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Významné udalosti vo svete v roku 2017
Inštitút Pew Research Center vykonal prieskum
so 42 tis. ľuďmi z 38 krajín. Za najväčšie hrozby
v roku 2017 považovali teroristické organizácie
a vplyv klimatických zmien na životné prostredie.
V januári nastúpil do funkcie prezidenta USA
nevyspytateľný Donald Trump. USA obvinili
Rusko z ovplyvňovania volieb prezidenta USA,
ktoré to však poprelo.
Pokračovali sankcie voči Rusku zo strany USA
a EÚ kvôli pripojeniu Krymu k Ruskej federácii
a podpore separatistov na východe Ukrajiny.
Ukrajinská vláda je naďalej pod vplyvom Západu
a nepriateľsky zameraná voči Rusku.
Aj v tomto roku sa vo viacerých krajinách
uskutočnili teroristické útoky, ktoré si vyžiadali
ľudské obete.
V Sýrii pokračovali boje vládnych vojsk
s podporou Ruska proti bojovníkom Islamského
štátu a opozičným povstalcom.
Vyhrotili sa rozpory medzi USA a Severnou
Kóreou, ktorá sa stala raketovo-nukleárnou
krajinou.
Významné udalosti na Slovensku v roku 2017
Vláda SR pripravila ďalší sociálny balík na rok
2018 vo výške takmer 1,1 miliardy eur. Ďalších 420
miliónov eur má vynaložiť štát na zvýšenie platov
v štátnej a verejnej správe, dôchodkov a pod.
675 miliónov eur majú vynaložiť zamestnávatelia
na rast minimálnej mzdy a príplatkov za prácu
v noci, počas víkendov a sviatkov.
Opozičné strany počas roka neustále kritizovali
aktivity vládnej trojkoalície SMER – SD, SNS
a Most-Híd.
V novembri sa na Slovensku uskutočnili
regionálne voľby predsedov samosprávnych krajov
a poslancov krajských zastupiteľstiev.
Na Slovensku pokračovala elektronizácia
v podnikateľskej oblasti a v oblasti služieb pre
širokú verejnosť, v úradoch, školách a pod.
Cyklista Peter Sagan získal tretíkrát za sebou titul
majstra sveta v cestnej cyklistike.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2017
V januári a vo februári Mestské zastupiteľstvo
mesta Piešťany odsúhlasilo obmedzenie právomocí

primátora Piešťan pri riadení Bytového podniku
Piešťany, s. r. o.
Zo svojich funkcií odstúpili obaja zástupcovia
primátora mesta, od začiatku mája sa novým
a jediným zástupcom primátora stal Martin Valo.
V máji sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
Cien primátora mesta Piešťany a vyhlásenie
najúspešnejších športovcov mesta Piešťany za
predchádzajúci rok.
Začiatkom júna sa uskutočnilo slávnostné
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
Od júna má piešťanské múzeum nový názov
– Balneologické múzeum Imricha Wintera
v Piešťanoch.
V novembri sa konali voľby predsedu a poslancov
Trnavského samosprávneho kraja.
Akcionári spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. počas
roka pokračovali v hľadaní možností na záchranu
letiska.
Mestu Piešťany sa na výstavbu nových objektov
a cyklotrás podarilo získať z eurofondov vyše
3 milióny eur.
Vykonala sa kompletná rekonštrukcia
Sládkovičovej ul., časti Ul. A. Hlinku a Poštovej ul.
V auguste sa začala výstavba mestskej
kompostárne.
Pokračovali opravy a menšie rekonštrukcie
základných a materských škôl, v priestoroch ZŠ na
Holubyho ul. vznikla nová materská škola.
Bolo otvorené detské ihrisko Žihadielko
a zrekonštruované detské ihriská v škôlkach.
V priebehu roka sa uskutočnilo viacero hudobných
a filmových festivalov.
V roku 2017 opäť klesol počet obyvateľov Piešťan.

1. Orgány mesta
1. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany
V roku 2017 sa uskutočnilo 10 zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
(ďalej len MsZ).
1. zasadnutie MsZ dňa 12. januára 2017
– v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z prechádzajúceho zasadnutia MsZ konaného
15.12.2016, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, skončenie výkonu funkcie hlavného
kontrolóra mesta Ing. Petra Konečného
a vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra,

bod Rôzne (Bytový podnik Piešťany, s. r. o.
– obmedzenie kompetencií primátora mesta
a konateľa spoločnosti), interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 7 bodov programu.
1. Ukončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra
Mesta Piešťany a vyhlásenie novej voľby hlavného
kontrolóra mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č. 3/2017) – MsZ zobralo na vedomie skončenie
výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta
Piešťany Ing. Petra Konečného vzdaním sa funkcie
ku dňu 31.12.2016.
Zároveň MsZ schválilo vyhlásenie novej voľby
hlavného kontrolóra mesta Piešťany na deň
28.02.2017, určenie výkonu tejto funkcie v rozsahu
37,5 hod. týždenne, poverenie primátora mesta
vymenovať komisiu na posúdenie náležitostí
prihlášok kandidátov na túto funkciu a tiež volebný
poriadok pre túto voľbu.
Hlavného kontrolóra mesta Piešťany zvolí mestské
zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
2. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – obmedzenie
kompetencií primátora mesta Piešťany pri výkone
právomocí Valného zhromaždenia BPP, s. r. o.
(uznesenie MsZ č. 5/2017) – MsZ po prerokovaní
schválilo prípady, pri ktorých je primátor mesta
pri výkone právomocí Valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s. r. o.
oprávnený o týchto prípadoch rozhodnúť iba
v súlade s uznesením MsZ, ktoré musí predchádzať
rozhodnutiu Valného zhromaždenia BPP, s. r. o.
Následne po prerokovaní v mestskej rade dňa
20.1.2017 primátor mesta oznámil, že uznesenie
MsZ č. 5/2017 nepodpíše a výkon uznesenia
pozastavil dňom 20.1.2017. Z toho dôvodu
uznesenie zatiaľ nenadobudlo platnosť.
3. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – zápis
uznesenie MsZ č. 5/2017 do Obchodného registra
(uznesenie MsZ č. 7/2017) – MsZ po prerokovaní
schválilo, aby primátor mesta a konateľ obchodnej
spoločnosti BPP, s. r. o. dali uznesenie MsZ č.
5/2017 zapísať do Obchodného registra do 15 dní
od nadobudnutia jeho účinnosti.
Po prerokovaní v MsR dňa 20.1.2017 výkon
uznesenia MsZ č. 5/2017 A/ bol pozastavený.
4. Výberové konanie na riaditeľa Bytového
podniku Piešťany, s. r. o. (uznesenie MsZ č.
8/2017) – MsZ odporučilo vedeniu mesta vyhlásiť
výberové konanie na funkciu riaditeľa BPP, s. r. o.
do 1 mesiaca od podpisu tohto uznesenia.
2. zasadnutie MsZ dňa 28. februára 2017 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia

uznesení a interpelácií z rokovaní MsZ, konaných
15.12.2016 a 12.1.2017, opäť Bytový podnik
Piešťany, s. r. o., voľba hlavného kontrolóra,
zriadenie športových tried, 2 štatúty, prevody
vlastníctva pozemkov, prevody vlastníctva majetku
Mesta Piešťany, zriadenie vecných bremien, správa
o činnosti mestskej polície za rok 2016, bod Rôzne
(zriadenie komisie MsZ pre leteckú infraštruktúru
a cestovný ruch), interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 19 bodov programu.
1. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – obmedzenie
kompetencií primátora mesta pri výkone právomocí
Valného zhromaždenia BPP, s. r. o. (uzn. MsZ
č. 11/2017) – poslanci MsZ opätovne schválili
uzn. MsZ č. 5/2017, ktorého výkon primátor mesta
pozastavil. Za opätovné schválenie uznesenia MsZ
č. 5/2017 hlasovalo 90 % poslancov MsZ, čo bolo
potrebné na prelomenie primátorského veta.
2. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – oprávnenia
konateľa spoločnosti (uznesenie MsZ č. 12/2017) –
MsZ schválilo, ktoré zmluvy konateľ BPP, s. r. o.
pri výkone právomocí štatutárneho orgánu je
oprávnený uzatvoriť.
Po prerokovaní v mestskej rade dňa 10.3.2017
primátor mesta výkon uznesenia č. 12/2017
pozastavil dňom 10.3.2017.
3. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – podnet na
Krajskú prokuratúru v Trnave (uznesenie MsZ
č. 14/2017) – MsZ po prerokovaní súhlasilo
s podaním podnetu na Krajskú prokuratúru
v Trnave na preskúmanie zákonnosti postupu
primátora Piešťan pri výkone dvoch mimoriadnych
valných zhromaždení obchodnej spoločnosti
BPP, s. r. o.
4. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – úloha pre MsÚ
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 15/2017) – MsZ
uložilo mestskému úradu pripraviť aktualizáciu
Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany
a tiež Zakladacej listiny a Stanov BPP, s. r. o.
Po prerokovaní v mestskej rade dňa 10.3.2017
primátor mesta výkon uznesenia č. 15/2017
pozastavil dňom 10.3.2017.
5. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – štatutárny
a kontrolný orgán (uznesenie MsZ č. 16/2017)
– MsZ po prerokovaní odporučilo primátorovi
mesta predložiť mená zástupcov v štatutárnom
a kontrolnom orgáne spoločnosti BPP, s. r. o. na
schválenie MsZ mesta Piešťany.
6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 18/2017) – MsZ po prerokovaní
zobralo na vedomie 8 kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra Mesta Piešťany. Zároveň MsZ

zobralo na vedomie výsledky tajného hlasovania.
Keďže ani jeden z kandidátov nedostal
nadpolovičnú väčšinu hlasov, konalo sa 2. kolo
volieb, do ktorého postúpili Ing. Zita Bruncková
a Ing. Martin Svorad. MsZ zobralo na vedomie, že
v 2. kole volieb bol tajným hlasovaním za hlavného
kontrolóra mesta Piešťany zvolený Ing. Martin
Svorad.
7. Základná škola Holubyho ul. – zriadenie
športových tried (uznesenie MsZ č. 19/2017) –
MsZ po prerokovaní zriadenie športových tried
schválilo.
Na základe predloženého projektu budú na škole
zriadené športové triedy so športovou prípravou na
futbal, basketbal a florbal.
8. Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany
na rok 2017 (uznesenie MsZ č. 21/2017) – MsZ po
prerokovaní štatút schválilo.
9. Štatút udeľovania Ceny primátora mesta
Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej,
zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej
(uznesenie MsZ č. 22/2017) – MsZ po prerokovaní
štatút schválilo.
Nový štatút bol doplnený novými podnetmi od
poslancov MsZ Mgr. Matúša Kromholca. Bol
do neho zapracovaný návrh na novú kategóriu
Filantrop roka.
10. Zriadenie Komisie pre leteckú infraštruktúru
a cestovný ruch MsZ (uznesenie MsZ č. 33/2017)
– MsZ po prerokovaní zriadenie komisie a členov
komisie schválilo.

s Povodím Váhu nájomnú zmluvu na pozemky
pre projekt KOLOOKRUH Sĺňava v súvislosti
s prípravou žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov z fondov EÚ.
Zároveň MsZ schválilo predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok vo výške cca
600 tisíc eur za účelom realizácie projektu
s názvom Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany
v rámci výzvy s kódom Integrovaný regionálny
operačný program. Projekt obsahuje 2 cyklotrasy –
1. Cyklotrasa Dopravná ul. - Sasinkova ul. (1614
m), 2. Cyklistický chodník Krajinská cesta (692 m).
4. zasadnutie MsZ dňa 30. marca 2017 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a interpelácií z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, účasť Mesta Piešťany v Združení obcí
Zelená cesta, prevody vlastníctva pozemkov,
zriadenie vecného bremena, dlhodobý úver Mesta
Piešťany na financovanie investičných akcií,
dotácie Mesta Piešťany na rok 2017, bod Rôzne,
interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 13 bodov
programu.
1. Združenie obcí Zelená cesta (uznesenie MsZ
č. 45, č. 46 a č. 47/2017) – MsZ schválilo účasť
Mesta Piešťany ako zriaďovateľa v Združení obcí
Zelená cesta so sídlom v Trebaticiach.
Zároveň MsZ schválilo zrušenie uznesenia MsZ
č. 180/2015 o členstve Mesta Piešťany v združení
Mikroregión Zelená cesta Piešťany - Vrbové.
Zriaďovateľmi Združenia Zelená cesta sú Mesto
Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Krakovany a Obec
3. zasadnutie MsZ dňa 16. marca 2017 –
Trebatice, združenie bude zriadené z iniciatívy
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
primátorov Piešťan a Vrbového a starostov
uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
Krakovian a Trebatíc. Na jeho zriadení a obsahu
zasadnutia MsZ, opäť Bytový podnik Piešťany, s. r. o., zmluvy a stanov združenia sa dohodli 17. januára
cyklotrasy v Piešťanoch, bol Rôzne, interpelácie
2017.
poslancov MsZ a pod., spolu 8 bodov programu.
Zároveň MsZ schválilo nominovanie Lukáša
1. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. – oprávnenia
Pavlecha za výkonného riaditeľa
konateľov spoločnosti (uznesenie MsZ č. 37/2017) a Jozefa Drahovského ako zástupcu Mesta
– poslanci MsZ opätovne schválili s vyše 90 %
Piešťany do dozornej rady združenia.
hlasov uznesenie MsZ č. 12/2017, ktorého výkon
MsZ neschválilo možnosť vybudovať cyklotrasu
primátor mesta pozastavil dňom 10.3.2017.
v jednom i druhom smere Piešťany – Vrbové vedľa
Zároveň opätovne uložili MsÚ v Piešťanoch
železnice. Nevyužívaná železničná trať Piešťany –
pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ aktualizáciu Vrbové má byť prebudovaná na cyklotrasu.
Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Piešťany,
O zachovanie železničnej trate sa však usilujú
Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku
niektorí občania na čele s poslancom MsZ Petrom
Piešťany.
Veverkom.
2. Projekt Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany 2. Prijatie dlhodobého úveru na financovanie
(uznesenie MsZ č. 39/2017 a č. 40/2017) – MsZ
investičných akcií Mesta Piešťany (uznesenie MsZ
po prerokovaní odporučilo MsÚ v Piešťanoch
č. 52/2017) – MsZ schválilo prijatie dlhodobého
pripraviť do dvoch mesiacov v spolupráci
úveru vo výške 1 635 000 eur na financovanie

investičných akcií schválených v rozpočte Mesta
Piešťany na rok 2017 s plávajúcou úrokovou
sadzbou od banky ktorá predloží najvýhodnejšiu
ponuku. Oslovené boli 3 banky, spolupracujúce
s Mestom Piešťany – VÚB, Prima banka
a Slovenská sporiteľňa a s ponukou prišla aj
ČSOB, s ktorou Mesto Piešťany v súčasnosti nemá
obchodný vzťah. Nakoniec úver Mestu Piešťany
poskytla Slovenská sporiteľňa, a. s. vo výške
1 494 660 eur, v roku 2017 bolo Mestom Piešťany
z úveru čerpaných 1 171 164 eur.
Mesto Piešťany plánuje použiť úver na
realizáciu viacerých investičných akcií v súlade
s Programovým rozpočtom Mesta Piešťany na rok
2017.
3. Dotácie Mesta Piešťany v roku 2017 (uznesenie
MsZ č. 53, č. 54, č. 55, č. 66/2017) – MsZ schválilo
poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu
a rekreácie, v oblasti sociálnej a zdravotníckej,
v oblasti záujmovej umeleckej činnosti
a kultúrnych aktivít a v oblasti stratégie a rozvoja
mesta. MsZ schvaľuje dotácie od 1000 eur nahor.
5. zasadnutie MsZ dňa 26. apríla 2017 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, zníženie energetickej náročnosti materských
škôl v meste Piešťany, zmena Programového
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017, bod Rôzne,
interpelácie poslancov MsZ, spolu 8 bodov
programu.
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt Zníženie energetickej náročnosti Materskej
školy Považská ul. v meste Piešťany (uznesenie
MsZ č. 61/2017) – MsZ po prerokovaní schválilo
predložilo žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia na realizáciu daného projektu.
Zároveň MsZ schválilo zabezpečenie
realizácie projektu a tiež výšku maximálneho
spolufinancovania projektu zo strany mesta v sume
35 tisíc eur z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 697 367 eur.
2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt Zníženie energetickej náročnosti Materskej
školy Ružová ul. v meste Piešťany (uznesenie
MsZ č. 62/2017) – MsZ po prerokovaní schválilo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia na realizáciu daného projektu.
Zároveň MsZ schválilo zabezpečenie

