pracovník v plávaní (ŠPK
Kúpele Piešťany).
2. 31. Letné olympijské hry, Rio de Janeiro,
Brazília
Letné olympijské hry sa konali v Brazílii v dňoch
5. až 21. augusta 2016.
Slovenskú republiku reprezentovalo 52 športovcov.
3. Letné paralympijské hry, Rio de Janeiro, Brazília
Paralympijské hry sa konali v Brazílii v dňoch 7. až
18. septembra 2016.
Zúčastnilo sa ich vyše 4 300 zdravotne
postihnutých športovcov zo 160 krajín. Slovenskú
republiku reprezentovalo 37 športovcov,
v medailovej bilancii Slovensko obsadilo
25. miesto.
Slovenskí paralympionici získali 5 zlatých,
3 strieborné a 3 bronzové medaily. Súťažili
aj dvaja Piešťanci – cyklista Jozef Metelka (2
zlaté a 1 strieborná medaila) a plavkyňa Karina
Petrikovičová (5. miesto).
4. Chodník slávy paralympionikov v Piešťanoch
Na piešťanskom Chodníku slávy paralympionikov
pribudlo v októbri 2016 12 nových mien
slovenských športovcov, paralympijských
medailistov zo Zimnej paralympiády v roku 2014
v Soči a Letnej paralympiády v roku 2016 v Rio
de Janeiro, ktorí spolu získali 18 olympijských
medailí.
Tabuľky s menami športovcov sú umiestnené
na Kúpeľnom ostrove. Načítaním QR kódu
do telefónu sa záujemca prenesie k danému
športovcovi a zoznámi sa i s históriou
paralympijského športu.
5. Športové dni Piešťany – 2. ročník
Festival športu sa uskutočnil na brehu vodnej

nádrže Sĺňava v areáli Lodenice v dňoch 30. a
31. júla 2016, zorganizovala ho piešťanská
agentúra Factory Events. Cieľom projektu bola
prezentácia viacerých štandardných a tiež nových
športových disciplín, spojená s náborom nových
členov. Pre účastníkov boli pripravené rôzne
súťaže, tiež si mohli sami zacvičiť.
Uskutočnil sa beh We Run Piešťany, streetbal,
prezentovaný bol bejzbol, rugby, streetworkout,
futbal, plážový volejbal, vodné športy, cyklojazda
Tour de Sĺňava. Na cvičenie a posilňovanie tu
boli poledance, zumba, joga, crossfit, jumpingový
maratón a z bojových umení thajský box.
Pre návštevníkov boli tiež pripravené zdravotné
konzultácie a poradenstvo z oblasti výživy
a zdravia. Boli vypúšťané balóny so záťažou
o najdlhší dolet. Pre deti boli pripravené zábavné
atrakcie a súťaže, pre dospelých hudobno-tanečný
program.
6. Športiáda seniorov v Piešťanoch
Celoslovenská súťaž seniorov AkSen
s medzinárodnou účasťou o putovný pohár sa
uskutočnila 9. júla 2016 v športovom areáli hotela
Harmony na Rekreačnej ul. v Piešťanoch.
Podujatia sa zúčastnili družstvá z Bratislavy,
Banskej Bystrice, Prešova, Žiliny, Nových
Zámkov, Piešťan, Prahy a Ostravy. Súťažilo sa
v disciplínach – viacboj, petanque a ringo v dvoch
kategóriách – 50 až 65 rokov, 66 a viac rokov. Pod
vedením vedúcej OZ AkSen v Piešťanoch Jarmily
Stanekovej sa do súťaží zapojili aj Piešťanci.
Družstvo seniorov Piešťan v zložení Viera
Niepelová, Eva Makarová a Danka Zelenayová
bolo úspešné v súťaži Viacboj družstiev do 65
rokov. Putovný pohár získalo družstvo zo Žiliny.
7. Krajské ocenenie najlepších športovcov TTSK
13. decembra 2016 sa v Trnave uskutočnilo
ocenenie najlepších športovcov TTSK za rok 2016.
Ocenenie Najlepší športovec TTSK 2016 získali
súčasne dvaja hendikepovaní športovci – slovenská
paralympijská reprezentantka v športovej streľbe
Veronika Vadovičová (dve zlaté a jedna strieborná
medaila na paralympiáde v Rio de Janeiro)
a piešťanský paralympijský reprezentant v cestnej
a dráhovej cyklistike Jozef Metelka (dve zlaté
a jedna strieborná medaila na paralympiáde v Rio
de Janeiro). Medzi ďalšími ocenenými v TOP 10
dospelých športovcov boli aj Lukáš Babač (VK
Sĺňava Piešťany), Jaroslav Baláž ml. (KVMaVŠ
Piešťany), Richard Vančo (VK Sĺňava Piešťany)

a Zuzana Vráblová (KVL Piešťany).
V mládežníckych kategóriách boli ocenení ďalší
športovci z Piešťan a okolia.
V kategórii TOP žiakov vo veku 10 - 15 rokov bez
určenia poradia boli ocenené aj dve kanoistky –
Romana Švecová a Lucia Valová (obe ŠK Kajak
Moravany nad Váhom).
V kategórii TOP dorastencov a juniorov bez určenia
poradia boli ocenení – Lýdia Drahovská (ŠBR
Piešťany), Tadeáš Drahovský (ŠBR Piešťany)
a Sára Niepelová (ŠPK Kúpele Piešťany).
V kategórii Najlepší športový kolektív TTSK 2016
získal Basketbalový klub Piešťanské Čajky. Cenu
prevzala kapitánka družstva Sabína Oroszová.
8. Plávanie
a) Ján Ballay – vykonáva funkciu prezidenta
ŠPK Kúpele Piešťany 25 rokov. V rámci ankety
Najúspešnejší športovci mesta Piešťany v roku
2016 v kategórii Tréner a zaslúžilý pracovník
v športe obsadil 1. miesto ako zaslúžilý pracovník
v plávaní.
b) ŠPK Kúpele Piešťany – v roku 2016 získali
plavci ŠPK na majstrovstvách Slovenska
celkove 37 medailí (15 zlatých, 14 strieborných,
8 bronzových)     v 4-och kategóriách: juniori
a seniori – reprezentantka SR Sára Niepelová,
reprezentantka SR Lenka Paulíková, žiaci kategórie
A – Filip Lányi, Richard Horyl, Michal Škodný,
Terézia Danková, žiaci kategórie B – Rebeka
Buková, Dominika Šišková, Olívia Šprláková.
c) Sára Niepelová (ŠPK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR v kategórii juniorov a seniorov;
- seniorske letné a zimné majstrovstvá SR, 3-krát
1. miesto (400 m v.sp., 1500 m v.sp., diaľkové
plávanie 5000 m)
- juniorske letné a zimné majstrovstvá SR, 7-krát
1. miesto
- medzinárodné preteky v Toronte, 2. miesto (400
m v.sp., v slovinskej     Kranjii, 3. miesto (400 m
poloh. preteky), účastníčka majstrovstiev Európy
v Maďarsku.
d) Veronika Kolníková (PPK Piešťany),
reprezentantka SR;
- letné majstrovstvá SR, Bratislava, 1. miesto
(1500 m v.sp.)
- letné majstrovstvá ČR, Pardubice, 3. miesto
(400 m v.sp.)
- letná univerziáda SR, Trnava, 1. miesto
(100 m v.sp.)
- Veľká cena Slovenska, Bratislava, 3-krát 1. miesto
(400 m v.sp., 400 m PP,