realizácie projektu a tiež výšku maximálneho
spolufinancovania projektu zo strany mesta v sume
21 500 eur z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 423 968 eur.
Cieľom projektu je zníženie energetickej
náročnosti budovy MŠ realizáciou stavebných
úprav – komplexné zateplenie materskej školy,
modernizácia elektroinštalácie a prípravy
teplej vody, úprava vykurovania, dobudovanie
vzduchotechniky a pod.
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2017 (uznesenie MsZ č. 63/2017) – MsZ
zmenu rozpočtu schválilo.
6. zasadnutie MsZ dňa 18. mája 2017 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a interpelácií z predchádzajúcich
zasadnutí MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, komunálny odpad v Piešťanoch v roku
2016, autobusová doprava v meste, správa
o ukončených kontrolách hlavného kontrolóra
mesta Piešťany, bod Rôzne, interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 13 bodov programu.
Bol tiež daný návrh na zmenu programu, a to
zaradiť nový bod č. 4 – Možnosť stavby cyklotrasy
Piešťany – Vrbové s možnosťou využívania
železnice Piešťany – Vrbové. MsZ zmenu
programu neschválilo.
1. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Piešťany za rok 2016 (uznesenie
MsZ č. 69/2017) – MsZ po prerokovaní zobralo
vyhodnotenie na vedomie.
Zároveň MsZ schválilo, aby MsÚ v Piešťanoch
aktualizoval VZN o odpadoch so zameraním
na pravidlá nakladania s pneumatikami. Tiež
schválilo, aby MsÚ v Piešťanoch zosúladil
nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
2. Optimalizácia dopravy v Piešťanoch (uznesenie
MsZ č. 80/2017) – MsZ po prerokovaní uložilo
MsÚ spracovať podklady na zadanie Optimalizácie
dopravy v Piešťanoch a zapracovať finančné
prostriedky do rozpočtu mesta na rok 2018 k jej
vyhotoveniu.
Mestskú autobusovú dopravu (ďalej len MAD)
na území Piešťan zabezpečuje dopravca ARRIVA
Trnava, a. s. (SAD, a. s. Trnava) na základe
rámcovej zmluvy zo dňa 22. júla 2008.
Mesto Piešťany každoročne poskytuje dopravcovi
príspevok na úhradu preukázanej straty za
dohodnutý prepravný výkon.
3. Kontrola údajov o nákladoch a tržbách za MAD

v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 81/2017) – MsZ
po prerokovaní schválilo vykonanie kontroly
údajov dopravcu ARRIVA Trnava, a. s., ktoré sa
týkajú nákladov a výnosov za MAD v Piešťanoch.
Kontrolu materiálu s názvom Mestská autobusová
doprava na území mesta Piešťany uskutoční hlavný
kontrolór Mesta Piešťany Ing. Martin Svorad.
4. Informácia o mestskej autobusovej doprave na
území mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 82/2017)
– MsZ po prerokovaní informáciu zobralo na
vedomie.
5. Návrh na zástupcu mesta Piešťany v Dozornej
rade TAVOS, a. s. (uznesenie MsZ č. 86/2017)
– MsZ odporučilo schváliť do Dozornej rady
TAVOS, a. s., ako zástupcu mesta Piešťany
primátora mesta Miloša Tamajku. Na júnovom
Valnom zhromaždení TAVOS-u však Miloš
Tamajka nebol za člena dozornej rady schválený.
7. zasadnutie MsZ dňa 20. júna 2017 – v programe
zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení
a interpelácií z predchádzajúceho zasadnutia
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, vyhodnotenie plnenia rozpočtov MsKS,
MsK a Služieb mesta Piešťany za rok 2016,
vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu
Mesta Piešťany za rok 2016, zmena Programového
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017, mestská
autobusová doprava, Program HaSR 2015 - 2025
mesta Piešťany, dopravno-bezpečnostná situácia
v meste, cyklotrasy v Piešťanoch, bol Rôzne,
interpelácie poslancov a pod., spolu 34 bodov
programu.
1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok
2016 (uznesenie MsZ č. 90 a č. 91/2017) –
MsZ po prerokovaní schválilo vyhodnotenie s
pripomienkami poslancov.
MsZ schválilo sledovanie a dopĺňanie merateľných
ukazovateľov za každé podujatie samostatne (počet
účastníkov a finančné náklady).
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej
knižnice mesta Piešťany za rok 2016 (uznesenie
MsZ č. 92/2017) – MsZ po prerokovaní
vyhodnotenie schválilo.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta
Piešťany za rok 2016 (uznesenie MsZ č. 93/2017) –
MsZ po prerokovaní vyhodnotenie schválilo.
4. VZN mesta Piešťany o miestach na
umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií pred voľbami do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2017 (uznesenie MsZ

č. 96/2017) – MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
Na vedenie volebnej kampane za účelom rovnosti
bola vyhradená plocha v lokalite Námestie slobody.
Na uvedenom stanovišti budú umiestnené
propagačné zariadenia žltej farby s pôdorysom
trojuholníka, na ktorých budú pripravené plochy
na vylepovanie plagátov pre každý kandidujúci
subjekt.
5. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2016 – Záverečný účet
(uznesenie MsZ č. 97/2017) – MsZ po prerokovaní
schválilo vyhodnotenie plnenia rozpočtu výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Schválenie odporučil hlavný kontrolór mesta
Piešťany.
Zároveň MsZ schválilo rozdelenie výsledku
rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany
k 31.12.2016.
6. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2017 (uznesenie MsZ č. 99, č. 100,
č. 101, č. 102, č. 103, č. 104 a č. 105/2017) – MsZ
po prerokovaní schválilo navrhované zmeny
v Programovom rozpočte mesta Piešťany na rok
2017, a to v príjmovej časti o sumu 388 809 eur
na celkové príjmy v sume 28 570 818 eur a vo
výdavkovej časti o sumu 384 318 eur na celkové
výdavky v sume 26 021 223 eur.
7. Forma zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy
o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov
na projekty Mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č. 106/2017) – MsZ schválilo zabezpečenie
pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na projekt vybudovanie
zberného dvora v meste Piešťanoch a na projekt
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
biankozmenkou.
8. Mestská autobusová doprava na území mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 116/2017) – MsZ
schválilo Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve
uzatvorenej 22. júla 2008 medzi Mestom Piešťany
a spoločnosťou ARRIVA Trnava, a. s. Obsahom
dodatku je zmena termínu platnosti zmluvy, jeho
predĺžením do 31. decembra 2018.
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt budovania učební v ZŠ M. R. Štefánika,
Vajanského ul. (uznesenie MsZ č. 120/2017)
– MsZ po prerokovaní schválilo predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len NFP) v rámci výzvy IROP (operačný program
Integrovaný regionálny operačný program) za
účelom realizácie projektu Budovanie technického
vybavenia odborných učební v ZŠ M. R.

Štefánika, Vajanského ul. v meste Piešťany. Výška
spolufinancovania mestom je 5 % (do 10 tisíc eur).
Plánované celkové náklady na realizáciu projektu
sú 171 535 eur, z toho žiadosť o NFP je 162 958
eur (95 %).
10. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na projekt budovania učební v ZŠ Holubyho
ul. (uznesenie MsZ č. 121/2017) – MsZ po
prerokovaní schválilo predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy IROP za účelom realizácie projektu
Budovanie technického vybavenia odborných
učební v ZŠ Holubyho ul. v meste Piešťany.
Výška spolufinancovania mestom je 5 % (do 10
tisíc eur). Plánované celkové náklady na realizáciu
projektu sú 177 073 eur, z toho žiadosť o NFP je
168 220 eur (95 %).
11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na projekt budovania učební v ZŠ Mojmírova
ul. (uznesenie MsZ č. 122/2017) – MsZ po
prerokovaní schválilo predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy IROP za účelom realizácie projektu
Budovanie technického vybavenia odborných
učební v ZŠ Mojmírova ul. v meste Piešťany.
Výška spolufinancovania mestom je 5 % (do 8
tisíc eur). Celkové plánované náklady na realizáciu
projektu sú 124 734 eur, z toho žiadosť o NFP je
118 449 eur (95 %).
12. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Piešťany (uznesenie
MsZ č. 123/2017) – MsZ po prerokovaní
vyhodnotenie plnenia PHaSR mesta Piešťany 2015
– 2025 k 31. decembru 2016 zobralo na vedomie.
13. Žiadosť o dotáciu na projekt dopravnobezpečnostnej situácie v Piešťanoch (uznesenie
MsZ č. 124/2017) – MsZ po prerokovaní schválilo
predloženie žiadosti o dotáciu Prezídia Policajného
zboru z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR, Výzva č. V - Podpora činností súvisiacich s
bezpečnosťou cestnej premávky, a to na realizáciu
projektu Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej
situácie v meste Piešťany.
V rámci projektu sa má realizovať niekoľko
stavieb: 1. Nasvietenie priechodu pre chodcov
na ceste II/499 – Krajinská cesta v križovatke
s Hollého ul. a tiež Nasvietenie priechodu pre
chodcov, priechod 1. na Brezovej ul. pri základnej
škole a priechod 2. na Ul. Dominika Tatarku
pri križovatke so Školskou ul. (LED svietidlá
zapustené do vozovky).
14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany –
1. etapa (uznesenie MsZ č. 125/2017) – MsZ

po prerokovaní schválilo predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu IROP za účelom realizácie
projektu Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany –
1. etapa. V rámci 1. etapy sa má realizovať projekt
č. 1 Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta
v Piešťanoch a projekt č. 2 Cyklistická a pešia trasa
– úsek 7, 8, 9, Kolookruh Piešťany – Sĺňava.
Toto uznesenie MsZ č. 125/2017 však bolo neskôr
zrušené uznesením MsZ č. 15/2017.
15. Futbalový štadión Piešťany – údržba
atletickej dráhy (uznesenie MsZ č. 132/2017) –
MsZ odporučilo MsÚ v Piešťanoch rokovať so
zástupcami atletického oddielu a futbalového
klubu o dohode o spôsobe údržby a starostlivosti
o atletickú dráhu na futbalovom štadióne.
Zároveň MsZ uložilo hlavnému kontrolórovi
Mesta Piešťany preveriť plnenie zmluvy o údržbe
atletickej dráhy.
16. Hospodárenie firiem s majetkovou účasťou
Mesta Piešťany (uznesenie MsZ č. 134/2017)
– MsZ po prerokovaní uložilo MsÚ predložiť
poslancom MsZ do 10. júla 2017 elektronicky
informáciu o hospodárení firiem s majetkovou
účasťou Mesta Piešťany za rok 2016, vrátane
informácií z valných zhromaždení – výročných
správ.
8. zasadnutie MsZ dňa 20. septembra 2017 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, informácia o Bytovom podniku Piešťany,
s. r. o., zmeny rozpočtov MsKS, Služieb mesta
Piešťany, p. o. a Programového rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2017, činnosť komisie pre leteckú
infraštruktúru a cestovný ruch, delegovanie
zástupca Mesta Piešťany do novoustanovených
rád pri materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany, zariadenie starostlivosti
o deti vo veku do troch rokov, prevody vlastníctva
nehnuteľností, zriadenie vecného bremena, žiadosti
Mesta Piešťany o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov, aktivity Mesta Piešťany
na riešenie prevádzky kúpaliska Eva, bod Rôzne,
interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu 28 bodov
programu.
1. Informácia o Bytovom podniku Piešťany, s. r. o.
(uznesenie MsZ č. 137/2017) – A. MsZ po
prerokovaní schválilo obmedzenie kompetencií
primátora mesta pri výkone právomocí Valného
zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový

podnik Piešťany, s. r. o. Primátor mesta, ako jediný
člen valného zhromaždenia, má v budúcnosti
rozhodovať o záležitostiach bytového podniku
až po predchádzajúcom prerokovaní a schválení
poslancami MsZ, a to v nasledujúcich prípadoch:
a) o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku
s výnimkou prevodu bytov podľa zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov;
b) o uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom
majetku od výmery vyššej ako 150 m2 alebo
v hodnote vyššej ako 10 tis. eur, ako aj o uzatvorení
nájomnej zmluvy na dobu dlhšie ako 3 roky.
B. MsZ zobralo na vedomie informáciu o Bytovom
podniku Piešťany, s. r. o.
Primátor Piešťan však následne výkon uzn. MsZ č.
137/2017/A pozastavil.
Dôvodom pre schválenie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva bolo to, že konateľ
bytového podniku Pavol Vermeš uzavrel so
súkromnou trnavskou firmou YZAMER zmluvu
o prevádzkovaní tepelného hospodárstva bytového
podniku, a to bez predchádzajúceho odsúhlasenia
zmluvy mestským zastupiteľstvom.
2. Správa o činnosti Komisie pre leteckú
infraštruktúru a cestovný ruch MsZ mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 139/2017) – MsZ po
prerokovaní zobralo na vedomie stručný prehľad
o súčasných aktivitách komisie.
O činnosti komisie informovali poslancov MsZ
Ing. Miroslav Fabian a Ing. Stanislav Polonský.
3. Centrum včasnej intervencie (uznesenie MsZ
č. 147/2017) – MsZ po prerokovaní zobralo
na vedomie participáciu Mesta Piešťany na
zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej
intervencie so sídlom v Trnave. Zároveň schválilo
nomináciu zástupcu Mesta Piešťany Mgr. Martina
Cifru do Správnej rady n. o. Centrum včasnej
intervencie.
Úlohou centra bude poskytovanie systematickej
a komplexnej podpory rodinám s deťmi so
zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 do 7
rokov.
4. Štatút Zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa mesta Piešťany (uznesenie
MsZ č. 150/2017) – MsZ po prerokovaní štatút
schválilo.
Zriaďovateľom zariadenia je Mesto Piešťany, jeho
sídlo je na Javorovej ul. 27 (predtým to boli detské
jasle). Štatút nadobudol platnosť dňom
1. októbra 2017. Zároveň stratil účinnosť a platnosť
Štatút Mestských jaslí Mesta Piešťany, ktorý bol

schválený uznesením MsZ č. 179/2008.
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na projekt Vybudovanie cyklotrás v meste
Piešťany (uznesenie MsZ č. 158/2017) – MsZ
po prerokovaní schválilo návrh žiadosti Mesta
Piešťany o NFP vo výške 612 tisíc eur v rámci
Operačného programu Integrovaný regionálny
operačný program (IROP) za účelom realizácie
projektu Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany
– 1. etapa. Zároveň MsZ schválilo zabezpečenie
realizácie projektu a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizácie
projektu vo výške 30,5 tisíc eur (5 % z celkových
oprávnených výdavkov).
V rámci 1. etapy sa má realizovať projekt
Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta.
Priestor stavby sa nachádza na Bratislavskej ceste
I/61 v dĺžke 1,175 km.
Stavba bude rozdelená na niekoľko častí:
1. Úsek Bratislavskej cesty medzi križovatkami
ulíc Krajinská cesta – Ul. D. Tatarku, 2. Úsek
Bratislavskej cesty medzi križovatkami ulíc Ul.
D. Tatarku – Teplická ul./Staničná ul., 3. Úsek
Bratislavskej cesty medzi križovatkami ulíc
Teplická ul./Staničná ul. – Trieda A. Hlinku.
Zároveň MsZ schválilo zrušenie uznesenie MsZ
č. 125/2017.
6. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch
(uznesenie MsZ č. 159/2017) – MsZ po
prerokovaní schválilo návrh žiadosti Mesta
Piešťany o NFP v rámci OP Integrovaný regionálny
operačný program (IROP) za účelom realizácie
projektu Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch.
Zároveň MsZ schválilo zabezpečenie realizácie
projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizácie projektu vo
výške 4,4 tis. eur (5 % z celkových oprávnených
výdavkov).
V prípade schválenia projektu sa vykoná
inventarizácia drevín – stromov a kríkov (listnatých
a ihličnatých), uskutoční sa výrub niektorých
drevín a kríkových porastov v zlom zdravotnom
stave, nevhodne zasadených, zdeformovaných,
preschnutých i prehustených. Ostatné dreviny budú
odborne ošetrené a vysadia sa nové stromy a kríky.
Tiež budú vymenené existujúce lavičky a doplnené
novými.
7. Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov
na projekt Rekonštrukcia telocviční v meste
Piešťany (uznesenie MsZ č. 160/2017) – MsZ po
prerokovaní schválilo návrh žiadosti o poskytnutie

finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične.
Zároveň MsZ schválilo zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizácie
projektu vo výške cca 15 tisíc eur
(10 % z celkových oprávnených výdavkov).
Projekt je zameraný na rekonštrukciu telocviční na
dvoch školách – ZŠ Mojmírova ul. a ZŠ Holubyho
ul. Žiadateľom je Mesto Piešťany, ktoré je
zriaďovateľom oboch základných škôl.
8. Aktivity Mesta Piešťany na riešenie využitia
kúpaliska Eva (uznesenie MsZ č. 167/2017) –
MsZ po prerokovaní uložilo MsÚ v Piešťanoch
spracovať a predložiť na rokovanie MsZ
v decembri 2017 materiál analyzujúci možnosti
vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky,
rekonštrukcie a rozvoja kúpaliska Eva.
9. zasadnutie MsZ dňa 9. novembra 2017 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, zmeny a doplnky ÚPN Centrálnej mestskej
zóny Piešťany č. 4/2016, VZN o zmene a doplnení
financovania školských zariadení, zriadených
Mestom Piešťan, zmena Programového rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2017, zriadenie vecného
bremena, zámena, nájom, žiadosť o poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu Kolonádového mosta, bod
Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod., spolu
16 bodov programu.
1. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Piešťany
(uznesenie MsZ č. 171/2017) – MsZ po
prerokovaní schválilo voľbu Márie Golubcovej za
prísediacu pre Okresný súd Piešťany.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu
projektu Rekonštrukcie NN KP – Most kolonádový
a plastika (uznesenie MsZ č. 179/2017) – MsZ
po prerokovaní schválilo návrh žiadosti Mesta
Piešťany o poskytnutie dotácie v rámci výzvy
Ministerstva kultúry SR a programu Obnovme
svoj dom, zameraného na ochranu národných
kultúrnych pamiatok. Plánované celkové oprávnené
výdavky sú cca 1 874 247 eur, z toho dotácia je
1 742 534 eur (95 %) a spolufinancovanie mestom
91 713 eur (5 %).
Zámerom projektu je rozsiahla rekonštrukcia mosta
a zároveň zriadenie galérie na osvetové účely –
z kúpeľnej strany mosta a zriadenie infocentra
pre informačno-prezentačné aktivity – z mestskej

strany mosta, vrátane pitného pavilónu.
Projekt sa má realizovať v troch častiach:
1. Rekonštrukcia mostnej časti, vrátane vstupných
plôch, 2. Rekonštrukcia nadstavby – vrchnej časti
mosta, strechy, 3. Komplexné riešenie obnovy
interiéru.
3. Bytový podnik Piešťany, s. r. o. (uznesenie
MsZ č. 183/2017) – MsZ opätovne schválilo
septembrové uznesenie MsZ č. 137/2017
o obmedzení kompetencií primátora Piešťan vo
vzťahu k Bytovému podniku Piešťany.
4. Kontrola mestských komunikácií (uznesenie
MsZ č. 185/2017) – MsZ po prerokovaní
odporučilo priebežnú kontrolu všetkých
rekonštruovaných mestských komunikácií
v Piešťanoch a uplatňovanie reklamácií v záručnej
dobe.
5. Plán rekonštrukcií mestských komunikácií
(uznesenie MsZ č. 186/2017) – MsZ po
prerokovaní odporučilo aktualizáciu dokumentu
Passport miestnych komunikácií na území mesta
Piešťany a prípravu plánu rekonštrukcií miestnych
komunikácií v meste Piešťany.
10. zasadnutie MsZ dňa 14. decembra 2017 –
v programe zasadnutia bola kontrola plnenia
uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, podujatie Krampuslauf, vystúpenie zástupcu
spoločnosti YZAMER, s. r. o., protest prokurátora
proti VZN o ochrane ovzdušia, VZN o úhradách
za sociálne služby, rozpočty MsKS, MsK a Služieb
mesta Piešťany, p. o. na rok 2018 a s výhľadom
na roky 2019 a 2020, Programový rozpočet Mesta
Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu
na roky 2019 a 2020, kúpalisko Eva, žiadosť
o nenávratný finančný príspevok v oblasti dopravy,
nájmy, prevody vlastníctva, údržba a opravy
majetku mesta, HK Havrani Piešťany, vykonané
kontroly a plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Piešťany, mesačný plat primátora
mesta, harmonogram zasadnutí MsR, MsZ
a komisií MsZ, bod Rôzne, interpelácie poslancov
MsZ a pod., spolu 29 bodov programu.
1. Návrh na zrušenie podujatia Krampuslauf
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 191/2017) – MsZ
po prerokovaní požiadalo primátora mesta, aby
podnikol kroky na zrušenie tohto podujatia.
Napriek tomu sa podujatie Pochod čertov
v Piešťanoch uskutočnilo 17. decembra 2017
v uzavretom priestore v centre mesta.
2. Návrh na zmenu zmluvy č. 36 81 305 „Vianočné

trhy“ v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 192/2017)
– MsZ po prerokovaní odporučilo zmenu zmluvy
tak, aby sa zvýšila možnosť Mesta Piešťany
ovplyvňovať program a časové trvanie podujatí
počas vianočných sviatkov i s prípadnými
sankciami.
Zároveň MsZ uložilo MsÚ preveriť dodržiavanie
zmluvy č. 36 81 305 z roku 2013, uzavretej medzi
Mestom Piešťany a spoločnosťou B&R GROUP, s. r. o.,
ktorá je hlavným organizátorom vianočných trhov.
3. Vystúpenie zástupcu spoločnosti YZAMER, s. r.
o. (uzn. MsZ č. 194/2017) – MsZ po prerokovaní
zobralo na vedomie informáciu zástupcu
spoločnosti YZAMER, s. r. o. o obsahu Zmluvy
o dielo na zabezpečenie podpory trvalého dozoru
TTZ.
Spoločnosť YZAMER uzavrela s Bytovým
podnikom Piešťany zmluvu o prevádzkovaní
tepelného hospodárstva bytového podniku bez
prechádzajúceho prerokovania v mestskom
zastupiteľstve.
4. Protest okresného prokurátora proti VZN
č. 3/2000 o ochrane ovzdušia a o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (uznesenie
MsZ č. 195/2017) – MsZ po prerokovaní schválilo
vyhovenie protestu okresného prokurátora. Zároveň
schválilo VZN o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
mesta Piešťany.
5. VZN o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta Piešťany a centier voľného času
zriadených na území iných obcí (uznesenie MsZ č.
196/2017) – MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
6. VZN o úhradách za sociálne služby (uznesenie
MsZ č. 197/2017) – MsZ po prerokovaní schválilo
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012
o úhradách za sociálne služby poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o
úhradách za služby poskytované v mestských
jasliach.
7. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska mesta
Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019
a 2020 (uznesenie MsZ č. 198/2017) – MsZ po
prerokovaní rozpočet schválilo v nákladovej časti
vo výške 630 834 eur a vo výnosovej časti vo
výške 630 834 eur.
8. Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany
na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
(uznesenie MsZ č. 199/2017) – MsZ po
prerokovaní rozpočet schválilo v nákladovej časti
vo výške 432 245 eur a vo výnosovej časti vo

výške 432 245 eur.
9. Rozpočet Služieb mesta Piešťany na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 a 2020 (uznesenie MsZ
č. 200/2017) – MsZ po prerokovaní rozpočet
schválilo v príjmovej časti vo výške 2 499 676 eur
a vo výdavkovej časti vo výške 2 499 676 eur.
10. Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok
2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020
(uznesenie MsZ č. 202 až č. 205/2017) – MsZ
po prerokovaní programový rozpočet schválilo
v príjmovej časti vo výške 27 174 012 eur a vo
výdavkovej časti vo výške 27 147 630 eur.
MsZ tiež zobralo na vedomie návrh viacročného
rozpočtu mesta Piešťany.
Do mestského rozpočtu na rok 2018 nebol
zaradený plán na výstavbu mestskej plavárne, ktorý
by bol krytý úverom 3,3 mil. eur.
MsZ uložilo MsÚ zabezpečiť spracovanie
realizačnej projektovej dokumentácie Plavárne
Piešťany a pripraviť návrh realizácie tohto projektu
prostredníctvom jestvujúcej organizácie zriadenej
Mestom Piešťany alebo novej spoločnosti.
MsZ tiež schválilo prijatie dlhodobého úveru na
investície, schválené v rozpočte Mesta Piešťany na
rok 2018 vo výške 2 285 050 eur.
11. Analýza možností vstupu Mesta Piešťany
do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja
kúpaliska Eva (uznesenie MsZ č. 206/2017) –
MsZ po prerokovaní analýzu možností zobralo na
vedomie.
Majiteľom Kúpaliska Eva sú Slovenské liečebné
kúpele Piešťany, a. s. Mestu Piešťany právne
predpisy neumožňujú priamy vstup do riešenia
prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja kúpaliska.
Do úvahy však prichádza rekonštrukcia
a prevádzkovanie kúpaliska prostredníctvom
niektorej, už existujúcej obchodnej spoločnosti
mesta. Mestská obchodná spoločnosť by
mohla kúpalisko vziať do nájmu za účelom
jeho rekonštrukcie a prevádzky a následne by
mohla znižovať náklady na prevádzku kúpaliska
formou zmluvnej spolupráce, napr. za účelom
spolufinancovania prevádzkových nákladov
športovými subjektami.
12. Členstvo Mesta Piešťany v OZ HK Havrani
Piešťany (uznesenie MsZ č. 214/2017) – MsZ po
prerokovaní schválilo členstvo v OZ Hokejový
klub Havrani Piešťany. Zároveň schválilo
nomináciu poslanca MsZ Mgr. Jozefa Drahovského
ako zástupcu Mesta Piešťany do Dozornej rady OZ
HK Havrani Piešťany.
13. Stanovenie mesačného platu primátora mesta

Piešťany (uznesenie MsZ č. 218/2017) – MsZ
schválilo zvýšenie základného platu primátora
mesta o 18 % od 1.1.2018. Základný plat primátora
Piešťan stúpol z doterajších 2 635 eur na 3 109 eur.
2. Zmena v zložení Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany
Poslanec MsZ Jozef Beňačka sa 18. decembra 2017
vzdal svojho poslaneckého mandátu. Nahradil
ho František Glos, funkciu poslanca MsZ začal
vykonávať od 8. februára 2018.
3. Mestská rada mesta Piešťany
MsR mesta Piešťany pôsobila v roku 2017 ako
poradný orgán primátora mesta Miloša Tamajku,
M.B.A. a zároveň ako iniciatívny, výkonný
a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva.
MsR pracovala v založení: Ing. Juraj Brna, Mgr.
Martin Cifra, Mgr. Jozef Drahovský, Ing. Tomáš
Hudcovič, Mgr. Michal Hynek (do 30. apríla 2017),
PhDr. Jozef Malík, Ing. Iveta Babičová, Martin
Valo (od 1. mája 2017).
V roku 2017 sa uskutočnilo 7 riadnych a 10
mimoriadnych zasadnutí MsR.
4. Vedenie mesta Piešťany v roku 2017
a) Primátor mesta Miloš Tamajka, M.B.A. –
vykonával funkciu primátora v roku 2017.
b) 1. viceprimátor Mgr. Michal Hynek – odstúpil
z funkcie 1. zástupcu primátora k 30. aprílu 2017.
Ako dôvod odstúpenia uviedol svoj návrat do
podnikateľskej sféry a sústredenie na prácu
v straníckych štruktúrach pred voľbami do vyšších
územných celkov (prácu pre hnutie Sme rodina) a
podnikateľské aktivity v oblasti cestovného ruchu.
Naďalej však zostal poslancom MsZ.
c) 2. viceprimátor Ing. Tomáš Hudcovič – odstúpil
z funkcie 2. zástupcu primátora k 20. januáru 2017.
Ako dôvod svojho odstúpenia uviedol, že nebol
dostatočne informovaný o úlohách, na plnenie
ktorých bol ako viceprimátor poverený, a to mu
neumožňovalo riadne plniť úlohy vyplývajúce
z tejto funkcie. Týkalo sa to informácií o činnosti
OO CR Rezort Piešťany, činností komisií i ďalších
úloh.
Naďalej zostal poslancom MsZ a členom MsR.
d) Nový viceprimátor mesta Piešťany Martin Valo,
poslanec MsZ – ako jediný zástupca primátora
mesta Piešťany nastúpil do funkcie 1. mája 2017.
Zároveň sa stal členom MsR, kde nahradil Michala

Hyneka.
5. Hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2017 –
záverečný účet
Plnenie Programového rozpočtu Mesta Piešťany za
rok 2017 bolo nasledovné
(k 31.12.2017):
A. Príjmy

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Príjmy spolu:
B. Výdavky

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné operácie
Výdavky spolu:
C. Hospodársky
výsledok

D. Fondy Mesta
Piešťany (stav
k 31.12.2017)

Schválený
rozpočet
po zmenách
(eur)
13 512 289
1 914 579
3 782 647
1 490 827

Čerpanie
rozpočtu
(eur)

Plnenie
(%)

13 474 010
2 571 981
3 728 005
230 375

99,72
134,34
98,56
15,45

7 899 246

1 644 013

6,23

28 599 589
Schválený
rozpočet po
zmenách
(eur)
18 429 610

21 648 387

75,69 %

Čerpanie
rozpočtu
(eur)

Plnenie
(%)

18 065 322

98,02

5 427 118

1 886 485

34,76

2 412 948

816 140

33,82

26 269 677 20 767 948 79,06
Väčšia časť prebytku rozpočtu Mesta
Piešťany bola presunutá do rezervného
fondu i ďalších fondov.
Zostávajúci prebytok 52 565 eur
1. Krízový fond 51 609 eur
2. Rezervný 931 267 eur