1500 m v.sp.)
- ORCA CUP, Bratislava, 1. miesto (400 m PP)
- Veľká cena Znojma, 1. miesto (200 m v.sp.).
e) Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v plávaní
masters, Šamorín, súťažili 4 plaveckí veteráni ŠPK
Kúpele Piešťany. Anna Kičinová  5-krát 1. miesto,
Karol Kantek 1-krát 1. miesto, na popredných
miestach sa umiestnili aj Pavol Škodný a
Juraj Horil.
f) Medzinárodné majstrovstvá Rakúska v plávaní
veteránov (október)
Anna Kičinová 1-krát 1. miesto (100 m prsia),
pretekali aj Karol Kantek, Pavol Škodný a Juraj
Horil.
9. Basketbal
a) Basketbalový klub (BK) Piešťanské Čajky
Vedenie BK – na základe vlastného rozhodnutia
ukončil k 31. máju 2016 dlhoročné pôsobenie vo
funkcii výkonného riaditeľa BK Miloš Drgoň.
Od 1. júna 2016 pôsobí vo funkcii generálnej
manažérky BK Bronislava Borovičková.
Športovým manažérom je Tomáš Horký, trénerom
družstva žien Martin Pospíšil.
b) Družstvo žien Piešťanské Čajky
- Slovenský pohár, 2. miesto v sezóne 2015/2016
- basketbalová extraliga žien, 2. miesto v sezóne
2015/2016
- Anketa Hviezdy basketbalu na Slovensku
v extralige žien v sezóne 2015/2016, uspeli aj
Piešťanské Čajky v niektorých kategóriách:
Krídelníčka roka – Američanka Monica Engelman,
Mladá hráčka roka a Najväčší nárast výkonnosti
– Terézia Páleníková, Striedajúca hráčka roka –
Sabína Oroszová, trénerom roka sa stal Martin
Pospíšil;
- v nasledujúcej sezóne 2016/2017 sa družstvu
Piešťanských Čajok podarilo 8. októbra 2016
v piešťanskej Diplomat aréne po prvýkrát  vyhrať  
nad viacnásobným majstrom SR v basketbale žien,
družstvom Good Angels Košice.
c) Piešťanské Čajočky
- majstrovstvá SR minižiačok v basketbale,
družstvo mladších minibasketbalistiek obsadilo
2. miesto a družstvo starších minibasketbalistiek   
3. miesto.
d) Piešťanská basketbalová liga - 10 ročník – súťaž
zorganizoval BKM Piešťany v spolupráci s OZ
Zober loptu, nie drogy.
Finálový turnaj basketbalovej súťaže piešťanských
ZŠ sa uskutočnil 9. mája 2016 v športovej hale
Gymnázia P. de Coubertina. Víťazom sa stalo

družstvo chlapcov a dievčat ZŠ M. R. Štefánika,
Vajanského ul., ktoré vo finálovom zápase porazilo
družstvo ZŠ Brezová ul.
e) Basketbalový kemp Basketland - 3. ročník,
najväčší basketbalový kemp na Slovensku sa konal
koncom júla 2016 v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho
takmer 160 detí.
10. Tenis
a) Dominika Navaro - Cibulková  (Slovan
Bratislava), reprezentantka SR, najlepšia slovenská
tenistka v roku 2016, ku koncu roka 2016 vo
svetovom rebríčku WTA obsadila
5. miesto. Poradie v ankete Športovec roka 2016
na Slovensku – 1. miesto chodec Matej Tóth
(olympijský víťaz), 2. miesto cyklista Peter Sagan
(majster sveta v cestnej cyklistike), 3. miesto
tenistka Dominika Cibulková (majsterka sveta
v dvojhre žien);
- koncoročný výberový turnaj Finals WTA,
Singapur, 1. miesto (titul majsterky sveta),
- turnaj WTA, 3-krát 1. miesto (Katovice Poľsko,
Eastbourne VB, Linz Rakúsko), 3-krát 2. miesto
(Acapulco Mexiko, Madrid Španielsko, Wuhan
Čína).
b) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany),
reprezentant SR, ku koncu roka 2016 druhý
najlepší slovenský tenista vo svetovom rebríčku
ATP;
- grandslamový turnaj vo Wimbledone, 3. kolo
v dvojhre (medzi 32 najlepších tenistov)
- turnaj ATP, Guangzhou, 2. miesto v dvojhre.
c) TK Kúpele Piešťany, kolektív mládežníckych
družstiev
- celoštátne kolo Fed Cup do 10 rokov, deti do 10
rokov, 7. miesto
- majstrovstvá SR, mladšie žiačky, 4. miesto
- majstrovstvá SR, dorastenci, 4. miesto
- majstrovstvá SR, dorastenky, 5. miesto.
d) Slovakia Cup Piešťany – 38. ročník,
medzinárodný tenisový turnaj dorastencov
a dorasteniek v dvojhre a vo štvorhre, zúčastnilo sa
ho 170 mladých tenisov z 29 krajín sveta.
1. miesto v dvojhre chlapcov obsadil Marvin
Möller z Nemecka a v dvojhre dievčat Monika
Killarová z Čiech. Turnaja sa zúčastnili aj tenisti
TK Kúpele Piešťany – Matej Otčenáš, Nikola
Cesnaková a Tatiana Šimová.
e) Tenisová škola HS Centrum – vznikla v TK HSC
Piešťany už v roku 2015, majiteľom centra sú Peter
Habán a Branislav Stankovič.
Šéftrénerom tenisovej školy sa stal bývalý

slovenský tenisový reprezentant Filip Polášek.
Začiatkom roka 2016 tenisovú školu navštevovalo
približne 50 detí.
11. Ľadový hokej
a) Vedenie ŠHK 37 Piešťany, prezidentom klubu
v roku 2016 bol Jaroslav Lušňák. Na poste
manažéra klubu, dlhoročného funkcionára klubu
Jaroslava Laifera nahradil bývalý brankár Matej
Valo. Došlo aj k výmene trénera seniorskeho
mužstva, vo februári 2016 Lea Gudasa nahradil
Dušan Gregor.
b) Mužstvo seniorov ŠHK 37 Piešťany, v sezóne
2015/2016 mužstvo skončilo v hokejovej extralige
na poslednom 9. mieste. Nasledovala baráž,
v ktorej Piešťany hrali spolu s Bardejovom
a Novými Zámkami. Miesto v extralige pre sezónu
2016/2017 si vybojovali Nové Zámky a Piešťany.
Mužstvo seniorov ŠHK 37 Piešťany však následne
extraligovú súťaž opustilo, dôvodom boli finančné
problémy. V extralige ho nahradilo mužstvo MHK
32 Liptovský Mikuláš, ktorý od Piešťan odkúpil
extraligovú licenciu.
V hokejovej extralige hrali Piešťany 4 roky.
V sezóne 2016/2017 hrá mužstvo seniorov HK
Havrani Piešťany súťažne v 2. hokejovej lige,
v tretej najvyššej hokejovej súťaži, ktorá už nie je
považovaná za profesionálnu.
c) Mládežnícke družstvá HK Havrani Piešťany,
v sezóne 2015/2016 súťažne hrali juniori,
dorastenci, 9. ŠHT, 8. ŠHT, 7. ŠHT, 6. ŠHT
a 5. ŠHT.
Dorastenci Piešťan vo finále 1. dorasteneckej
ligy prehrali s Michalovcami a do extraligy sa im
nepodarilo postúpiť.
d) Turnaj Vlada Dzurillu – 15. ročník
Hokejový turnaj hráčov do 18 rokov sa konal
v Piešťanoch v dňoch 11. a 12. februára 2016.
Zúčastnili sa ho 4 reprezentačné mužstvá zo
Slovenska, Bieloruska, Švajčiarska a Nemecka,
víťazom turnaja sa stalo mužstvo Švajčiarska.
e) Amatérske hokejové mužstvo HBC Andže
Piešťany
- otvorené hokejové majstrovstvá Čiech
a Slovenska amatérov, Plzeň, 1. miesto, zúčastnilo
sa ich desať mužstiev z Čiech, Slovenska a Nórska.
f) Gabriela Žitňanská (ŽHK Poprad, HK Havrani
Piešťany), reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji žien,
Dánsko, družstvo Slovenska obsadilo 6. miesto
v A skupine 1. divízie  a zostúpilo do B skupiny
1. divízie;

- členka družstva ŽHK Poprad, 1. miesto
v extralige žien.
12. Krasokorčuľovanie
Monika Simančíková, piešťanská krasokorčuliarka
a bývalá reprezentantka SR už počas roka 2016
nesúťažila a oznámila ukončenie aktívnej činnosti.
13. Volejbal
VKM Piešťany, mladé piešťanské volejbalistky
hrali v sezóne 2015/2016 súťažne v troch
kategóriách – kadetky, staršie žiačky a mladšie
žiačky v minivolejbale.
14. Hádzaná
a) Seniori MHK Piešťany, mužstvo MHK hralo
v sezóne 2015/2016 v 1. hádzanárskej lige mužov,
v základnej časti súťaže obsadilo 2. miesto.
V baráži boli hráči MHK úspešní a postúpili do
hádzanárskej extraligy.
Z finančných dôvodov však do extraligovej súťaže
nenastúpili, v sezóne 2016/2017 zostali naďalej
v 1. lige.
b) Memoriál Mikuláša Grajcara – 5. ročník,
medzinárodný hádzanársky turnaj sa konal
začiatkom septembra 2016. Zúčastnili sa ho
mužstvá MHK Piešťany, ŠK Kuřim z Čiech,
Gänserdorf z Rakúska a Tatran Stupava.
15. Futbal
a) PFK Piešťany, v júni 2016 ukončilo svoju
činnosť doterajšie vedenie klubu na čele
s Róbertom Studeným a nastúpilo nové vedenie
na čele s predsedom výkonného výboru PFK
Erikom Hlavatým, športovým riaditeľom sa stal
Cyril Stachura. Klub prihlásil seniorske mužstvo
PFK Piešťany v sezóne 2016/2017 do 8. ligy, jeho
trénerom sa stal Michal Krajčovič.
b) Seniori PFK Piešťany, po jeden a polročnej
pauze bol v Piešťanoch obnovený súťažný
seniorsky futbal. Mužstvo PFK Piešťany nastúpilo
v sezóne 2016/2017 do najnižšej futbalovej súťaže
– 8. ligy.
c) Mládežnícke družstvá PFK Piešťany, súťažne
hrali starší dorastenci v 3. lige, mladší dorastenci
tiež v 3. lige, kde obsadili 1. miesto, starší
dorastenci v 2. lige a mladší dorastenci v 2. lige
a mladší žiaci  tiež v 2. lige.
d) Slovak Junior Cup 2016, Piešťany, Trebatice,
medzinárodný futbalový turnaj 11 a 12-ročných
chlapcov a dievčat do 13 rokov.
Zúčastnilo sa ho 34 družstiev zo 7 krajín, medzi

nimi aj mladí futbalisti AS Rím, Cracovia Krakov,
DVSC Debrecen, ŠK Slovan Bratislava i ďalší.
V kategórii U11 obsadil 1. miesto AS Rím,
v kategórii U12 DVSC Debrecen a v kategórii
dievčat U13 tiež AS Rím. Turnaja sa zúčastnili aj
mladší žiaci PFK Junior Piešťany, minuloročné
6. miesto sa im však nepodarilo zopakovať.
e) Ocenenie Filipa Hološka, v uplynulej sezóne hral
za austrálske mužstvo FC Sydney, po jej ukončení
získal od klubu ocenenie Zlatá kopačka.
f) Majstrovstvá Európy vo futbale starostov,
Uherské Hradište, zúčastnili sa ich mužstvá z
10-tich krajín. Víťazom sa stalo Slovensko 1, ktoré
vo finálovom stretnutí vyhralo nad Talianskom
3:0. Z piešťanského regiónu reprezentovali SR
hráči Ivan Šiška z Boroviec a Roman Pomajbo
z Modrovky, členmi realizačného štábu boli
František Klinovský z Krakovian a Jozef Marko
z Dubovian.
g) Letný futbalový kemp PFK Piešťany, zúčastnili
sa ho deti vo veku 6 až 12 rokov v dvoch
turnusoch, od 4. do 8. júla a od 11. do 15. júla
2016. Pod vedením Cyrila Stachuru, Martina
Javorku a Petra Šišku ho absolvovalo vyše 50 detí.
16. Florbal
FBC Páv Piešťany, v sezóne 2015/2016 hralo
mužstvo v 2. florbalovej lige, kde obsadilo
3. miesto. Na základe rozhodnutia Slovenského
florbalového zväzu boli do sezóny 2016/2017
posunuté z 2. ligy do 1. ligy ďalšie dva kluby,
medzi nimi aj FBC Páv Piešťany.
17. Motorizmus – rally
Tomáš Vrábel a spolujazdec Marcel Hranka,
novozložená posádka, v minulom období pretekala
v zložení Tomáš Vrábel a Pavol Michalec;
- majstrovstvá Slovenska v rally 2016, 1. miesto.
18. Motorizmus – motocykle
Veľká cena Piešťany. Na piešťanskom letisku
sa v dňoch 19. – 21. augusta 2016 uskutočnili
motocyklové preteky Veľká cena Piešťany.
Nadviazali na 29 ročníkov Cena Slovenska, ktoré
sa v Piešťanoch konali do roku 1989.
Preteky zorganizoval Piešťanský motocyklový
klub, prišli aj niekdajší organizátori pretekov
Okolo Slovenska – Jaroslav Lieskovský, Vladimír
Motyčka, Marián Brezovan, Július Mendl i ďalší.
Pretekalo sa v 11 kategóriách, v deviatich obsadili
1. miesto českí jazdci, po jednom slovenský
a nemecký jazdec. Počas prestávok sa prezentoval

kaskadér akrobatickými kúskami na motorke.
Výsledky: Klasik 175 – 1. Marek Vrána (ČR),
250 – 1. Lukáš Sulo (SR). 350 – 1. Zdeněk
Hrnčál (ČR), 500 – Otakar Talaga (ČR), 750 –
Marek Stibor (ČR), Mono – 1. Daniel Zörnweg
(Nemecko), 400SSP + Supermono – 1. Tomáš
Heimerle (ČR), Twin – 1. Vojtech Hanousek
(ČR), 125SP – 1. Marek Zima (ČR), Do 600 cm
kubických – 1. Michal Vecko (ČR), Nad 600 cm
kubických – 1. Jiří Valis (ČR),
19. Vodný motorizmus – vznášadlá
a) KVM a VŠ Piešťany, v roku 2016 súťažili
Jaroslav Baláž st., Jaroslav Baláž ml., Ivan
Štefánik, Vojtěch Hejna, Vladimír Hejna, Marián
Monček, Ladislav Baláž, Martin Šimánek i ďalší.
b) Jaroslav Baláž ml. (KVM a VŠ Piešťany),
reprezentant SR;
- majstrovstvá Európy vznášadiel – seriál troch
pretekov, celkové 1. miesto v kategórii Formula S.
20. Alpské lyžovanie (zjazdové lyžovanie na
snehu)
Milan Mozolák, študent piešťanského gymnázia;
- medzinárodné majstrovstvá SR v alpskom
lyžovaní, Jasná, Nízke Tatry, 3. miesto v slalome
v kategórii juniorov.
21. Akrobatické lyžovanie
Adam Masár (LK Remas Piešťany);
- Slovenský pohár v akrobatickom lyžovaní,
1. miesto v kategórii juniorov v disciplíne
slopestyle.
22. Lyžovanie na tráve
a) Vanesa Drahovská, (LK Remas Piešťany),
žiačka;
- FIS Children Cup (Svetový pohár žiakov), seriál
11 pretekov, celkové 3. miesto
b) Alex Jánoška (LK Remas Piešťany), žiak, bytom
Banka;
- FIS Children Cup, celkové 5. miesto
c) majstrovstvá SR, Ahoj, Banka, Alex Jánoška
3-krát 1. miesto, Adam Masár   1-krát 1. miesto,
Kristína Súkupová 1-krát 1. miesto.
23. Vodné lyžovanie
a) Ester Oravcová (KVL a VŠ Piešťany), žiačka do
12 rokov;
- Slovenský pohár 2016 do 12 rokov, 1. miesto
- majstrovstvá SR juniorov do 14 rokov, 2-krát
1. miesto.