6. Zriadenie Komisie pre leteckú infraštruktúru
a cestovný ruch MsZ
Nová komisia MsZ bola zriadená uznesením MsZ
č. 33/2017 zo dňa 28. februára 2017 v zmysle
Štatútu Mesta Piešťany, ktorý umožňuje zriadiť
alebo zrušiť komisiu MsZ.
Náplňou práce Komisie pre leteckú infraštruktúru
a cestovný ruch MsZ je spolupráca a komunikácia
s OO CR Rezort Piešťany, s TTSK,
s ministerstvami SR a s ďalšími významnými
inštitúciami a osobami v SR s cieľom koordinovať
a presadzovať záujmy občanov mesta Piešťany,
občanov TTSK i ďalších občanov Slovenska
a zahraničných návštevníkov. Tiež aktivity
súvisiace s prevádzkou medzinárodného letiska
v Piešťanoch, možnosti využívania piešťanského
letiska spoločnosťami CARGO a s možnosťou

využívania letiska v spresnených termínoch pre
kultúrne a športové podujatia.
Komisia bude predkladať primátorovi mesta,
mestskému zastupiteľstvu a orgánom spoločnosti
Letisko Piešťany, a.s. návrhy vedúce k dosiahnutiu
a udržaniu produktívnej a efektívnej činnosti
piešťanského letiska.
Členmi komisie, ktorá bude pracovať bez nároku
na odmenu, sú: 1. Petr Veverka, dôchodca, poslanec
MsZ a povolaním elektrotechnik, 2. Ing. Stanislav
Polonský, dôchodca, absolvent VŠE, medzinárodný
obchod, 3. Ing. Vladimír Šišovský, dôchodca,
absolvent SVŠT, Katedra ekonomiky riadenia.
7. Projekty Mesta Piešťany – žiadosti o dotácie
Mesto Piešťany vypracovalo a po schválení
mestským zastupiteľstvom podalo v rokoch 2015
až 2017 viacero návrhov projektov na čerpanie
nenávratných finančných prostriedkov z fondov
EÚ alebo zo štátneho rozpočtu formou dotácií
z jednotlivých ministerstiev SR. Projekty dopadli
rôzne – boli schválené, postúpené na schválenie,
v procese hodnotenia, späťvzaté a neschválené.
Rok 2015
a) Schválené projekty: 1. Obnova verejného
osvetlenia v meste Piešťany (Ministerstvo
hospodárstva SR – SEIA, 190 tis. eur).
b) Neschválené projekty: 1. Sanácia odpadu
v meste Piešťany (Environmentálny fond).
Rok 2016
a) Schválené projekty (poskytnuté dotácie):
1. Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
(Ministerstvo životného prostredia SR – OP Kvalita
ŽP, 1 707 856 eur), 2. Vybudovanie zberného
dvora v meste Piešťany (Ministerstvo životného
prostredia SR – OP Kvalita ŽP, 1 557 483 eur),
3. Rekonštrukcia telocvične ZŠ F.E. Scherera
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR), 4. Havarijný stav – ZŠ Holubyho ul.
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR, 36 863 eur), 5. Modernizácia a oprava budovy
CVČ Ahoj (Ministerstvo financií SR, 10 tis. eur),
6. Prestavba časti ZŠ na Holubyho ul. (55 tis. eur).
b) Neschválené projekty: 1. Mosty spolupráce cez
rieky Váh a Olšavu – cezhraničná spolupráca SR
– ČR, 2. Cvičné kuchyne pre školy – cezhraničná
spolupráca SR – ČR, 3. Nákup zametacieho
vozidla, 4. Sanácia odpadu v meste Piešťany 2016,
5. Vybudovanie mestskej plavárne – cezhraničná
spolupráca Slovensko - Maďarsko.
Rok 2017
a) Schválené projekty: 1. Rekonštrukcia

telocviční v meste Piešťany – ZŠ Holubyho ul.,
ZŠ Mojmírova ul. (Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, žiadané 149 826 eur,
schválené 47 tis. eur), 2. Vybudovanie cyklotrás
v meste Piešťany – 1. etapa (Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 607 561
eur), 3. Výmena okien telocvične ZŠ Mojmírova ul.
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
33 134 eur).
b) Projekty postúpené na schválenie: 1. Sadové
úpravy Prednádražie v Piešťanoch, 2. Oprava
plochej strechy – ZŠ Mojmírova ul.
c) Späťvzaté projekty: 1. Sadové úpravy
v Piešťanoch.
d) Projekty v procese hodnotenia: 1., 2., 3.
Budovanie technického vybavenia odborných
učební, ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul., ZŠ
Mojmírova ul., ZŠ Holubyho ul., 4., 5. Zníženie
energetickej náročnosti, MŠ Ružová ul., MŠ
Považská ul.
e) Neschválené projekty: 1. Výmena okien v časti
budovy MsÚ v Piešťanoch, 2. Rekonštrukcia
fasády ZUŠ na Teplickej ul., 3. Odstránenie
havarijného stavu v ZŠ Brezová ul.,
4. Vybudovanie detského ihriska na Detvianskej
ul., 5. Sanácia odpadu v meste Piešťany
(Environmentálny fond), 6. Rekonštrukcia CVČ
Ahoj – vonkajšie úpravy (Ministerstvo kultúry SR),
7. Zateplenie v ZŠ Mojmírova ul., 8. Mestský park
– Sad Andreja Kmeťa, 9. Kolonádový most cez
rieku Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr.
8. Úvery Mesta Piešťany
V roku 2017 prijalo Mesto Piešťany zo Slovenskej
sporiteľne, a. s. úver vo výške 1 494 660 eur na
realizáciu investičných akcií, čerpaných z tohto
úveru bolo 1 171 164 eur.
Veritelia (stav bankového úveru k 31. decembru
2017): 1. Štátny fond rozvoja bývania (557 113,67
eur), 2. Slovenská sporiteľňa, a. s. (1 453 161,63
eur), 3. VÚB, a. s. (776 636,81 eur), 4. Prima banka
Slovensko, a. s. (1 362 488,11 eur).
9. Investičné akcie Mesta Piešťany
Na realizáciu investičných akcií v roku 2017
použilo Mesto Piešťany finančné prostriedky
z viacerých zdrojov. Boli to:
a) eurofondy, napr. na výstavbu zberného strediska;
b) štátny rozpočet, napr. 10 % príspevky štátu na
spolufinancovanie schválených projektov;
c) rozpočet Mesta Piešťany
- položky mestského rozpočtu, napr. 5 %

príspevok na spolufinancovanie schválených
projektov
- úvery prijaté Mestom Piešťany, napr.
rekonštrukcia Sládkovičovej ul.
- Rezervný fond Mesta Piešťany, napr.
parkovisko na Vážskej ul., rekonštrukcie detských
ihrísk a pod.
Projektová dokumentácia (ďalej len PD). V roku
2017 vynaložilo Mesto Piešťany na vypracovanie
projektových dokumentácií 88 057 eur.
1. PD Mestská plaváreň a wellnes, 2. PD Prestavba
objektu Lesoprojekt na byty, 3. PD Zníženie
energetickej náročnosti budovy MŠ Považská ul.,
4. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ,
Ružová ul., 5. PD Rekonštrukcia autobusových
zastávok, 6. PD Úprava a vybudovanie parkovísk
na sídlisku Adam Trajan, 7. PD Úprava
a vybudovanie parkovísk na Vážskej ul. a na
Winterovej ul. – vnútroblok, 8. PD Nasvietenie
priechodov na Brezovej ul., Ul. D. Tatarku
a Krajinskej ceste, 9. PD Stanovištia pre odpadové
nádoby na Valovej ul. a Jozefskej ul., 10. PD
Prepojenie Lodenica – cyklistický chodník, úprava
komunikácie a parkovísk, 11. PD Zlepšenie
energetickej hospodárnosti budov, ZŠ Mojmírova
ul., 12. PD Budovanie technického vybavenia
učební – elektro, ZŠ Holubyho ul., ZŠ M.R.
Štefánika, Vajanského ul., ZŠ Mojmírova ul.,
13. PD Helsinská ul., 14. PD Revitalizácia potoka
Dubová.
Realizácia stavieb
V roku 2017 vynaložilo Mesto Piešťany na
realizáciu stavieb 2 411 479 eur.
1. Centrum odpadového hospodárstva – zberné
stredisko (EURO-ŠTUKONZ, a. s., 946 116 eur),
2. Rekonštrukcia Sládkovičovej ul. (EUROVIA
SK, a. s., 766 442 eur), 3. Rekonštrukcia Ul. A.
Hlinku - Železničná ul. – 4. etapa (Skanska Sk,
a. s., 222 012 eur), 4. Vybudovanie parkovísk
na Vážskej ul. (Cesty Nitra, a. s., 109 000 eur),
5. Prestavba časti ZŠ Holubyho ul. na MŠ (LP
stav company, s. r. o., 74 683 eur), 6. Oprava
krytu vozovky na Poštovej ul. (Cesty Nitra, a.
s., 46 562 eur), 7. Výmena okien v telocvični
na ZŠ Mojmírova ul. (Geowell, s. r. o., 33 137
eur), 8. Oprava krytu vozovky na odbočke
Nálepkovej ul. (Cesty Nitra, a. s., 27 132 eur), 9.
Vybudovanie stanovíšť pre odpadové nádoby na
Teplickej ul., Ul. N. Teslu, Valovej ul., Jozefskej
ul. (EMERGOCLIMA, s. r. o., 22 162 eur a 11 274
eur), 10. Obnova Pamätníka obetiam 1. svetovej
vojny (YAYA, s. r. o., 18 750 eur), 11. Oprava

komunikácie Kuzmányho ul. (Skanska Sk, a. s.,
13 097 eur), 12. Vybudovanie spevnených plôch
v MŠ Holubyho ul. (PAEGAS-STAV, s. r. o.,
11 865 eur), 13. Revitalizácia mestského parku
– ošetrenie aleje Topoľa čierneho, výmena 10
ks dynamických väzieb na vybraných drevinách
(Tree Care, s. r. o., 11 450 eur), 14. Oprava krytu
na chodníku Ul. F.E. Scherera (Cesty Nitra, a. s.,
10 504 eur), 15. Ošetrenie líp na ul. Pod Párovcami
(Siedl, s. r. o., 7 200 eur), 16. Výsadba drevín
(Dendroflora, s. r. o., 4 870 eur) i ďalšie menšie
investičné akcie.
10. Majetkový podiel Mesta Piešťany v iných
organizáciách
a) Akciové spoločnosti
1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. (podiel
7 380 028 eur, 14,276 %), 2. Slovenské liečebné
kúpele Piešťany, a. s. (5 015 075 eur, 10,009 %), 3.
Prima banka Slovensko, a. s. (15 136 eur, 0,037 %),
4. Letisko Piešťany, a. s. (4 886 775 eur, 20,04 %).
b) Združenia
1. Združenie regiónu Piešťany (43 594 eur),
2. Združenie pre separovaný zber odpadu región
Piešťany (5 040 eur).
11. Dotácie Mesta Piešťany
V roku 2017 poskytlo Mesto Piešťany dotácie
celkove vo výške 46 435 eur v rozmedzí od 200 eur
do 3 320 eur. Boli to:
1. Spojená cirkevná škola, 2. Medzinárodný
klub žien v Piešťanoch, 3. Slovenská únia proti
osteoporóze, pobočka Piešťany, 4. OZ Pomoc
ohrozenému dieťaťu Piešťany, 5. Trnavská
arcidiecézna charita, 6. ANIMO, o. z., 7. OZ
Hospic Matky Božej, 8. OZ Materské centrum
Úsmev, 9. AkSen - aktívny senior, o. z., 10.
Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z., 11.
Národný ústav reumatických chorôb, 12. Liga
proti rakovine SR, 13. Piešťanský plavecký klub,
14. Nemocnica Piešťany, 15. ZŠ F. E. Scherera,
16. Spojená škola Piešťany, 17. Mestská knižnica
Piešťany, 18. MŠ Ružová ul. Piešťany, 19. ZŠ M.
R. Štefánika Piešťany, 20. Lužianky, 21. Ing. arch.
Eva Rohoňová, 22. Rodičovské združenie pri ZUŠ
Piešťany, 23. SPŠ elektrotechnická Piešťany, 24.
OZ pri SOŠ záhradníckej Piešťany, 25. Športový
plavecký klub Kúpele Piešťany, 26. Basketbalový
klub mládeže Piešťany, 27. Letecko-modelársky
klub FF Piešťany, 28. ŠBR Piešťany, 29.
Volejbalový klub mládeže, 30. ŠK vozíčkarov pri
TJ Kúpele Piešťany, 31. Mestský hádzanársky klub

Piešťany, 32. Prvý futbalový klub Junior Piešťany,
33. MTJ - stolnotenisový oddiel, 34. Tenisový klub
Kúpele Piešťany, 35. Lukostrelecký klub Piešťany,
36. Piešťanský plavecký klub, 37. Prvý futbalový
klub Piešťany, 38. Snowca, s.r.o., 39. Pink Panther,
amatér. hokejové družstvo Piešťany, 40. Klub
slovenských turistov TJ Bezovec, 41. TJ Družba
Piešťany, 42. Atletický oddiel TJ Družba Piešťany,
43. TJ Sĺňava Piešťany, 44. Športový klub HSC
Piešťany, 45. Neptún klub Piešťany, o. z., 46.
Model Klub, o. z., 47. Young Art Show, o. z., 48.
Folklórna spevácka skupina Povoja, 49. Tradičné
umelecké remeslá, o. z., 50. Foto-Art-Nature, o.
z., 51. Balneologické múzeum Imricha Wintera
Piešťany, 52. Shams, o. z., 53. Folklórny súbor
Máj, 54. MFF Cinematik, s. r. o., 55. Umelecký
súbor Lúčnica - Dom umenia, 56. Asociácia
pomoci postihnutým ADELI, 57. Kniha Ľ. Mrňu
o holokauste, 58. Centrum architektúry, o. z.

Na jednej 12-hodinovej pracovnej smene pôsobí
vždy jedna 2-členná hliadka. Jej revírom sú
sídliská Adam Trajan a Juh, kde kontrolujú
verejný poriadok, dodržiavanie nočného pokoja
a kontrolujú majetok mesta a občanov.
c) Cyklohliadky mestskej polície
MsP v Piešťanoch bola prvou na Slovensku, ktorá
v lete 1997 zaradila do výkonu služby dvojčlenné
policajné hliadky na bicykloch.
V súčasnosti pôsobia v Piešťanoch počas dňa dve
cyklohliadky a počas noci tiež dve. Ich prednosťou
oproti motorovým vozidlám je, že sú tiché a môžu
sa dostať i tam, kde je vjazd motorových vozidiel
zakázaný alebo nemožný. Nasadené sú pri
rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, tiež
kontrolujú situáciu v parkoch, na Lide, na Lodenici
i na Sĺňave.
d) Rozšírenie kamerového systému mestskej
polície
V roku 2017 pokračovalo rozširovanie
12. Mestská polícia Piešťany (ďalej len MsP)
mestského kamerového systému, zameraného na
a) Činnosť MsP
zlepšenie bezpečnostnej situácie pre obyvateľov
Náčelníkom MsP Piešťany v roku 2017 bol PaedDr. a návštevníkov Piešťan. V meste pribudlo 14
Ing. Marcel Mihalik. Celkový počet príslušníkov
nových kamier, celkove ich je 57.
MsP ku koncu roka 2017 bol 44.
Na Ul. Eugena Suchoňa boli umiestnené 4 kamery,
Hliadkovú službu vykonávalo 27 policajtov.
na Kolonádovom moste tiež 4, pri vstupe na
V roku 2017 vykonali príslušníci MsP 2 784
lokalitu Lido pri Dome umenia 2, v priestore
zákrokov.
parku pri hokejbalovom ihrisku 2, pri fontáne za
Priestupkový referát objasňoval priestupky
Balneologickým múzeom IW 1 a na Nám. slobody
zaznamenané hliadkami a zároveň vykonával aj ich 1 kamera.
vyšetrenie. Celkový počet uložených priestupkov
Kamery sú napojené na monitorovacie stredisko
bol 2 700, z toho 2 155 bolo zistených vlastnou
mestskej polície.
činnosťou a 545 priestupkov bolo oznámených na
e) Letný tábor pre deti
útvar mestskej polície.
Mestská polícia zorganizovala v júli 2017 týždenný,
Mestská polícia pokračovala v kontrole mestských
už 12. letný tábor, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov
objektov s využitím pultu centrálnej ochrany.
piešťanských základných škôl. Vedúcou tábora bola
Systém je napojený na dohliadacie a monitorovacie Viera Husáková, koordinátorka prevencie kriminality
stredisko mestskej polície.
mestskej polície.
Pracovníci oddelenia prevencie kriminality Mgr.
Letný tábor sa konal v oravskej obci Zázrivá. Deti
Viera Husáková a Igor Žlnay vykonávali prednášky sledovali rôzne aktivity, týkajúce sa ochrany pred
na školách, viedli krúžky, organizovali rôzne
kriminálnou činnosťou, tiež sa venovali športu,
súťaže a vzdelávacie podujatia, detský letný tábor
zábave a výletom do okolia.
a pod.
Projekt finančne podporila Rada vlády SR pre
Mestská polícia sa tiež podieľala na zabezpečovaní prevenciu kriminality.
rôznych mestských kultúrno-spoločenských
f) Spolupráca medzi MsP Piešťany a Vlastnou
podujatí, napríklad pri Otvorení letnej kúpeľnej
ochranou SLK Piešťany, a. s.
sezóny, pri návštevách delegácií a pod.
Mestská polícia Piešťany v roku 2017 spolupracovala
b) Okrsok mestskej polície
s Vlastnou ochranou SLK Piešťany, a.s. (ďalej len
Od 1. apríla 2017 bolo na sídlisku Adam Trajan
VO). Vedúcim VO SLK bol Vladimír Pribiš.
v priestoroch ZŠ F. E. Scherera otvorené vysunuté
13. Nezamestnanosť
pracovisko Mestskej polície v Piešťanoch.
a) Nezamestnanosť na Slovensku
Do nového okrsku bolo prevelených 7 policajtov.
Ku koncu 1. polroka 2017 bola najvyššia miera

nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota
a najnižšia v okresoch Piešťany a Galanta. Celková
miera nezamestnanosti na Slovensku v roku 2017
bola najvyššia v januári (8,64 %) a najnižšia
v decembri (5,94 %).
b) Nezamestnanosť v okrese Piešťany
Najvyššia miera nezamestnanosti v roku 2017
v okrese Piešťany bola v januári (3,19 %)
a najnižšia v decembri (2,22 %).
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
najviac disponibilných uchádzačov o zamestnanie
v okrese Piešťany v roku 2017 evidoval v januári v počte 1 036 a najmenej v decembri - v počte 725.