b) Matúš Petráš, Peter Oravec, Mário Stanček
(KVL a VŠ Piešťany), žiaci do 12 rokov;
- popredné umiestnenia v Slovenskom pohári 2016
do 12 rokov a na majstrovstvách SR juniorov do
14 rokov.
c) Zuzana Oravcová (KVL a VŠ Piešťany),
juniorská reprezentantka SR do 17 rokov;
- majstrovstvá SR juniorov a dorastencov, 4-krát
1. miesto
- majstrovstvá SR open, 4-krát 1. miesto
- Slovenský pohár 2016 open, 2. miesto.
d) Jakub Oravec, Adam Masár (KVL a VŠ
Piešťany), juniorskí reprezentanti SR do 17 rokov;
- účastníci Majstrovstiev Európy juniorov za
člnom, ITA Recetto
- majstrovstvá SR juniorov a dorastencov, každý
2-krát 1. miesto.
e) Marián Danáš, Samuel Oravec (KVL a VŠ
Piešťany), juniori do 17 rokov;
- popredné umiestnenia na majstrovstvách SR
juniorov a dorastencov.
f) Nikolas Wolf (KVL a VŠ Piešťany), reprezentant
SR;
- majstrovstvá Európy za vlekom, Dnipropetrovska,
Ukrajina, 2. miesto SR v súťaži družstiev.
24. Vodné lyžovanie – wakeskate
Zuzana Vráblová (a VŠ Piešťany), reprezentantka
SR;
- majstrovstvá sveta, Puente de Ixtla, Mexiko,
1. miesto vo wakeskate v kategórii open.
25. Kajakárstvo a kanoistika
a) Daniel Rybanský (Kajak - Kanoe Klub
Piešťany), kajak, kategória 13-roční chlapci, výber
SR;
- majstrovstvá SR, 8-krát 1. miesto (krátke trate,
dlhé trate, maratón, trenažéry), v K1, K2 a K4
(Rybanský, Podhradský, Jurčo a Rebro)
- medzinárodné preteky mládeže, Budapešť,
1. miesto v K1 na 2000 m
- medzinárodné preteky, Praha, 2-krát 1. miesto
v K1 a K2.
b) Michal Jurčo (K-K Klub Piešťany), kajak,
kategória 14-roční chlapci, výber SR;
- majstrovstvá SR, 3-krát 1. miesto (krátke trate,
maratón) v K1 a K4
- medzinárodné preteky, Praha, 2-krát 1. miesto
v K1 a K2.
c) Samuel Podhradský (K-K Klub Piešťany), kajak,
kategória 13-roční chlapci, výber SR;
- majstrovstvá SR, 2-krát 1. miesto (krátke trate)

v K1 a K4.
d) Nicol Šútovská (K-K Klub Piešťany), kajak,
kategória 14-ročné dievčatá;
- majstrovstvá SR, 1. miesto (krátke trate) v K4.
e) Romana Mikušová (K-K Klub Piešťany), kajak,
juniorská reprezentantka SR;
- majstrovstvá Európy, Plovdiv, Bulharsko,
5. miesto v semifinále.
f) ŠK Kajak Moravany nad Váhom – v roku 2016
získali mladí kajakári a kanoisti 13 titulov majstra
SR. Boli to: kajakárky Romana Švecová, Lucia
Prouzová, Zuzana Matušovychová, kanoistky Lucia
Valová, Martina Havrilová, Silvia Moravčíková,
kanoista Nicki Ficko, na popredných miestach
sa umiestnili Matej Danáš, Martin Chalás, Lukáš
Chalás, Lukáš Valo, Michal Szobolovszky, Peter
Kizek, Tatiana Trakalová, Tamara Balážová i ďalší.
Hlavným trénerom je Juraj Homola.
g) Lucia Valová (ŠK Moravany nad Váhom),
14-ročná reprezentantka SR;
- majstrovstvá Talianska, 2-krát 1. miesto
- majstrovstvá SR, 6-krát 1. miesto
- Slovenský pohár, 1. miesto.
h) Pohár SNP – 56. ročník, Lodenica (august),
úspešní boli najmä mladí kajakári a kanoisti ŠK
Kajak Moravany nad Váhom, ktorí sa umiestnili
10-krát na 1. mieste.
26. Veslovanie
a) Lukáš Babač (VK Sĺňava Piešťany), reprezentant
SR;
- majstrovstvá Európy vo veslovaní, Brandenburg,
Nemecko, 1. miesto (skif ľahké váhy)
- majstrovstvá sveta vo veslovaní, Rotterdam,
Holandsko, 3. miesto (skif ľahké váhy)
- Svetový pohár, Lucern, Švajčiarsko, 2. miesto
(skif ľahké váhy)
- Svetový pohár, Taliansko, úvodné preteky seriálu,
13. miesto (skif ťažké váhy).
b) Richard Vančo (VK Sĺňava Piešťany),
reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta vo veslovaní do 23 rokov,
Rotterdam, Holandsko, 6. miesto (dvojskif ľahké
váhy, spolu s Petrom Zelinkom z Bratislavy)
- akademické majstrovstvá sveta vo veslovaní,
Poznaň, Poľsko, 2. miesto (dvojskif ľahké váhy)
- medzinárodné majstrovstvá ČR vo veslovaní do
23 rokov, Račice, 1. miesto (skif ľahké váhy).
c) O pohár SNP – 34. ročník, Piešťany, Sĺňava
(máj), tradičnej medzinárodnej veslárskej regaty
sa zúčastnili veslári 20-tich klubov zo SR, ČR,
Maďarska, Rakúska a Francúzska. Súťažilo sa vo