2. Počasie a príroda
1. Počasie v Piešťanoch v roku 2017
V dôsledku globálneho otepľovania dochádzalo aj
v Piešťanoch v roku 2017 k extrémnym prejavom
počasia a vcelku to bol teplý rok.
Január bol veľmi chladný, marec teplý a suchý,
v apríli i v máji sa vyskytol mráz, jún a najmä
august bol teplotne extrémny, december teplý.
V roku 2017 bolo v Piešťanoch celkove 81 letných
dní (max. teplota 25 °C a viac), 37 tropických dní
(max. teplota 30 °C a viac), 4 supertropické dni
(max. teplota 35 °C a viac), 6 tropických nocí (min.
teplota 20 °C a viac) a 27 ľadových dní
(max. teplota nižšia ako 0 °C).
Slnečný svit: 2 079 hod. Zrážky za rok: 470 mm.
Počet dní so snehom: 40.
Január – bol veľmi chladný, celodenné mrazy,
prudké zmeny teploty, 23 ľadových dní, 28 dní so
snehom.
Začiatkom januára bolo chladno, celodenný
mráz, cez deň -4 °C, v noci pokles na -7 °C, nízka
oblačnosť a mrznúca hmla.
3. a 4. januára sa trochu oteplilo, napadlo asi 10 cm
snehu.
5. januára sa prudko a silno ochladilo, severný
vietor, bolo jasno, teploty cez deň max. -8 °C,
11. januára v noci bolo až -20,5 °C, vedľajšie cesty
a chodníky boli klzké.
Od 12. do 14.januára bolo krátkodobé oteplenie,
teploty stúpli na 2 °C, napadlo asi 10 cm snehu.
Od 15. januára sa opäť prudko ochladilo, bolo
jasno, celodenné mrazy, cez deň max. -5 °C, v noci
pokles na -15 °C.
22. a 23. januára sa mrazy trochu zmiernili, cez deň
-2 °C, v noci -5 °C.

Od 24. januára bolo opäť veľmi chladno, cez deň
-4 °C, v noci pokles na -15 °C.
Od 27. januára bola nízka oblačnosť, stále
celodenný mráz, cez deň max. -3 °C, v noci -5 °C.
Poľadovica bola naďalej.
Február – oproti januáru bol oveľa teplejší, iba
4 dni so snehom.
Začiatkom februára bolo zamračené alebo nízka
oblačnosť, cez deň +3 °C, v noci +1 °C, 1. februára
napadlo asi 5 cm snehu. Poľadovica sa pomaly
rozpúšťala.
Od 5. februára bolo zamračené, občasný slabý dážď
alebo mrholenie, sneh sa rozpustil, severný vietor,
cez deň max. +2 °C, v noci -2 °C.
Od 9. februára juhovýchodné prúdenie vzduchu,
poľadovica sa naďalej rozpúšťala, oblačno, cez deň
+3 °C, v noci +1 °C.
12. februára sa objavilo slnko. Až do 15. februára
bolo jasno, cez deň max. 6 °C, v noci mráz okolo
-5 °C.
16. februára bola celý deň silná hmla, potom nízka
oblačnosť.
Od 20. februára prúdil vzduch od juhu, oteplilo
sa, bez mrazu, zamračené, občasný slabý dážď.
23. februára bolo až 12 °C, v noci 8 °C. Koncom
februára bolo premenlivé počasie, naďalej teplo,
teploty do 11 °C.
Marec – bol pomerne teplý, najmä v 2. polovici
mesiaca, málo zrážok, bolo sucho.
Začiatkom marca bolo teplo, bez mrazu, akoby už
jarné počasie, juhovýchodný vietor, polooblačno,
4. marca bolo až 18 °C.
Od 7. do 11. marca vzduch prúdil od severozápadu,
občasné malé prehánky, striedavá oblačnosť.
Od 12. do 16. marca bolo polooblačno, stále
severozápadný vietor, cez deň do 14 °C, v noci ešte
mráz -3 °C.
Od 17. do 19. marca fúkal západný vietor, bolo
zamračené a dážď, cez deň do 10 °C.
Od 20. marca až do konca mesiaca bolo teplo,
takmer bez mrazu, malá oblačnosť alebo
polooblačno. Teploty cez deň dosahovali postupne
15 °C až 20 °C, v noci však klesali až k 3 °C.
26. marca pri vyjasnení bol ešte slabý mráz -1 °C.
Apríl – striedavé počasie, 2. polovica mesiaca
chladná.
Začiatkom apríla bolo teplo, juhovýchodný vietor,
malá oblačnosť, teplota max. 22 °C.
Od 5. do 8. apríla sa ochladilo, severný vietor,
premenlivá oblačnosť, teploty klesli na max. 10 °C,
občasný dážď.
9. a 10. apríla bolo krátkodobé oteplenie

s teplotami do 20 °C.
Od 11. do 15. apríla opäť ochladenie, teploty max.
12 °C, občasný dážď alebo krátke prehánky.
Od 16. do 20. apríla sa silne ochladilo, fúkal
severný vietor, teploty cez deň od 5 °C do 8 °C,
v noci 2 °C, 16. apríla pri vyjasnení bol mráz -3 °C.
17. a 18. apríla pršalo.
21. a 23. apríla bolo striedavé počasie, prehánky,
teploty do 12 °C.
Striedavé počasie pokračovalo aj v nasledujúcich
dňoch.
24. a 25. apríla bolo teplejšie s teplotami do 20 °C,
26. až 28. apríla chladnejšie s občasným dažďom,
koncom apríla opäť teplejšie.
Máj – tiež bolo premenlivé počasie, málo zrážok,
vyskytol sa ešte i mráz, koncom mesiaca jeden
tropický deň.
Začiatkom mája bola premenlivá oblačnosť,
občasný dážď alebo prehánky so silným dažďom,
cez deň max. 15 °C.
6. a 7. mája sa krátkodobo oteplilo, cez deň max.
22 °C.
8. a 9. mája sa prudko ochladilo, fúkal severný
vietor, bolo polooblačno. V noci 9. mája bol vo
výške 2 m nad zemou nameraný mráz -2,2 °C,
ktorý poškodil ovocné stromy a prízemný mráz bol
až -5,4°C, ktorý ohrozil jahody.
Od 10. mája sa oteplilo, vzduch prúdil od
juhovýchodu, teploty dosahovali 22 °C. 13. a 15.
mája boli búrky a po nich nasledovali ešte aj
prehánky.
Od 17. do 19. mája sa ešte viacej oteplilo, cez deň
bolo max. 27 °C.
Od 20. do 26. mája bolo oblačno až zamračené,
prehánky alebo občasný dážď.
Koncom mája sa veľmi oteplilo, bolo jasno alebo
malá oblačnosť, teplota postupne stúpala, 30. mája
stúpla až na 31 °C, v noci klesla na 16 °C.
Jún – bol suchý, iba 20 mm zrážok, veľmi teplo,
najmä začiatkom mesiaca a v 3. mesačnej dekáde,
bolo 10 tropických dní a niekoľko tropických nocí.
Začiatkom júna bola malá oblačnosť,
juhovýchodný vietor, bolo teplo, cez deň až 30°C,
vyskytla sa aj tropická noc. 4. júna popoludní bola
búrka, ďalšia 6. júna i s krupobitím.
7. a 8. júna sa trochu ochladilo, fúkal mierny
severozápadný vietor, teploty max. 22 °C.
Od 9. do 15. júna bola malá oblačnosť, cez deň
max. 26 °C.
Od 16. do 18. júna bolo zamračené, vyskytlo sa
niekoľko malých prehánok, teploty max. 16 °C.
Od 19. júna až do konca mesiaca bolo veľmi

teplo a sucho, vzduch prúdil od juhu, bola
malá oblačnosť alebo polooblačno, vyskytlo sa
iba niekoľko malých prehánok. Bolo viacero
tropických dní s teplotami 30 až 32 °C a vyskytla
sa i tropická noc.
Júl – bol vcelku mierne nad dlhodobým teplotným
normálom, 11 tropických dní, bolo pomerne sucho,
43 mm zrážok. Sucho spôsobilo nižšie výnosy
obilia a popadanie nedozretého ovocia v sadoch.
Začiatkom júla vzduch prúdil od severozápadu,
bola premenlivá oblačnosť, teploty dosahovali 25
až 26 °C, bolo sucho.
Od 5. do 12. júla sa oteplilo, bolo polooblačno,
teploty dosahovali cez deň 30 °C, v noci poklesli na
18 až 19 °C, 5. a 7. júla boli večer a v noci búrky,
neskôr krátke prehánky.
Od 13. do 15. júla sa čiastočne ochladilo,
severozápadný vietor, oblačno, cez deň 19 až
21 °C, v noci 10 až 12 °C.
Od 16. júla sa postupne oteplilo, vzduch prúdil od
juhovýchodu, bolo sucho, teploty dosahovali 32 až
33 °C, v noci klesli na 18 až 19 °C, 23. a 24. júla
boli búrky s prudkým lejakom.
Od 24. do 27. júla sa opäť čiastočne ochladilo, bolo
zamračené, severozápadný vietor, teploty 19 až
20 °C, 27. júla bol občasný dážď.
Koncom júla sa veľmi oteplilo, vzduch prúdil od
juhu, bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty
dosahovali až 34°C.
August – bol horúci, až 15 tropických dní, 4
supertropické dni a 5 tropických nocí, bolo
pomerne sucho. Vyskytlo sa niekoľko prudkých
teplotných zmien, keď teplota počas jedného dňa
klesla až o 15°C.
Od 1. do 5. augusta pokračovali horúčavy
z konca júla, od juhu prúdil tropický vzduch,
bolo jasno alebo malá oblačnosť, sucho, tropické
i supertropické dni s teplotami vyše 35°C a tropické
noci s teplotami od 20° do 22°C. 1. augusta
dosiahla teplota 36,7°C. Niektorí občania mali
z horúčav zdravotné problémy.
V dňoch 6. a 7. augusta sa krátkodobo prudko
ochladilo, bolo max. 22°C, vzduch prúdil od
severu, oblačno, občasný dážď.
Od 8. do 11. augusta bolo opäť veľmi teplo,
tropické dni s teplotami do 34°C a tropické noci
s teplotami od 20° do 22°C.
10. augusta bola v noci silná búrka sprevádzaná
víchricou, ktorá v Piešťanoch a okolí napáchala
veľké škody. Veľa práce mali hasiči, ktorí
odstraňovali následky veternej smršte – vyvalené
stromy, polámané konáre, poškodené bolo aj

elektrické vedenie a vyskytlo sa aj niekoľko
požiarov.
11. augusta bola tiež silná búrka s lejakom.
V dňoch 12. až 14. augusta sa opäť krátkodobo
ochladilo, severný vietor, teploty klesli na max.
22°C.
Od 15. do 18. augusta bolo opäť veľmi teplo, malá
oblačnosť, teploty dosahovali 31°C.
Od 19. do 23. augusta sa opäť prudko ochladilo,
severný vietor, teploty klesli na 18° až 19°C.
Od 24. do 27. augusta sa znovu oteplilo, vzduch
prúdil od juhu, teploty postupne stúpli až na 31°C,
27. augusta bola večer búrka s prudkým lejakom
a krupobitím.
Po ochladení 28. a 29. augusta bolo 30. a 31.
augusta opäť veľmi teplo, jasno, teploty dosahovali
30 °C.
September – v 1. polovici mesiaca bolo ešte
pomerne teplo.
Začiatkom septembra sa krátkodobo ochladilo,
teplota klesla na 15°C, bolo oblačno a občasný
dážď.
Od 4. do 14. septembra bolo teplo, vzduch prúdil
od juhu, striedavá oblačnosť, teplota dosahovala
25°C, 11. až 13. septembra bol občasný dážď.
14. septembra sa regiónom Piešťan prehnal víchor,
zhadzoval stromy na cesty i na autá, poškodil
i elektrické vedenie.
Od 15. do 25. septembra sa ochladilo, západný
vietor, bolo zamračené a občasný dážď, cez deň
max. 12° až 13°C, v noci pokles na 10° až 11°C.
Od 26. septembra sa počasie zlepšilo, oteplilo sa,
malá oblačnosť, juhovýchodné prúdenie vzduchu,
cez deň max. 21°C, v noci pokles na 11°C.
Koncom septembra bolo max. 17°C, v noci 6°C.
Október – teplejšie obdobia sa ešte vyskytovali
počas 1. a 2. mesačnej dekády.
Začiatkom októbra bolo chladnejšie, teploty
dosahovali 11°C, občasný dážď.
4. a 5. októbra sa oteplilo na 19° až 20°C,
juhozápadné prúdenie vzduchu.
Od 6. do 10. októbra bolo opäť chladnejšie, max.
12 °C, v noci 6 °C, občasný dážď alebo prehánky.
Od 11. októbra sa počasie zlepšilo, bolo
polooblačno, teploty max. 18 °C.
Od 15. do 20. októbra bolo pekné jesenné počasie,
„babie leto“, juhovýchodné prúdenie vzduchu,
teploty cez deň max. 20 °C, v noci 8 °C.
Od 21. do 28. októbra bolo opäť chladnejšie,
severné prúdenie vzduchu, oblačno až zamračené,
cez deň max. 11 °C, v noci 6 °C.
29. októbra predpoludním prišla od západu

nečakane víchrica sprevádzaná prudkým lejakom.
Prechádzala strednou Európou, prehnala sa celým
Slovenskom a narobila veľké škody. V Piešťanoch
silné nárazy vetra dosahovali 100 km/hod. Víchor
vytrhával stromy i s koreňmi, ktoré padali na cesty,
ale aj na autá a budovy. Na Vážskej ul. spadol na
bytovku 18-metrový smrek. Pozhadzované boli
aj ploty, napr. okolo bývalého hotela Slovan, na
stavenisku hotela Atóm a pod. 30. a 31. októbra
pokračovalo ochladzovanie, teploty klesli na 8 °C,
v noci na 4 °C.
November – bol pomerne teplý mesiac.
Od 1. do 7. novembra bola premenlivá oblačnosť,
juhovýchodný vietor, teplota cez deň až 12 °C,
v noci poklesla na 2 až 4 °C.
Od 8. do 14. novembra bolo väčšinou zamračené,
občas mrholilo, teplota cez deň max. 8 °C, v noci
klesla na 3 °C, 12. a 13. novembra pršalo.
Od 15. do 18. novembra bola väčšinou malá
oblačnosť.
Od 19. do 23. novembra bolo zamračené, 20. a 21.
novembra bol dážď, cez deň 5 °C, v noci 2 °C, stále
bez mrazu.
24. a 25. novembra bol juhovýchodný vietor, bolo
teplejšie, cez deň až 9 °C.
Od 26. novembra sa ochladilo, fúkal severozápadný
vietor, teplota cez deň max. 2 °C, v noci už slabý
mráz -2 °C.
29. novembra padal dážď so snehom.
30. novembra celý deň snežilo, nečakaná snehová
kalamita spôsobila problémy na cestách. Prevádzku
hatili popadané stromy, tiež boli dopravné nehody,
na cestách sa šmýkali kamióny a autobusy.
December – teplý mesiac.
Rovnako ako v novembri aj v decembri chýbali
predchádzajúce tradičné obdobia s nízkou
oblačnosťou a teplotami tesne nad nulou. Tiež
nebol trvalý sneh.
Začiatkom decembra bolo jasno alebo malá
oblačnosť, teplota cez deň +1 °C, v noci -5 °C.
Od 4. do 9. decembra bolo väčšinou zamračené,
cez deň max. 4 °C, v noci 1 až 2 °C. 4. decembra
síce i snežilo, sneh sa však následne roztopil.
5. a 8. decembra bol občasný dážď alebo
mrholenie.
10. a 11. decembra sa veľmi oteplilo, bol silný
juhovýchodný vietor, teplota stúpala nielen počas
dňa, ale aj počas noci až na 13 °C.
Od 12. do 15. decembra bolo zamračené, občasný
slabý dážď, cez deň max. 5 °C, v noci 2 °C, bez
mrazu.
Od 16. do 21. decembra sa trochu ochladilo, malá

oblačnosť, cez deň max. 0 až 1 °C, v noci mráz
-5 °C, 21. decembra večer napadlo 5 cm snehu.
Od 22. do 27. decembra sa oteplilo, sneh sa
roztopil, vzduch prúdil od západu a neskôr od
juhovýchodu.
Cez Vianoce bolo teplo, na Štedrý deň 24.
decembra bolo až 9 °C, v noci 3 °C.
Od 28. decembra sa trochu ochladilo, bolo
zamračené, cez deň max. 3 °C, v noci 0 až +1 °C,
občasný dážď.

od Hotelovej akadémie ku kostolu v starých
Piešťanoch, potom na Floreát a odtiaľ do centra
mesta k Zuckmann Ville, kde sa konal záverečný
program.
S folkloristami sa tam spoločne zabávali
a občerstvovali tradičnými slovenskými pokrmami
prítomní obyvatelia a návštevníci mesta.