všetkých kategóriách od žiakov až po veteránov.
V súťaži klubov obsadil 1. miesto domáci VK
Sĺňava Piešťany.
d) Veslársky kemp VK Sĺňava Piešťany (júl)
Veslársky kemp absolvovalo 41 detí.
e) Veslárska Euro Masters Regatte – podujatia sa
zúčastnili veteráni klubu –    M. Klčo, B. Jurga,
E. Drlička, A. Vičan, M. Škulec, M. Žampach, A.
Hudec,   M. Rusnák. V párovej štvorveslici obsadili
3. miesto, v osemveslici s kormidelníkom 4. miesto
a v dvojskife 6. miesto.
27. In-line hokej
Restart Extraliga SR 2016 – 20. ročník
1. miesto obsadilo mužstvo VÚJE Fevra Blue
Vipers Bratislava, za ktoré hrali aj Piešťanci –
Jakub a Henrich Ručkayovci, Michel Miklík, Jozef
Haring, Andrej Mrázik, Martin Žitňanský a Mário
Potoček.
28. Crossfit
Juraj Filus a Michal Sluka (Crossgym Piešťany),
v roku 2016 sa zúčastnili viacerých súťaží na
Slovensku i v zahraničí.
Crossfitové súťaže pozostávajú z viacerých
workoutov so silovými, gymnastickými
i vytrvalostnými prvkami;
- Central Europe Throwdown, Bratislava,
medzinárodná súťaž obsahovala 3 workouty
s viacerými cvikmi, Michal Sluka – 17. miesto,
Juraj Filus – 31. miesto.
29. Triatlon, akvatlon, duatlon
a) Lýdia Drahovská (ŠBR Piešťany), juniorska
reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta v zimnom triatlone, Zeltweg,
Rakúsko, 6. miesto, štafety    3. miesto
- majstrovstvá Európy v kros duatlone, Targu
Mures, Rumunsko, 2. miesto v kategórii junioriek
- majstrovstvá Európy v kros triatlone, Valeé de
Joux, Švajčiarsko, 6. miesto
- Slovenský pohár v triatlone žien, 1. miesto
- majstrovstvá SR v duatlone, Martin, 2. miesto
- majstrovstvá SR v akvatlone, Piešťany, 2. miesto.
b) Tadeáš Drahovský (ŠBR Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta v zimnom triatlone, Zeltweg,
Rakúsko, 4. miesto, štafety 3. miesto
- majstrovstvá Európy v kros duatlone, Targu
Mures, Rumunsko, 5. miesto v kategórii juniorov
- Slovenský pohár v kros triatlone juniorov,
1. miesto.

c) Ondrej Kubo (ŠBR Piešťany), reprezentant SR;
- Czechman, Staré Ždánice, ČR, 1. miesto
v kategórii polovičný ironman (1,9 km plávanie,
90 km bicykel, 21 km beh)
- Chalenge Šamorín, preteky série Chalenge
Family, medzinárodné preteky na polovičnej
ironmanskej trati, 10. miesto spomedzi cca 300
štartujúcich.
d) Triatlon Slovakman – 14. ročník, Piešťany –
v kategórii mužov 1. miesto obsadil Jan Oppolzer
(ČR), medzi ženami Petra Krejčová (ČR).
V štafetovej kategórii JA-TY-ON obsadili 1. miesto
Piešťanskí fešáci (Lukáš Rusnák, Ondrej Kubo,
Martin Vrábel), na 6. mieste skončilo We Run
Piešťany (Martina Bábiková, Roman Benický,
Nataša Haringová).
30. Vodné pólo
a) KVP Kúpele Piešťany, v roku 2016 bol
predsedom klubu Ľudovít Kubán, trénerom mužov
Martin Berlanský, trénerom dievčat Ján Baranovič.
b) Družstvo mužov KVP Kúpele Piešťany, v sezóne
2015/2016 hralo vo vodnopólovej extralige,
skupina B (4 účastníci), kde obsadilo 3. miesto.
V sezóne 2016/2017 hrá KVP v najvyššej
vodnopólovej súťaži, v extralige, skupina A.
c) Družstvá dievčat KVP Kúpele Piešťany
- majstrovstvá SR družstiev, 4-krát 1. miesto
v kategóriách žiačky, kadetky, juniorky a ženy
- Slovenský pohár, ženy KVP, 1. miesto.
d) Tréningový pobyt v Austrálii a v Singapure – na
prelome rokov 2015 a 2016 kadeti a kadetky KVP
absolvovali v Austrálii a v Singapure tréningový
pobyt spojený s účasťou na turnajoch. Zúčastnili sa
turnaja Junior Tom Hoad cup v austrálskom Perthe
a tiež turnaja v Singapure.
e) Memoriál Ladislava Bačíka – 1. ročník,
Piešťany, kúpalisko Eva, turnaj vyhrali
vodnopólisti KVP Kúpele Piešťany, ďalšími
účastníkmi boli Univerzita Palackého Olomouc,
Pirana SC Topoľčany a PVK Vrútky.
f) Slovenský pohár mužov vo vodnom póle,
víťazom sa stal KVP Nováky, KVP Kúpele
Piešťany obsadil 5. miesto spomedzi 8 účastníkov.
g) Anti Kajlich cup – 16. ročník, Piešťany,
kúpalisko Eva (október), medzinárodný
vodnopólový turnaj hráčov starších ako 35 rokov,
za účasti 4-och mužstiev, 1. miesto KVP Kúpele
Piešťany.
h) Majstrovstvá Európy veteránov vo vodnom
póle, Rijeka, Chorvátsko. Mužstvo KVP H2O pólo

Piešťany vo vekovej kategórii 65+ obsadilo
1. miesto, najlepším strelcom vo finálovom zápase
bol Piešťanec Ivan Kolárik. Druhé mužstvo KVP
H2O pólo Piešťany vo vekovej kategórii 40+
obsadilo 10. miesto.

- Downmall Tour 2016, seriál 6 pretekov –
Hannover, Berlín, Frankfurt, Budapešť –
12. miesto, Bratislava – 12. miesto (1. preteky
v downmalle na Slovensku, 13. február 2016),
Praha.

31. Cestná cyklistika
a) CK Piešťany, v roku 2016 pretekalo 16 cyklistov
CK vo vekových kategóriách  - muži B, ženy,
masters (veteráni), A, B, C, D, E, F a zdravotne
znevýhodnení.
b) Slovenský pohár Merida Road Cup, seriál 18
kôl pretekov masters (cestné preteky a časovky).
Úspešní boli v kategórii B Marián Stančík
a Miroslav Svetlošák, v kategórii D Miloš Gežo,
Milan Tupý, Peter Polák, Pavol Kalna, Dominik
Tábora, v kategórii F František Ostracký, Peter
Rihay a Milan Karaba, medzi ženami v kategórii
A Monika Stančíková i ďalší. Z nich získali –            
F. Ostracký 2-krát 1. miesto (masters F, nad 70
rokov), M. Gežo 2-krát 1. miesto (masters D, 60 –
64 rokov) a M. Tupý 1-krát 1. miesto (masters D).
c) Vladislav Janovjak a vodič Ján Gálik, slabozraký
cyklista;
- Svetový pohár, 10. miesto.
d) Cyklistické preteky Okolo Slovenska – 60.
ročník
Posledná, 5. etapa medzinárodných cyklistických
pretekov Okolo Slovenska (Bojnice - Piešťany)
mala svoje ukončenie v Piešťanoch 12. júna
2016. Pred dojazdom do cieľa na Nám. slobody
absolvovali pretekári ešte trikrát okruh mesta.
Etapu vyhral Jan Tratnik zo Slovinska, celkovým
víťazom sa stal Mauro Finetto z Talianska.

34. Atletika
a) Martin Žlnay (Družba Piešťany)
- majstrovstvá SR juniorov, 2. miesto v hode
oštepom.
b) Matej Husák (Družba Piešťany), beh na 100 m,
skok do diaľky
- 11. európske hry, Brno, 3. miesto v skoku do
diaľky.
c) Terézia Beitlová, reprezentantka SR;
- ČSOB zimná séria, seriál troch pretekov,
Bratislava, Orechová Potôň, Šamorín, celkové
1. miesto v kategórii žien do 39 rokov.
d) Adeli Help Run 2016 – 1. ročník, Piešťany
(máj), charitatívne podujatie. Zúčastnilo sa ho 80
bežcov, ktorí absolvovali 12 km trať okolo Sĺňavy.
V kategórii mužov obsadil 1. miesto Marek
Štefanka zo Šípkového, v kategórii mužov nad
40 rokov 2. miesto Eduard Kučkovský z Družby
Piešťany, v kategórii žien 1. miesto Jana
Úradníková z Družby Piešťany a v kategórii žien
nad 35 rokov Radka Dorošová z klubu Radkofit
Piešťany.
Na liečbu detských pacientov v Adeli Medical
Centre sa vyzbieralo 1 273eur.
f) We Run Piešťany – 2. ročník (júl), bežecké
podujatie sa uskutočnilo v rámci Športových dní
v Piešťanoch pod záštitou bežeckej skupiny We
Run Piešťany. 10 km trať absolvovalo 136 bežcov.
V kategórii mužov do 40 rokov obsadil 1. miesto
Michal Puškár z AŠK Trnava, v kategórii mužov
nad 40 rokov Miroslav Ťapušík z Handlovej,
v kategórii žien do 35 rokov Jana Úradníková
z Piešťan a v kategórii žien nad 35 rokov Elena
Svitková z Vrbového.
g) Beh okolo hradu Tematín – 3. ročník, v kategórii
mužov do 40 rokov obsadil 1. miesto Martin Vrábel
z Piešťan.
h) Piešťany Night City Run – 3. ročník (október),
beh nočnými Piešťanmi absolvovalo 164 bežcov.
Trať 5 km: muži do 40 rokov, 1. miesto Jozef
Repčík (16:09 min.), muži nad 40 rokov,
1. Eduard Kučkovský, ženy do 40 rokov, 1. miesto
L. Vlčáková, ženy nad 40 rokov, 1. K. Drahovská.
Trať 10  km: muži do 40 rokov, 1. Peter Jančovič
z Piešťan (38:03 min.), muži nad 40 rokov, 1. P.
Szabo, ženy do 40 rokov, 1. T. Beitlová, ženy nad

32. Horská cyklistika – downhill
a) Filip Zeman (CTM Racing Team), juniorsky
reprezentant SR;
- Európsky pohár horských bicyklov – seriál
pretekov
- majstrovstvá SR v zjazde, Jasná, SR. Preteky UCI
C2, 2. miesto
- Bikefest, bicyklový festival, Kálnica, 1. miesto
v zjazde.
b) Lukáš Učeň (CTM Racing Team), juniorsky
reprezentant SR;
- majstrovstvá SR v zjazde, Jasná, 3. miesto
v kategórii Elite Men.
33. Zjazd cyklistov v mestských nákupných
centrách - downmall
Filip Zeman (CTM Racing Team)

40 rokov A. Mathiasová.
i) Terézia Beitlová (Družba Piešťany), beh na dlhé
trate;
- ČSOB Zimná séria, seriál troch 12-kilometrových
behov (Bratislava, Orechová Potôň, Šamorín),
celkové 1. miesto v kategórii žien do 39 rokov.
j) Silvestrovský beh medzi mostami Piešťany –
51. ročník
Tradičné bežecké podujatie sa uskutočnilo 30.
decembra 2016 a zúčastnilo sa ho 190 pretekárov,
ktorí súťažili v 11-tich kategóriách.
V hlavnej kategórii mužov do 39 rokov na trati
10 km obsadil 1. miesto Andrej Orlický (Triatlon
Team Trnava) časom 35:23 min. Z piešťanských
pretekárov obsadili 1. miesto v kategórii
najmladších žiačok Vanesa Pomajbová a v kategórii
starších žiakov Juraj Gomola, obaja Družba
Piešťany.
35. Rugby
a) Rugby Union Club Piešťany, v roku 2016
boli viacerí hráči klubu členmi reprezentačného
juniorského družstva SR do 18 rokov – Jakub Klčo,
Dávid Košťál, Jakub Augustín, Tomáš Augustín,
Lukáš Pomajbo i ďalší.
b) Majstrovstvá Európy U 18, 15-kové rugby,
Andorra (marec), jadro mužstva SR tvorili hráči
RUC Piešťany.
c) Respect liga, nultý ročník, nižšia slovenská
súťaž, 15-kové rugby, jarná časť sezóny 2015/2016,
finálový turnaj (máj):
1. RK Bratislava, 2. RUC Piešťany, 3. Žilina
Bears RC.
d) Slovenský pohár, Memoriál Tonyho Puverle,
7-kové rugby, 5. miesto.
36. Karate
a) Seigokan Piešťany a Vrbové, v sezóne
2015/2016 získali karatisti klubu celkove 101
medailí.
b) Annamária Valová (Seigokan Piešťany),
11-ročná reprezentantka SR;
- majstrovstvá Európy v karate v štýle Goyu Ryu,
Rakúsko, 1. miesto v kategórii kate do 12 rokov.
37. Stolný tenis
MTJ Piešťany - Moravany nad Váhom, v sezóne
2015/2016 sa družstvo MTJ stalo víťazom
trnavskej skupiny krajskej 2. ligy. Následne
v dvoch barážových stretnutiach vyhrali nad
Interom Bratislava a postúpili do 1. ligy, druhej
najvyššej stolnotenisovej súťaže. Hrali v zložení

Lukáš Pažma, Michal Stehlík, Peter Behul a Martin
Malast.
38. Golf
a) Winterov pohár – 13. ročník, Piešťany (júl),
turnaja sa zúčastnilo 44 hráčov.
V kategórii A-HCP 015 rany brutto obsadila
1. miesto Katarína Rendeková, v kategórii
B-HCP 15,1 - 26,4 rany brutto Katarína Šimková
a v kategórii C-HCP 26,5 - 54 stableford netto
Zuzana Kubicová.
b) Majstrovstvá Golf & Country Club Piešťany,
golfový areál na Kúpeľnom ostrove (september).
Muži na rany – 1. Andrej Beňo, ženy na rany –
1. Monika Vidličková, seniori na rany – 1. Štefan
Novák, stableford netto HCP 0 - 26,4 – 1. Rastislav
Chovanec, stableford netto HCP 26,5 - 54 –
1. Ladislav Korvín.
39. Šach
a) Šachový klub Kúpele Piešťany, A mužstvo,
3. liga, 3. miesto v sezóne 2015/2016.
b) Andrea Slabá (ŠK Kúpele Piešťany), 14-ročná
reprezentantka SR, umiestnenie v šachových
rebríčkoch do 14 rokov (k 314.12.2016):
SR dievčatá – 1. miesto, SR chlapci a dievčatá –
9. miesto, Európa – 60. miesto, svet – 89. miesto;
- majstrovstvá Európy, Praha, 38. miesto
- majstrovstvá Európskej únie, 9. miesto
- majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu
dievčat, 2. miesto v kategórii do    14 rokov
- majstrovstvá Slovenska dievčat do 14 rokov
v rapid šachu, 3. miesto.
c) Peter Ábel (ŠK Kúpele Piešťany)
- Memoriál T. Nemca, Bratislava, 1. miesto v rapid
šachu
d) Anton Mihálik (ŠK Kúpele Piešťany, šéf klubu)
- medzinárodný turnaj seniorov, Veľký Meder,
1. miesto, Ivan Pobjecký obsadil 2. miesto.
e) Ján Čuridlo (ŠK Kúpele Piešťany), majstrovstvá
seniorov, Tatranské Matliare, 1. miesto v kategórii
nad 80 rokov.
40. Streľba
a) Okresný prebor Slovenskej poľovníckej komory
Piešťany, NSC Trnava - Štrky. V disciplíne M-400
malokalibrovkou na poľovnícke terče sa na
1. mieste umiestnil Michal Emil Miklovič, na
2. mieste Jozef Miklovič, na 3. mieste Miroslav
Maco. Všetci postúpili na oblastné majstrovstvá
SPK.
b) Majstrovstvá SR v brokových disciplínach