3. Podujatia k Medzinárodnému dňu žien
7. marca 2017 sa v priestoroch MsKS uskutočnilo
podujatie k MDŽ.
K prítomným ženám sa prihovoril primátor mesta
2. Deň fascinácie rastlinami
26. mája 2017 sa v Národnom poľnohospodárskom Miloš Tamajka. V kultúrnom programe vystúpil
Piešťanský dixieland a brušné tanečnice.
a potravinárskom centre – Výskumnom ústave
rastlinnej výroby v Piešťanoch uskutočnilo
Ďalšie podujatie pri príležitosti MDŽ sa
uskutočnilo 8. marca v KSC Fontána. K ženám
podujatie Deň fascinácie rastlinami.
sa prihovorila poslankyňa NR SR Magdaléna
Podujatia sa zúčastnila ministerka
Kuciaňová, viceprimátor mesta Michal Hynek
Poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela
a riaditeľka MsKS Marta Jurčová.
Matečná. Pre návštevníkov boli pripravené
V kultúrnom programe vystúpila námornícka
praktické ukážky, jednoduché pokusy, expozície
a ochutnávky rastlinných produktov. Uskutočnila sa kapela The Susie Haas Band.
aj výsadba netradičného ovocného stromčeka.
4. Výročná schôdza MO JDS Slovenska
Prezentovaných bolo viacero zaujímavých tém
v Piešťanoch
o rastlinách, pôde a technológiách pestovania
13. marca 2017 sa v reštaurácii Semafor
plodín.
uskutočnila výročná členská schôdza Mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Piešťanoch. Vekový priemer členov organizácie
3. Politický a verejný život
je 74 rokov, predsedníčkou MO JDS je Jarmila
Vavrová.
1. Mesto Piešťany na veľtrhoch cestovného ruchu
V rámci pracovnej časti schôdze podpísali
V roku 2017 sa mesto Piešťany zúčastnilo viacero
piešťanskí seniori partnerskú zmluvu so seniormi
výstav cestovného ruchu. Prostredníctvom OO
z Karlových Varov. V kultúrnom programe
CR Rezort Piešťany sa už od začiatku roka
vystúpila recitátorka Oľga Tinajová, žiaci ZUŠ
prezentovalo na viacerých výstavách CR – ITF
a členky speváckej skupiny Rozmarínky.
Slovakiatour Bratislava, Region tour Brno,
Reisemesse Drážďany, Holiday World Praha,
5. Akcia pre ľudí v núdzi
Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava.
25. marca 2017 sa v Piešťanoch uskutočnila akcia
V prezenčnom stánku piešťanského rezortu
Poriadok v prírode, poriadok v srdci. Podujatie
sa návštevníci mohli oboznámiť s liečivými
bolo určené pre ľudí v núdzi alebo bez domova.
zdrojmi – bahnom a termálnou vodou, liečivými
Stretli sa pri tzv. železnom moste neďaleko
a rehabilitačnými službami i so spoločenskými,
azylového domu v Bodone. Potom upratovali
kultúrnymi a športovými podujatiami v Piešťanoch.
a zbierali odpadky. Za vykonanú prácu dostali teplú
Pre návštevníkov boli pripravené aj propagačné
polievku a potravinové lístky.
materiály. Okrem Mesta Piešťany sa ponukou
svojich služieb prezentovali aj ďalší členovia
6. Podujatie Hodina Zeme
OO CR Rezort Piešťany – SLK Piešťany, a. s.,
Do celosvetového eko-podujatia Hodina Zeme sa
Hotel Park a Hotel Máj.
25. marca 2017 zapojili aj Piešťany. Jeho cieľom
bolo upozorniť na dôležitosť ochrany životného
2. Fašiangové podujatie v Piešťanoch
prostredia a dôležité je aj šetrenie energie.
18. februára 2017 FS Žito, pôsobiaci pri Hotelovej
Na jednu hodinu bolo vypnuté elektrické osvetlenie
akadémii Ľudovíta Wintera, prešiel mestom za
na Kolonádovom moste. Tmu rozžiarila ohňová
veselého spevu fašiangových piesní. Trasa viedla

šou skupiny Fandango.
V kultúrnom programe účinkoval FS Žito, študenti
tiež podávali flambované palacinky a teplý čaj.

príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany Juraj
Božík a Tomáš Zbroj, zachránili mladé dievča,
ktoré chcelo skočiť z Krajinského mosta do Váhu.
Osobnosťou v oblasti ochrany prírody sa stal
7. Oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Piešťany
ornitológ Erich Kubica.
od fašizmu
Ocenenie za aktivity v sociálnej, zdravotníckej,
Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil 4. apríla
charitatívnej a humanitárnej oblasti získala
2017 pri Pamätníku osloboditeľom na Nám. SNP.
organizácia Charita sociálnej starostlivosti a služieb
Oslavy pripravilo Mesto Piešťany a piešťanský OV pre zrakovo postihnutých občanov okresu Piešťany,
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
cenu prevzal jej predseda Ján Pastorek.
K účastníkom osláv sa prihovorili primátor mesta
Kultúrnou osobnosťou roka sa stala Veronika
Miloš Tamajka a predseda OV SZPB Pavel Hložka. Obertová, ktorá svojim dielom reprezentovala
Slovensko v Bruseli počas predsedníctva našej
8. Deň narcisov – 21. ročník
krajiny v Rade Európskej únie.
7. apríla 2017 rozdávalo v Piešťanoch na uliciach,
Cenu za Kultúrny počin roka si odniesla Lívia
v úradoch, obchodoch a v školách žlté kvety
Gažová, ktorá iniciovala vytvorenie dreveného
takmer 200 dobrovoľníkov pobočky Ligy proti
objektu UWO na Lide počas medzinárodného
rakovine. Do pokladničiek, označených logom
workshopu 1:1 mladých architektov.
verejnej služby, vyzbierali vyše 21 500 eur. Zbierka Filantropom roka 2016 bol vyhlásený miestny
sa vykonávala v Piešťanoch, vo Vrbovom a tiež
podnikateľ Ing. Dušan Guľáš, jeho spoločnosť
v dvadsiatich obciach regiónu.
Respect Slovakia dlhodobo podporuje viacero
športovcov, talenty, podujatia i športové kluby.
9. Vynášanie Moreny
Je partnerom športových klubov PFK, Rugby
Folklórne podujatie uskutočnil FS Žito 9. apríla
Piešťany a FBC Páv Piešťany.
2017. Na Nám. slobody dievčatá urobili Morenu,
Najobľúbenejším športovcom roka 2016, na
za spevu a tanca ju spolu so stovkami obyvateľom
základe ankety obyvateľov mesta, sa stal veslár
priniesli na Kolonádový most, kde ju upálili
Lukáš Babač.
a hodili do Váhu.
Tréner Ján Ballay bol vyhlásený za Zaslúžilého
pracovníka v športe za rok 2016 (pozri kapitolu 12.
10. Oslavy 72. výročia Dňa víťazstva nad
Šport 2016).
fašizmom
Najúspešnejším športovcom v kategórii
Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil 5. mája
dorastencov sa stala Lýdia Drahovská, v kategórii
2017 pri Pamätníku osloboditeľom na Nám.
dospelých bola za najúspešnejšieho športovca
SNP. Podujatie zorganizovali Mesto Piešťany
vyhlásená Dominika Cibulková. Najúspešnejším
a piešťanský OV SZPB.
športovým kolektívom sa stalo družstvo
Osláv sa zúčastnila poslankyňa NR SR Magdaléna Piešťanských Čajok.
Kuciaňová, k účastníkom sa prihovorili
viceprimátor mesta Martin Valo a za SZPB Ivan
12. Tradičné umelecké remeslá Piešťany
Nosko.
Podujatie sa konalo v dňoch 19. – 21. mája 2017
na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Umeleckú
11. Galavečer Osobnosť mesta Piešťany. Cena
remeselnú tvorbu prezentovalo približne 170
primátora mesta Piešťany za rok 2016
remeselníkov zo Slovenska a zo zahraničia.
Podujatie sa uskutočnilo 6. mája 2017 v Dome
V sobotu 20. mája predpoludním sa z Kúpeľného
umenia. Obsahovalo odovzdávanie Cien primátora ostrova smerom do centra mesta vybral krojovaný
mesta Piešťany za rok 2016. Tiež sa konalo
sprievod s cieľom propagovať podujatie. Tiež
ocenenie najúspešnejších športovcov mesta
prebiehal kultúrny program, predviedli sa aj tzv.
Piešťany za rok 2016 (pozri rok 2016).
živé sochy, ktoré vytvorilo Pohybové divadlo Ľudia
S iniciatívou združiť všetky ocenenia primátora
z hliny.
mesta prišiel poslanec MsZ Matúš Kromholc a ako Popoludní sa už remeselníci prezentovali
zástupca spoločnosti Bona Publica spolu s Mestom v desiatkach stánkov svojimi výrobkami.
Piešťany galavečer aj organizoval.
Víťazmi novej kategórie Čin roka 2016 sa stali

13. Vzdelávací projekt múzea
Pri príležitosti Noci múzeí a galérií bol 20. mája
2017 v piešťanskom Balneologickom múzeu
prezentovaný nový múzejno-vzdelávací projekt
s názvom Život pri rieke – rieka Váh a voda
v živote človeka.
Projekt je určený pre žiakov a tiež pre deti
s rodičmi, pozostáva z pätnástich pracovných
listov. Pripravil ho pracovník múzea Andrej
Bolerázsky.
14. Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí
Pri príležitosti MDD pripravili MsKS, Materské
centrum Úsmev a mestskí policajti pre deti bohatý
program 1. júna 2017 v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku.
Uskutočnilo sa divadelné predstavenie, zábavné
hry s mestskými policajtmi, súťaže detí
s pracovníčkami Oddelenia sociálnych služieb
MsÚ v Piešťanoch, zábavný program MC Úsmev
i maľovanie na tvár.
Súčasťou programu bola aj graffiti akcia, v rámci
ktorej bol zaujímavým spôsobom obnovený plot
pred nefunkčným hotelom Slovan.
15. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
– 26. ročník
Slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny sa
uskutočnilo v sobotu 4, júna 2017.
Pozvaní hostia sa stretli v kaviarni hotela Thermia
Palace. Do Piešťan zavítali aj zástupcovia
partnerských miest.
Tradičné požehnanie prameňov sa uskutočnilo
v hudobnom pavilóne Harmony.
Slávnostný sprievod prešiel z Kúpeľného ostrova
cez Kolonádový most a z Winterovej ul. odbočil
k Hudobnému pavilónu v mestskom parku, kde sa
uskutočnil slávnostný ceremoniál Otvorenia letnej
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Prezentovali sa
jednotliví účastníci sprievodu. Slávnostný príhovor
predniesol primátor Piešťan Miloš Tamajka,
prítomných pozdravil aj zástupca kúpeľov Emanuel
Paulech, následne úderom gongu bola oficiálne
otvorená letná kúpeľná sezóna.
Potom sa pre oficiálnych hostí konala recepcia
v Hoteli Balnea Palace.
Popoludní prebiehal v hudobnom pavilóne kultúrny
program.
V rámci OLKS sa uskutočnilo viacero
sprievodných podujatí, napríklad 8. ročník pretekov
Dračie lode alebo Kolobežka tour

Piešťany na Lodenici.
16. Piešťanské zlaté stuhy – Concours d’Élégance –
25. ročník
Podujatie sa konalo v Piešťanoch v dňoch 8. až
10. júna 2017. Pre účastníkov a návštevníkov bol
pripravený bohatý program.
Štvrtok 8. júna po privítaní účastníkov v Kursalone
sa uskutočnila propagačná jazda historických
automobilov po pešej zóne. Parkovali na
Kúpeľnom ostrove, kde zároveň prebiehala výstava
automobilov Jaguar, Land Rover a Volvo.
V piatok 9. júna historické vozidlá do roku výroby
1918 absolvovali jazdu po trase Piešťany - Ostrov
- Čachtice - Podkylava - Vrbové - Piešťany
a historické vozidlá od roku 1918 išli po trase
Piešťany - Červený Kameň - Piešťany. Po návrate
sa autá prezentovali na pešej zóne pred Zuckmann
Villou.
V sobotu 10. júna sa uskutočnila jazda po trase
Piešťany - Beckov - Krakovany - Piešťany.
Popoludní na Kúpeľnom ostrove prebiehala
výstava historických závodných áut, motocyklov,
špeciálov i historických stabilných motorov Zdena
Devečku, historických bicyklov združenia Velo
Orbis - Majerov a syn a historických vojnových
vozidiel Old Duty Truck.
V hudobnom pavilóne Harmony vystúpila
skupina country hudby Neznámi, pre deti boli
pripravené rôzne atrakcie. Pri jazierkach sa konala
autogramiáda motoristických pretekárov.
Večer sa pred hotelom Thermia Palace uskutočnila
slávnostná prehliadka podujatia Piešťanské zlaté
stuhy – Concours d’Élégance. V hudobnom
programe vystúpili Swing Stars a Dáša Libiaková
& Skylark Q. Na záver bol ohňostroj.
Súčasťou programu bol aj krst reprezentačnej
trojjazyčnej publikácie „Od zlatých stúh po svetovú
rally“, ktorá mapuje 85-ročnú históriu podujatia,
prezentujúceho historické automobily. Krst vykonal
iniciátor napísania knihy a dlhoročný organizátor
prehliadok Ján Horňák spolu s autorkami
Drahomírou Moretovou a Lýdiou Anderlovou.
Na grafickom spracovaní sa podieľala piešťanská
spoločnosť RE PUBLIC, preklad Peter Remiš
a Oľga Sulzberger.
Podujatie Concours d’Élégance sa v Piešťanoch
po prvý raz uskutočnilo v roku 1932. Súťaž
o najkrajší automobil prebiehala do roku 1937,
konali sa tiež cieľové jazdy do Piešťan. Súťaž bola
obnovená po roku 1980 s názvom Piešťanské zlaté
stuhy – Concours d’Élégance už ako prehliadka
historických vozidiel. Vyvrcholením týchto

prehliadok bola Svetová FIVA World Rally, ktorá
sa uskutočnila po prvýkrát v histórii na Slovensku
– v Piešťanoch – v roku 2016.
17. Podujatie Prechádza rozprávkovým parkom
Obľúbené podujatie pre deti s rodičmi sa
uskutočnilo v mestskom parku 10. júna 2017.
Zorganizovalo ho Materskú centrum Úsmev
v spolupráci s Mestom Piešťany.
Ani sychravé počasie neodradilo deti od súťaženia,
hier a zábavy. Pri kine Fontána si rodina prevzala
súťažný papierik, na ktorý im z každého stanovišťa
musela pribudnúť pečiatka za splnenú úlohu.
Deti podliezali prekážky, lovili rybky z fontány,
skladali lego, majstrovali s Bobom staviteľom. Tiež
bojovali s pirátmi, stretli krásku a zviera, očarila
ich Elsa z Ľadového kráľovstva, v perníkovej
chalúpke na nich čakali pavúky a hady bosoriek
i tajomná klietka.
Deti si mohli na piškóty natrieť lekvár a potom
pokračovali ďalej k mestským policajtom, ktorí
predvádzali služobné auto i s húkaním sirény.
V stanovišti Zootropolis deti videli živé zajace.
Po splnení všetkých úloh čakala na ne odmena,
ktorú si úspešní súťažiaci mohli vyzdvihnúť
v stánku.
Pre deti boli pripravené aj ďalšie atrakcie. Bol
tam stánok s balónmi a loptičkami, silnejšie
deti udierali čo najsilnejšie gumeným kladivom,
odvážnejšie vyskúšali surfovanie.
18. Spomienkové podujatie na Antona Srholca
12. júna 2017 sa na území bývalého Teplického
cintorína oproti Evanjelickému kostolu uskutočnil
spomienkový večer pri príležitosti nedožitých
88. narodenín významného rímskokatolíckeho
kňaza a seleziána Antona Srholca, charitatívneho
pracovníka a zakladateľa resocializačného
zariadenia Resoty v Bratislave.
Súčasťou podujatia bolo odhalenie pamätníka
Pocta Antonovi Srholcovi, autora Mgr. Art. Pavla
Bratranca.
19. Slávnosť nového názvu Balneologického
múzea v Piešťanoch
Od 15. júna 2017 má piešťanské múzeum nový
názov – Balneologické múzeum Imricha Wintera
v Piešťanoch.
Slávnostné podujatie sa konalo v hlavnej expozícii
múzea v Kursalone. Otvoril ho riaditeľ múzea
Vladimír Krupa, po ňom sa k prítomným prihovoril
predseda TTSK Tibor Mikuš a vnučka Imricha

Wintera Kristína Stankovská. Vladimír Krupa
prečítal pozdravný list od Blanky Ballovej z Paríža,
ďalšej vnučky Imricha Wintera.
Pri tejto príležitosti bola prezentovaná publikácia
s názvom Winterovci a Piešťany, liečivou vodou
ju pokrstili Kristína Stankovská a Tibor Mikuš.
Zároveň zakladateľovi piešťanského múzea
Imrichovi Winterovi bola odhalená bronzová busta
z dielne sochára Martina Pala. Pre verejnosť bola
tiež sprístupnená výstava o osobnosti Imricha
Wintera.
20. Festival áut Car At Tuning Party
Festival exkluzívnych áut sa uskutočnil v dňoch
15. – 18. júna 2017 na letisku v Piešťanoch.
Bol spojením motorizmu, športu, hudby, tanca
a zábavy. Je to najväčší hudobno-motoristických
festival na Slovensku.
Konali sa preteky a súťaže áut – voľné šprinty, drift
taxi a pod., tiež motoristické atrakcie, akrobati na
motorkách, prehliadka najkrajších áut a pod.
V rámci festivalu vystúpili viacerí známi interpreti
a hudobné skupiny. Uskutočnila sa aj súťaž dievčat
o Miss Carat Tuning.
21. Stretnutie majiteľov automobilov Porsche
v Piešťanoch
17. júna 2017 sa v Piešťanoch uskutočnilo
podujatie Porsche zraz.
V mestskom parku pred Domom umenia sa stretli
najnovšie i historické automobily značky Porsche.
Okrem výstavy áut sa konala aj ich spanilá jazda
mestom.
22. Podujatie Ruka v ruke – 1. ročník
21. júla 2017 sa na futbalovom štadióne
v Piešťanoch uskutočnilo podujatie Ruka v ruke.
Jeho cieľom bolo integrovať hendikepované deti
medzi zdravé deti a vzájomne ich zbližovať. Prišli
rodiny s postihnutými deťmi, paralympionici, lekári
i bežní návštevníci. Pripravené boli 4 zóny – futbal,
atletika, strieľanie a hádzanie kuželkou. Zdravé deti
si mohli vyskúšať jazdu na invalidnom vozíku.
23. Piknik dojčiacich mamičiek
Svetový týždeň dojčenia prebiehal od 1. do
7. augusta 2017.
Pri tejto príležitosti pripravilo Občianske združenie
Mamila Piknik dojčiacich mamičiek.
Podujatie sa uskutočnilo 3. augusta 2017
v mestskom parku pred Balneologickým múzeom
Imricha Wintera v Piešťanoch.

Cieľom podujatia pod heslom Šanca na dojčenie
bolo šíriť osvetu o dojčení, združovať mamičky
na materskej a rodičovskej dovolenke i tehotné
ženy, ktoré budú dojčiť, poskytovať poradenstvo
a informácie o dojčení a pod.
Mamičky sa vzájomne rozprávali, vymieňali si
znalosti, vypočuli s prednášky a diskusie pod
vedením poradkýň z OZ Mamila. V programe bolo
tiež tancovanie s deťmi v ergonomických nosičoch
a fotenie prítomných účastníčok.
24. Jamboree vodných skautov Aqua 2017
Medzinárodné stretnutie skautov sa uskutočnilo
v Piešťanoch v dňoch 6. – 12. augusta 2017.
Podujatie podporilo Mesto Piešťany a OO CR
Rezort Piešťany.
Zúčastnilo sa ho 500 skautov a asi 50
dobrovoľníckych organizátorov, skauti bolo zo
Slovenska, Čiech, Talianska, Írska a Španielska.
V programe boli outdoorové aktivity, ale najmä
klasické vodácke aktivity – plachtenie, kanoistika,
splav a pod.
Jednou z aktivít bola aj brigáda v prírodnom kine
v mestskom parku.
25. Podujatie Týždeň charity
Trnavská arcidiecézna charita v dňoch 14. až
18. augusta 2017 zorganizovala Týždeň charity.
Podujatie sa konalo vo viacerých mestách a 18.
augusta i v Piešťanoch.
Pri Dome umenia sa stretli ľudia núdzi, ktorí
upratali Vážsky ostrov na úseku od „húpacieho“
mosta po „železný“ most. Potom dostali pred
azylovým domom v Bodone varenú stravu, ktorú
im venovala Zuckmann Villa.
Do Piešťan zavítali aj zástupcovia charity, ktorí
následne na Nám. slobody prezentovali činnosti
Trnavskej arcidiecéznej charity. Charita pomáha
seniorom, ľuďom odkázaným na pomoc zo
zdravotných dôvodov, venuje sa opatrovateľstvu
a poskytuje pomoc ľuďom ktorí žijú v krízových
situáciách. Jedno pracovisko s názvom Centrum
pomoci človeku sa nachádza na Ul. A. Hlinku
v Piešťanoch.
26. Piešťanské hody
V nedeľu 20. augusta 2017 sa v Piešťanoch
uskutočnili tradičné Piešťanské hody.
V Kostole sv. Štefana Kráľa sa odslúžila slávnostná
sv. omša, v rámci ktorej vystúpil spevácky zbor
Coro Laudamus.
Popoludní prebiehal pri kostole zábavný program.

Vyhrávala cimbalová kapela Šenkvická muzika
a hudobné skupiny Impuls a E.M.I. Pre deti boli
pripravené atrakcie – nafukovacia šmykľavka
a skákací hrad. Pre návštevníkov boli pripravené
stánky s občerstvením a suvenírmi. Predával sa aj
prvý burčiak.
V Hudobnom pavilóne v mestskom parku vystúpila
dychová hudba Modrančanka.
27. Oslavy 73. výročia SNP
Mesto Piešťany, OV SZPB v Piešťanoch a občania
mesta si 28. augusta 2017 pietnym aktom kladenia
vencov k Pamätníku osloboditeľom na Nám. SNP
uctili pamiatku osloboditeľov, vojakov, letcov
a ďalších účastníkov Slovenského národného
povstania.
K verejnosti sa prihovoril prednosta MsÚ
v Piešťanoch Eduard Strapatý a predseda OV SZPB
v Piešťanoch JUDr. Ivan Nosko. V slávnostnom
sprievode s hudobným sprievodom DH Inovčanka
kráčali vojaci z brigádnej jednotky z Hlohovca,
predstavitelia mesta, členovia SZPB i pozostalí po
piešťanských letcoch.
Kyticu kvetov položili piešťanskí členovia SZPB
na hrob plukovníka a letca Ivana Haluzického,
ktorý zorganizoval odchod piešťanských vojakov
na povstalecké územie.
28. Farmárske trhy
Podujatie sa konalo v sobotu 26. augusta 2017 pred
Obchodným domom Prior v Piešťanoch.
Predávali sa domáce produkty – mäsové výrobky,
syry, čaje, med, pečivo, chlieb a pod.
29. Burza MC Úsmev
Materské centrum Úsmev v Piešťanoch
zorganizovalo burzu detských vecí, hračiek
a ďalšieho príslušenstva. Burza sa uskutočnila
v priestoroch materského centra 24. a 25. augusta
2017.
Pre mamičky boli na stoloch a vešiakoch
pripravených stovky kusov tovaru, najväčší záujem
bol o veci v detskej časti.
30. Podujatie Pirátska párty
Koncom letných prázdnin sa na ihrisku Karibik
uskutočnilo tradičné zábavné podujatie pre deti.
Zamerané bolo na spoločné využitie voľného času
rodičov s deťmi a na integráciu detí so špeciálnymi
potrebami. Hlavným organizátorom podujatia bolo
MC Úsmev.

31. Dožinková slávnosť
Podujatie sa v Piešťanoch uskutočnilo 3. septembra
2017, obrad dožiniek pripravil FS Žito.
Folkloristi predviedli žatvu, hrabanie, viazanie
snopov, dievčence uvili dožinkový veniec.
Mládenci popíjali a spievali, žnice rečnili riekanky.
Sprievod odniesol veniec a úrodu gazdovi
a gazdinej z Nám. slobody cez centrum mesta
k Zuckmann Ville.
32. Podujatie o holokauste
Podujatie sa uskutočnilo v pietnej miestnosti
Pamätníka obetiam holokaustu v priestoroch
cintorína na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.
Konalo sa pri príležitosti Pamätného dňa obetí
holokaustu a rasového násilia 8. septembra
2017. Zúčastnili sa ho študenti Gymnázia Pierra
de Coubertina a Hotelovej akadémie Ľudovíta
Wintera.
Príhovor mal Karol Ambra, syn Hedy Ambrovej,
ktorá je autorkou zoznamu piešťanských obetí
holokaustu zverejneného na stenách Pamätníka.
Podujatia sa zúčastnil aj piešťanský rabín Zef
Stiefel.
33. Deň ozbrojených zložiek a záchranných
systémov s deťmi – 11. ročník
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra
obrany SR a primátora Piešťan 9. septembra
2017 v priestoroch areálu Vojenského historického
múzea v Piešťanoch. Zorganizovali ho Vojenský
historický ústav Bratislava a Mestská polícia
v Piešťanoch.
Podujatie otvoril minister obrany SR Peter Gajdoš,
k návštevníkom sa prihovorili aj viceprimátor
Piešťan Martin Valo a riaditeľ Vojenského
historického ústavu v Bratislave plukovník
Miroslav Čaplovič. Prítomní boli aj zahraniční
hostia z Českej republiky a Poľska.
Uskutočnili sa dynamické a statické ukážky
činnosti colníkov, policajtov, vojakov a hasičov.
Návštevníkov zaujali parašutisti, jazdecká polícia,
ukážka zadržania dílera drog, ukážky streľby,
ukážky kynológie, prezentovali sa piešťanskí
letecké modelári a pod. Tiež si mohli prezrieť
vojenskú techniku – lietadlá, vrtuľníky, tanky
i ďalšie zbrane a vojenskú výstroj.
Vystúpila kapela Slniečko i ďalšie amatérske
hudobné skupiny z Piešťan a okolia.
34. September Fest Piešťany
Pivný festival sa konal na Nám. slobody od 11. do

17. septembra 2017.
Návštevníci si mohli vybrať spomedzi 50 druhov
piva a ochutnať gurmánske špeciality. Každý deň
podvečer prebiehal hudobný program.
35. Victoria Regia – 24. ročník, Kvetinové korzo
Medzinárodná súťaž floristov vo viazaní
a aranžovaní kvetín sa uskutočnila v Piešťanoch
v dňoch 19. až 23. septembra 2017.
Podujatie bolo tradičným ukončením letnej
kúpeľnej sezóny. Vyhlasovateľom súťaže bola
SOŠ záhradnícka v Piešťanoch. Prihlásilo sa 27
základných škôl, 27 stredných odborných škôl
a 11 profesionálnych floristov zo SR a ČR. Témou
súťaže boli Kvety a móda.
V kategórii ZŠ obsadila 1. miesto Stella Vavříková
z českej Sázavy. V kategórii SOŠ obsadil 1. miesto
Filip Bracek z českej SZŠ v Rajhrade. V kategórii
profesionálov 1. miesto obsadila Klára Franc
Vavříková z českej Sázavy, mama Stelly.
V sobotu sa konalo Kvetinové korzo. K kategórii
skupinových alegórií obsadili 1. miesto žiaci ZŠ
z Veselého s alegóriou Veselianske módne dni.
V kategórii alegorických vozov obsadili 1. miesto
študenti 4.A triedy SOŠ záhradníckej v Piešťanoch
v postavičkou rozprávkového krtka.
36. Primátor Piešťan na návšteve partnerského
mesta v Číne
Koncom septembra 2017 absolvoval primátor
Piešťan Miloš Tamajka a vedúca oddelenia
stavebných služieb a rozvoja mesta na MsÚ
Piešťany Alena Horešová pracovnú návštevu do
Číny. Navštívili mestskú časť Pekingu Xicheng,
s ktorou má mesto Piešťany partnerské vzťahy.
Prerokovali sa možnosti ďalšej vzájomnej
spolupráce.
37. Deň architektúry v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 30. septembra 2017.
V tomto roku bolo zamerané na historický vývoj
bývania v Piešťanoch.
Cykloúčastníci sa tradične stretli pred sochou
barlolámača. Trasa viedla cez Beethovenovu ul.
okolo Vily Astra, ZUŠ, Floreát až k Heinole
O histórii Floreátu účastníkom rozprávala
architektka Lívia Gažová.
38. Ocenenie piešťanských seniorov
10. októbra 2017 si v kine Fontána prevzalo
ocenenie 5 piešťanských seniorov, ktoré im
bolo udelené za dlhoročnú aktívnu prácu

v spoločenských a pacientskych organizáciách.
Ďakovné listy im odovzdala riaditeľka MsKS
v Piešťanoch Marta Jurčová.
Ocenenie získali – dlhoročná členka Denného
centra Rozmarín Jana Jančárová, dlhoročný člen
správnej rady Charity sociálnej starostlivosti
a služieb pre zrakovo postihnutých František
Kopca, dlhoročná členka výboru piešťanskej
pobočky Ligy proti rakovine Valéria Palúchová,
dlhoročná členka Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami v SR Lýdia Slezáriková a členka
výboru Slovenského Červeného kríža a piešťanskej
Ligy proti reumatizmu Mária Šicková.
39. Caravan club Piešťany – 40. výročie založenia
V roku 2017 uplynulo 60 rokov od vzniku
kempingu a karavaningu na Slovensku a 40 rokov
od založenia piešťanského Caravan clubu.
14. októbra 2017 sa v autokempingu U Pullmanna
v Banke uskutočnilo stretnutie asi 80 posádok
karavanistov zo Slovenska a Čiech. Spoločne
oslávili 40 rokov karavaningu v Piešťanoch.
Organizátorom podujatia bol Jaroslav Mišura
z Piešťan.
40. Charitatívny aukčný salón – 7. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 19. októbra 2017
v piešťanskom Kursalone a zorganizovala ho
Asociácia pomoci postihnutým (APPA). Dražilo
sa 51 diel popredných slovenských výtvarníkov,
ktorí ich do aukcie darovali bezplatne. Aukciu
viedla Nina Gažovičová z aukčného domu SOGA,
pomohli aj viacerí sponzori.
Vydražená suma 18 850 eur bola rovnakým
dielom rozdelená medzi 3 deti a troch dospelých
s telesným postihnutím. Ich rodiny mohli získané
peniaze použiť na nákup vozíka, na úhradu
rehabilitačných pomôcok alebo na kúpeľnú liečbu.