v streľbe na asfaltové terče, NSC Trnava - Štrky.
V disciplíne skeet mužov boli úspešní Piešťanci,
na 1. mieste skončil Filip Tekula, ktorý obhájil
minuloročné prvenstvo, na 2. mieste Michal
Majeský.
41. Extrémne preteky štafiet Dolomitenmann
Majstrovstvá sveta extrémnych športových štafiet
sa konali v septembri 2016 v rakúskom Lienzi,
zúčastnili sa ich pretekári z 20-tich krajín.
4-členné družstvo SR absolvovalo 60 km trasu
približne za 5 hodín. Dvaja jeho členovia boli
Piešťanci, Martin Vrábel a Branislav Sivák. Prvým
členom štafety bol bežec M. Vrábel  (12 km beh),
nasledoval paraglidista A. Hrebík (dva prelety),
biker B. Sivák (trasa s extrémnym zjazdom)
a posledným členom štafety bol kajakár J. Šajbidor
(jazda na vode i beh s kajakom).
Družstvo SR s názvom Korec Foundation Slovak
Elements obsadilo 32. miesto spomedzi 88
štafiet z celého sveta. Manažérkou družstva bola
Piešťanka Jana Beňačková - Štefečková.
42. Štefan Cup – 63. ročník
Tradičné futbalové stretnutie sa uskutočnilo v roku
2016 počas 2. vianočného sviatku na umelej hracej
ploche na štadióne PFK Piešťany.
Mužstvo Domácich porazilo mužstvo Exilu vysoko
7:0, ktoré hralo s vekovo staršími hráčmi.
Zostavy – Domáci: Ladislav Benedikovič –
Adamkovič, Roman Berlanský, Tibor Benedikovič,
Boris Pontes – Peter Učeň, Grňo – 3 góly, Burdej,
Zálešák – Dörnhofer st., Miro Učeň (Dörnhofer
ml. – 2 góly, Martin Hauser – 1 gól, Dávid Hauser
1 gól, Lukáš Učeň, Kalnický, Klampár, Jakub
Berlanský, Pieter, Ján Baranovič ml., Filo).
Exil: Laco Polák – Tony Grňa, Štanc, Vestenický,
Maťo Pollák – Drahovský, Chalupka, Sámel,
Plánovský – Peter Brňo, Fabián (Andrej Polák,
Tomáš Učeň, Habánik, Škarka ml., Marek Učeň,
Maťo Učeň, Peter Brňo ml., Katka Brňová).
Za Exil na svoj 56. zápas nastúpil 80-ročný Miloš
Fabián a k 50. zápasu v histórii štefanského futbalu
kapitán Exilu Igor Vestenický.
Predsedom Štefan klubu v Piešťanoch je Ladislav
Alexander Benedikovič.
43. Vianočný kolkársky turnaj v Piešťanoch
Na 1. mieste skončil Jozef Dunajčík (Domoss), na
2. mieste Miroslav Bolech (Povodie Váhu) a na
3. mieste Roman Marek a Tibor Kertésy (obaja
MKK Piešťanz).

44. Telesne postihnutí športovci
a) Jozef Metelka, cyklista, v súčasnosti žije
v Anglicku, reprezentant SR, súťažil v kategórii
C4, vodič Ján Gálik;
- majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike,
Montichiari, Taliansko, 1. miesto v stíhacích
pretekoch na dráhe na 4 km (majster sveta už po
tretíkrát)
- Letné paralympijské hry, Rio de Janeiro, Brazília,
stíhacie preteky na dráhe na 4 km, 1. miesto,
preteky na dráhe na 1 km s pevným štartom,
2. miesto, časovka na ceste na 30 km, 1. miesto.
b) Karin Petrikovičová, zrakovo postihnutá
plavkyňa (PKT ZPŠ, Dolphins Bratislava),
reprezentantka SR;
- majstrovstvá Európy IPC, Funchale, portugalský
ostrov Madeira, 3. miesto na 100 m znak
v kategórii S13
- Letné paralympijské hry, Rio de Janeiro, Brazília,
5. miesto v pretekoch na 100 m znak.
c) Ján Riapoš (ŠK Piešťany, ŠK Žarnovica, ŠK
Hlohovec), reprezentant SR v stolnom tenise
vozíčkarov;
- Letné paralympijské hry 2016, Rio de Janeiro,
Brazília, štvrťfinále v súťaži jednotlivcov
v kategórii TTV a štvrťfinále v súťaži družstiev
spolu s Rastislavom Revúckym a Martinom
Ludrovským.
d) Vladislav Janovjak a vodič Ján Gálik
(CK Piešťany), slabozraký cyklista;
- Letné paralympijské hry, Rio de Janeiro,
14. miesto v časovke, 8. miesto v cestných
pretekoch v kategórii B
- Svetový pohár – 10. miesto.
45. Mestské súťaže
a) Mestská kolkárska liga – 32. ročník – 1. miesto
už 10-krát získalo družstvo Povodia Váhu, na
ďalších miestach skončili – 2. Domoss, 3. Mix
Tatiana, 4. OTJ Banka, 5. Tenet, 6. Daxtav, 7.
Stakotra, 8. Ratnovce, 9. VEM Slovakia.
Družstvo Povodia Váhu obsadilo 1. miesto aj
v súťaži o Ligový pohár.
b) Piešťanská hokejbalová liga – 22. ročník – na
1. mieste skončili hokejbalisti HBC 2012 Piešťany,
ktorí vo finálovej sérii zdolali Detroit Red Wings.
c) Vrškárska liga v tenise veteránov – 31. ročník
– súťažilo 13 tenistov, víťazom sa opäť stal Ivan
Hrdina z Banky.
d) Piešťanské hry v atletike – 51. ročník – 1. júna
2016 sa na piešťanskom štadióne uskutočnila
atletická súťaž základných škôl v kategóriách

mladších a starších žiakov a žiačok. Súťažili
v bežeckých disciplínach, v skoku do diaľky
a v hode kriketovou loptičkou.
V súťaži družstiev 1. miesto opäť obsadila ZŠ
Brezová ul. Mladých športovcov prišli pozdraviť
primátor Piešťan Miloš Tamajka a dlhoročný
propagátor a organizátor mládežníckeho športu na
Slovensku Anton Javorka.
e) Deň loptových talentov – podujatie sa
uskutočnilo 13. februára 2016 v športovej hale
Gymnázia P. de Coubertina, zorganizoval ho PFK
Junior Piešťany a CVČ Ahoj. Jeho cieľom bolo
motivovať deti vo veku do 11 rokov k pohybu
a športovaniu. Deti súťažili v 9-tich disciplínach
– 4 futbalové, 2 basketbalové, 2 hádzanárske
a v skoku na švihadle.

13. Zahraničné styky
1. Partnerské mestá Piešťan
Doteraz uzavreli Piešťany dohody o priateľstve
a spolupráci s deviatimi mestami. Sú to kúpeľné
mestá – fínska Heinola, chorvátske Varaždínske
Toplice, XI. obvod Budapešti, maďarský
Hajdúnánás, poľská Ustroň, české Luhačovice
a Poděbrady, ako posledné pribudli izraelské mesto
Eilat a mestská časť Xicheng.
2. Delegácia Piešťan na návšteve Ustrone
V dňoch 18. – 19. júna 2016 sa 3-členná delegácia
poslancov MsZ v Piešťanoch zavítala do
partnerského poľského mesta Ustroň. Viceprimátor
Piešťan Tomáš Hudcovič, Michal Fiala a Adriana
Drahovská sa zúčastnili Otvorenia letnej sezóny
v Ustrone.
V rámci podujatia vystúpili umelecké súbory
a konali sa športové podujatia. Víťazom
futbalového turnaja sa stali mladí piešťanskí
futbalisti Prvého futbalového klubu Junior.
Zastúpenie v Ustroni mal aj propagačný stánok OO
CR Rezort Piešťany.
Piešťanská delegácia tiež rokovala so zástupcami
mesta Ustroň o ďalších možnostiach vzájomnej
spolupráce, o ubytovacích zariadeniach
a o vzájomnej propagácii. Členovia delegácie si
prezreli ustronský krytý amfiteáter a tiež lanovku
a bobovú dráhu.
3. Partnerské styky Piešťany - Luhačovice
Začiatkom mája 2016 zavítala do Luhačovíc
delegácia Piešťan, ktorú viedol primátor mesta

Miloš Tamajka. Zúčastnila sa Otvorenia letnej
sezóny 2016 v Luhačoviciach.
4. Partnerské styky Piešťany - Poděbrady
Začiatkom mája 2016 zavítala do Poděbrad
delegácia Piešťan, ktorú viedol viceprimátor
Michal Hynek. Zúčastnila sa Otvorenia letnej
sezóny 2016 v Poděbradoch. Vystúpil tam
Piešťanský dixieland a detský FS Striebornička.
5. Delegácia Piešťan na návšteve v Poděbradoch
Začiatkom októbra 2016 navštívila partnerské
mesto Poděbrady 8-členná delegácia mesta
Piešťany na čele s druhým zástupcom primátora
Tomášom Hudcovičom.
Piešťanci sa oboznámili s činnosťou tamojšieho
mestského úradu, jeho odborov a oddelení.
Absolvovali tiež prehliadku mesta, zavítali
do knižnice, informačného centra a do
novovybudovanej Záchrannej stanice pre zranené
živočíchy. Viceprimátor Tomáš Hudcovič sa
oboznámil aj s fungovaním mestských firiem –
Technické služby mesta Poděbrady, s. r. o., Městská
realitní a. s. a Poděbradská sportovní s. r. o.
Vzájomná výmena skúseností bude pokračovať aj
v roku 2017, keď zástupcovia Poděbrad navštívia
Piešťany.
6. Projekt Partnerské mestá očami fotografov
Projekt inicioval v roku 2016 Piešťanský fotoklub,
hlavným partnerom bolo Mesto Piešťany. Fotografi
navštívili partnerské mestá Piešťan – Hajdúnánás,
Ustroň, Heinolu, Luhačovice a Poděbrady.
V každom meste prezentovali svoj projekt Park
Foto a robili výstavu fotografií v plenéri – na
sieťach.
19. novembra 2016 sa v partnerskom izraelskom
meste Eilat uskutočnila spoločná výstava
Piešťanského fotoklubu a Eilatského fotoklubu.

14. Rôzne (zaujímavosti)
1. Predaj časopisu Nota Bene v Piešťanoch –
9. ročník
Pouličný časopis Nota Bene vychádza od roku
2001 a vydáva ho OZ Proti prúdu Bratislava ako
svoj hlavný projekt na pomoc ľuďom, ktorí sa
ocitli bez domova alebo im hrozí strata ubytovania
z finančných dôvodov.
Časopis sa neskôr začal predávať aj v Piešťanoch,
na uliciach ho okoloidúcim ponúkajú pouliční

predajcovia.
Súťaž o Najobľúbenejšieho predajcu časopisu
Nota Bene v Piešťanoch už 9. rok organizuje OZ
Pomoc ohrozeného dieťaťu Piešťany v spolupráci
s Mestom Piešťany. Občania svojim hlasovaním
aj v roku 2016 zvolili troch najobľúbenejších
a jedného najaktívnejšieho predajcu časopisu Nota
Bene v Piešťanoch. Ocenenia si prevzali 1. júla
2016 v Zariadení sociálnych služieb Domum.

Odborná porota, ktorú tvorili šéfkuchár z Villy
Zuckmann Tomáš Repáš a profesionálny poradca
pri kuchárskych súťažiach Lukáš Dörnhofer, určila
za víťaza družstvo Majorán, druhí boli Labužníci
a tretí bol Blesk, divácku cenu získalo družstvo OZ
Spoločne pre Piešťany.
Podujatie vyvolalo veľký záujem verejnosti,
zúčastnilo sa ho približne 500 návštevníkov.

6. Protiarabský incident v Piešťanoch
17. augusta 2016 pred tureckou prevádzkou kebabu
na Winterovej ul. začal opitý mladý muž nadávať
skupine arabských turistov, ktorí sa následne
rozutekali. Majiteľ reštaurácie Iknur Perde sa
pokúšal mladíkovi dohovoriť aby odišiel, ten
však začal rozhadzovať stoličky pred reštauráciou
a preto mu jej majiteľ dal zaucho.
V ranných hodinách nasledujúceho dňa rozbil
mladík sklenené výplne na výkladoch a dverách
reštaurácie. Polícii povedal, že chcel týmto činom
upozorniť na neporiadok na pešej zóne, po ktorej
sa beztrestne preháňajú arabské deti na bicykloch
3. Vyhliadkové jazdy konským povozom
a kolobežkách.
Od polovice marca 2016 začali sa v Piešťanoch
Riešením by mohlo byť vyčlenenie iných
vyhliadkové jazdy na koči. Začiatok okružnej jazdy priestorov na bicyklovanie arabských detí,
je od areálu Kúpeľného ústavu F. E. Scherera. Trasa napríklad v mestskom parku.
vedie cez centrum mesta a Kolonádový most na
Piešťanci sú voči zahraničným návštevníkom
Kúpeľný ostrov, naspäť sa otočí pri Kongresovom
tolerantní, nepovažujú ich za hrozbu pre
centre SLK.
obyvateľov mesta.
2. Protidrogová razia v Piešťanoch
17. februára 2016 na výpadovke z Piešťan
neďaleko čerpacej stanice Slovnaft zastavili
policajti auto s dvoma mužmi. Počas prehliadky
auta objavili konope a metamfetamín, tiež aj
zatavené striekačky.
Jeden z mužov bol eskortovaný do väzby.
Rodičia, najmä dospievajúcich detí majú obavy,
aby ich deti nezačali užívať omamné látky. Na
Slovensku pôsobí viacero dílerov drog, ktorých sa
usilujú policajti chytiť pri čine.

4. Hniezda havranov v Piešťanoch
Začiatkom jari 2016 si na Ul. A. Hlinku havrany
opäť postavili hniezda. Na ich nadmerný hluk pri
výchove havraních mláďat sa tunajší obyvatelia
sťažujú už niekoľko rokov.
Mesto získalo od ministerstva životného prostredia
povolenie na odstránenie hniezd a úpravu stromov,
aby sa havrany presťahovali do inej lokality, napr.
do mestského parku alebo na Vážsky ostrov. Takéto
riešenie však bolo nedostatočné a preto mesto opäť
požiadalo o udelenie výnimky aj pre ďalšie lokality
s výskytom havrana čierneho.
5. Sĺňavský guláš – 5. ročník
Súťaž vo varení Sĺňavského gulášu sa uskutočnila
7. mája 2016 v bufete Dino pri Sĺňave. Podujatie
zorganizoval poslanec MsZ Michal Fiala. Súťažilo
11 družstiev, medzi nimi aj družstvo pracovníkov
mestského úradu pod vedením viceprimátora
mesta Tomáša Hudcoviča, družstvo iniciatívy
Spoločne pre Piešťany pod vedením poslanca MsZ
Jozefa Malíka i družstvo seniorskeho parlamentu
pod vedením jeho predsedu Štefana Škuleca
a šéfkuchára Vlada Kuba.

7. Vysadenie Stromu tolerancie medzi národmi
V rámci rekonštrukcie pešej zóny bolo na nej
v roku 2005 vysadené stromoradie. Jeden z týchto
stromov, ktorý sa nachádzal medzi Nám. slobody
a Winterovou ul., časom vyschol.
25. októbra 2016 bola na tom mieste zasadená
lipa malolistá s názvom Strom tolerancie medzi
národmi. S nápadom prišiel riaditeľ Inštitútu pre
trvalo udržateľný rozvoj Dušan Knap, mesto jeho
návrh akceptovalo.

Ing. Alexander Murín