30. októbra 2017 sa na piešťanskom letisku
natáčala scéna nového filmu o politikovi
Alexandrovi Dubčekovi. Scéna obsahovala vítanie
vedúceho štátnika ZSSR L. I. Brežneva ako
vystupuje z lietadla. Film s názvom Krátka jar, dlhá
zima bude mať premiéru v roku 2018.
43. Alexander Šindelár – 70. výročie tragickej smrti
9. novembra sa v priestoroch Vily dr. Lisku
uskutočnila vernisáž výstavy a prezentácia knihy
cirkevného historika Stanislava Žlnaya s názvom
Komu asi prvému zazvoní ? pri príležitosti 70.
výročia tragickej smrti piešťanského starostu
a dekana Alexandra Šindelára.
Ako starosta Piešťan sa spolu s predstaviteľmi
kúpeľov Ľudovítom a Imrichom Winterovcami
zaslúžil o všestranný rozvoj Piešťan v období
1. ČSR. Alexander Šindelár bol 2. novembra
1947 zastrelený na piešťanskej fare neznámymi
páchateľmi.
44. Oslavy Dňa boja za slobodu a demokraciu –
28. výročie
Podujatie sa uskutočnilo na Nám. slobody
16. novembra 2017 ako spomienka na Nežnú
revolúciu v roku 1989. K prítomným sa prihovoril
viceprimátor mesta Martin Valo. V kultúrnom
programe vystúpili žiačky Súkromnej ZUŠ
v Piešťanoch.
Podujatia sa však zúčastnilo málo obyvateľov.
Je zrejmé, že aj keď od roku 1989 nastúpila
v našej spoločnosti demokracia, mnohí ľudia sú
nespokojní, pretože vývoj po nežnej revolúcii
nesplnil ich očakávania.

45. Voľby predsedu a poslancov Trnavského
samosprávneho kraja
Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sa na
Slovensku konali 4. novembra 2017.
41. Stretnutie jubilantov mesta Piešťany –
Za predsedu TTSK bol zvolený Jozef Viskupič,
25. ročník
ktorý v tejto funkcii nahradil Tibora Mikuša.
Tradičné stretnutie jubilantov mesta sa uskutočnilo Do 40-členného krajského zastupiteľstva bolo
18. októbra 2017 v Dome umenia. Pozvaní boli
zvolených 5 poslancov z okresu Piešťany – Remo
občania, ktorí v roku 2017 oslávili životné jubileum Cicutto (NEKA), Alan Suchánek (OĽaNO, SaS,
75, 80, 85 rokov a viac.
KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ), Iveta Babičová
K prítomným jubilantom sa prihovoril primátor
(NEKA), Martin Cifra (NEKA), Lucia Drábiková
mesta Miloš Tamajka.
((OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ).
V kultúrnom programe vystúpil známy spevák
Následne na decembrovom zasadnutí Krajského
slovenských šlágrov Dušan Grúň.
zastupiteľstva TTSK boli zvolení podpredsedovia,
Rada TTSK, komisie, schválený rozpočet a výška
42. Natáčanie scény z filmu o Alexandrovi
odmien.
Dubčekovi
Do 13-člennej Rady TTSK boli zvolené aj Iveta

Babičová a Lucia Drábiková.
46. Návšteva čínskej delegácie z partnerského
Xichengu
20. novembra 2017 zavítala do Piešťan 8-členná
delegácia z partnerskej pekingskej mestskej časti
Xicheng. Na mestskom úrade čínskych hostí
privítali viceprimátor mesta Martin Valo, vedúca
kancelárie primátora mesta Annamária Voleková
a prednosta mestského úradu Eduard Strapatý.
Hostia absolvovali prehliadku mesta a navštívili
Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera
a Balneologické múzeum Imricha Wintera.
47. Návšteva čínskych odborníkov zo Šanghaja
Koncom novembra 2017 zavítala do Piešťan
2-členná delegácia odborníkov z čínskeho
Šanghaja.
Navštívili Školiace stredisko na Sládkovičovej
ul. v priestoroch bývalého Rozvoja. Zaujímali sa
o výsledky NDT laboratória, o jeho prístrojové
vybavenie a najmä o prístroje na praktické meranie
tesnosti vo výrobe.
48. Otvorenie vianočného a adventného obdobia
v Piešťanoch
Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka sa
uskutočnilo na Winterovej ul. 24. novembra 2017.
Veľkú, 32-ročnú jedľu srienistú dostalo mesto do
daru od súkromného vlastníka z Banky. Otvorenia
vianočného obdobia sa zúčastnil primátor mesta.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci piešťanskej
ZUŠ. Potom sa účastníci podujatia presunuli na
Nám. slobody, kde sa začali piešťanské Vianočné
trhy. Dospelí si dopriali punč alebo varené víno,
deti zaujal Mikuláš, anjelik i čert a tiež boli pre ne
pripravené sánky Deda Mráza a vianočná pošta
v domčeku.
O niekoľko dní neskôr k doterajšej mestskej
vianočnej výzdobe pribudol aj veľký,
niekoľkometrový stojaci vianočný veniec.
Zhotovili ho pracovníci a aranžéri Služieb
mesta Piešťany, inšpiroval ich vianočný veniec
z rakúskeho Parndorfu.
Slovenské liečebné kúpele tiež umiestnili na
Kúpeľnom ostrove vianočný veniec a vianočný
stromček. Veľký, ležiaci vianočný veniec bol
uložený do Prezidentskej fontány pred liečebným
domom Irma.
49. Pieščanský rýnek – 5. ročník
Podujatie sa konali v rámci vianočných trhov počas

víkendu 2. a 3. decembra 2017 a počas dvoch
nasledujúcich víkendov. Svoje výrobky ponúkali
rôzni remeselníci – drotári, krajčíri, včelári,
predávali sa domáce oblátky, zázvorníky i viaceré
ďalšie produkty.
50. Vianočný trh ADELI – 2. ročník
Podujatie sa konalo v kongresovej hale ADELI
Medical Centra v Piešťanoch 1. decembra 2017.
Návštevníci si mohli od predajcov kúpiť rôzne
vianočné jedlá, nápoje a darčeky.
Počas celého podujatia hralo a spievalo duo New
Generation, vystúpili žiaci ZUŠ v Piešťanoch
a z Vrbového a tiež FS Žito.
51. Stretnutie poštárov
Stretnutie bývalých i súčasných piešťanských
poštárov sa uskutočnilo 1. decembra 2017 v Hoteli
Piešťany. Stretlo sa tam 26 poštárov, stretnutie
inicioval bývalý poštový doručovateľov Michal
Verchola.
52. Vianočný charitatívny bazár
Charitatívny bazár sa konal v priestoroch MsKS
v Piešťanoch 2. decembra 2017, organizátorom bol
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch.
Predávali sa ručne zhotovené predmety, ktoré
vyrobili členky klubu a tiež i domáce medovníky
a dekorácie, ktoré zhotovili sympatizanti klubu.
Výťažok vo výške 1 200 eur bol určený pre rodiny
zdravotne znevýhodnených detí, navštevujúcich
Materské centrum Úsmev v Piešťanoch.
53. Mikulášske podujatia
Na Mikuláša sa uskutočnilo viacero podujatí pre
deti.
6. decembra 2017 sa uskutočnilo tradičné
mikulášske podujatie večer na Nám. slobody.
Najprv sa na pódiu prezentovali čert a anjelik
a potom prišiel i Mikuláš.
Mikulášske podujatia sa konali aj v KSC
Fontána pre žiakov piešťanskej Spojenej školy,
v základných školách, v materských školách,
v priestoroch MsKS pre deti z CVČ Ahoj.
54. Pochod čertov Krampus
Proti konaniu podujatia sa vyslovili predstavitelia
mesta, jedna časť obyvateľstva bola tiež proti,
ďalšia časť bola za jeho konanie. Nakoniec sa
podujatie uskutočnilo v centre mesta v nedeľu
večer 17. decembra 2017.
Z Auparku vybehli do vyhradeného priestoru

v strašidelných maskách čerti i ďalšie bytosti. 40
krampusov pobehovalo v uzavretom priestore, so
svojím vybavením robili hluk a takmer 2 hodiny
bavili prizerajúce sa obecenstvo.
55. Adventné obdobie v Piešťanoch
Počas adventného obdobia sa uskutočnilo viacero
kultúrno-spoločenských podujatí (pozri Kapitola
8. Kultúra).

4. Poľnohospodárstvo
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany
a) Vedenie družstva
V roku 2017 predsedom PD v Piešťanoch bol Ing.
Miroslav Haring, podpredsedom Jozef Hornák.
b) Hospodárenie družstva
V roku 2017 PD dosiahlo výnosy vo výške
1 402 454 eur, z toho tržby za vlastné výrobky,
tovar a služby boli 1 162 949 eur. PD získalo tiež
dotácie vo výške 271 503 eur, z toho dotácia na
cukor bola 52 649 eur, dotácia na plochu 117 595
eur a dotácia na podporu plodín 62 248 eur.
c) Investičné akcie družstva
V roku 2017 družstvo investovalo 59 tisíc eur,
z toho 40 800 na zakúpenie kŕmneho vozu Husky.
d) Rastlinná výroba
PD sa špecializuje na výrobu obilnín, olejnín,
strukovín, okopanín a krmovín.
Aj v roku 2017 úrodu ovplyvňovalo počasie,
marec, máj, jún i júl boli suché.
Pšenica ozimná – 1 362 t (výnos 6.28 t/ha), jačmeň
jarný – 825 t (5,58 t/ha), kukurica na zrno – 347 t
(4,2 t/ha), hrach – 50 t (3,35 t/ha), repka ozimná
– 493 t (3,76 t/ha), slnečnica – 155 t (2,5 t/ha),
cukrová repa – 7 084 t (64 t/ha), kukuričná siláž
– 1 381 t (25 t/ha), slama pšeničná – 320 t, seno
lucerna – 279 t, seno tráva – 46 t, senáž lucerna –
519 t. Cukrová repa sa predala do firmy Považský
cukor Trenčianska Teplá.
e) Živočíšna výroba
V roku 2017 PD chovalo kravy, teľce a jalovice.
Celkový počet hovädzieho dobytka bol 277 kusov,
z toho bolo 128 kráv.
f) Výroba mlieka
V roku 2017 vyprodukovalo PD 870 283 l mlieka,
priemerná denná dojivosť jednej kravy bola 18,62
l. Vlastné náklady na 1 l mlieka boli 0,42 eura,
realizačná cena 0,278 eura.
Mlieko sa predalo do firmy Agro Tami Nitra.

2. Výstava ovocia
20. júla 2017 sa vo Výskumnom ústave rastlinnej
výroby v Piešťanoch uskutočnila výstava
slovenských a zahraničných odrôd marhúľ
a broskýň i liečivých rastlín.
Zo 127 vo výskumnom ústave pestovaných
genetických odrôd broskýň si návštevníci mohli
prezrieť 16 druhov, zo 107 odrôd marhúľ bolo
prezentovaných 45 druhov. Mohli ich vidieť nielen
v pozbieranom stave, ale aj priamo na stromoch.
Marhule a broskyne sú citlivé na mrazy, ktoré
môžu zlikvidovať úrodu. Šľachtitelia vypestovali
niekoľko druhov, ktoré sú odolnejšie voči mrazom
a tiež i voči rôznym škodcom a chorobám.
Tiež bolo prezentovaných vyše 50 druhov liečivých
rastlín, z ktorých možno variť i čaje s rôznymi
účinkami.

5. Priemysel, obchod, služby
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.
v roku 2017
a) Riadiace orgány
- predstavenstvo: Ing. Lev Novobilský – predseda,
Ing. Emanuel Paulech – podpredseda (od 8.6.2017),
Ing. Viliam Mikuláš – podpredseda (do 7.6.2017),
Mark Nicholas Hennebry, Ing. Jurina Halmayová
(do 7. júna 2017), Ing. Iveta Miškovicová (od
8.6.2017), Balázs Zoltán Kovács, Dr. Imre Deák;
- dozorná rada: Peter Dienes – predseda (od
8.6.2017), Paul Filer, Mgr. Beáta Kubriczká (od
8.6.2017), Michaela Uhrínová, Ing. Pavel Říha,
Erdös Bálint, János Tobiás (do 7. júna 2017),
František Nortík (do 22. februára 2017);
- vedenie SLK – zmeny: Christian Schöpf –
generálny riaditeľ, Emanuel Paulech – poverený
riadením finančného odd. (do 11.11.2017), Iveta
Miškovicová – poverená riadením personálneho
odd.
V ostatných pozíciách vedenia SLK nenastali
zmeny oproti roku 2016;
- riaditelia hotelov – zmeny: Branislav Igaz –
poverený riadením hotela Thermia Palace, Jana
Kohútová – riaditeľka hotela Esplanade Palace,
Zuzana Fidlerová – poverená riadením hotelov Pro
Patria a Jalta.
V ostatných pozíciách riadenia hotelov nenastali
zmeny oproti roku 2016.
b) Hospodárenie spoločnosti
- celkové výnosy – v roku 2017 boli 37 503 tisíc
eur, oproti roku 2016 (36 540 tisíc eur) boli vyššie

o 963 tisíc eur. Z toho tržby za predaj služieb boli
35 958 tisíc eur, tržby za predaj tovaru 1 076 tisíc
eur a tržby za predaj vlastných výrobkov 3 tisíc
eur;
- celkové náklady – v roku 2017 boli 36 003 tisíc
eur, oproti roku 2016 boli vyššie o 401 tisíc eur;
- celkový hospodársky výsledok – v roku 2017
bol zisk spoločnosti 1 500 tisíc eur, o 562 tisíc eur
vyšší ako v roku 2016.
Na valnom zhromaždení spoločnosti SLK 6. júna
2018 bolo schválené rozdelenie čistého zisku za
rok 2017 nasledovne:
Celkový čistý zisk 1 500 tisíc eur, z toho výplata
dividend akcionárom 1 000 055 eur (Mesto
Piešťany má 10,01 % akcií), 10 % zákonná tvorba
rezervného fondu 149 960 eur, nerozdelený zisk
349 580 eur.
c) Investičná činnosť
V roku 2017 SLK dokončili rekonštrukciu
ubytovacích kapacít a reštaurácie hotela Balnea
Esplanade, klimatizácia a dovybavenie reštaurácií
hotela Balnea Grand Splendid, rekonštrukcia šatní
a klimatizácia kúpeľných domov Napoleon ako aj
Balneoterapie II. Tiež sa vykonala rekonštrukcia
časti hotela Vietoris v Smrdákoch.
d) Postavenie na trhu
Hlavným predmetom činnosti SLK Piešťany,
a. s. je poskytovanie komplexnej kúpeľnej
starostlivosti pre domácich a zahraničných
pacientov, poskytovanie ubytovacích, stravovacích
a doplnkových služieb spojených s hlavným
predmetom činnosti;
- domáci trh – ako konkurencia sa javia výhradne
kúpele s rovnakým indikačným zameraním, čo je
liečba chorôb pohybového aparátu a neurologické
ochorenia. Ide hlavne o kúpele Trenčianske Teplice,
Rajecké Teplice a Dudince, avšak zatiaľ sa medzi
týmito neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami
výrazne neprejavujú konkurenčné problémy;
- zahraničný trh – silnou konkurenciou sú hlavne
kúpele v ČR, Maďarsku, Rumunsku a v Poľsku.
e) Klienti kúpeľov – v roku 2017 mali SLK
celkove 44 413 klientov, z toho bolo 20 497
domácich a 23 916 zahraničných. Na domácom
trhu prevládajú samoplátci (14 452 osôb), potom
nasledujú zdravotné poisťovne (6 045 osôb).
Odbyt svojich služieb v zahraničí zabezpečovali
SLK v spolupráci so svojimi obchodnými
partnermi na základne zmluvných vzťahov. V roku
2017 mali kúpele klientov z 81 krajín sveta, pričom
TOP 20 obsahovalo 94,7 % zahraničných klientov.
Najdôležitejším trhom bol Izrael s podielom 26,6

%, Česko 23,0 %, Nemecko 15,0 %, Rusko 6,3
%, Kuvajt 4,3 %, Rakúsko 3,6 %, Saudská Arábia
2,7 %, USA 2,6 %, Poľsko 1,4 %, Libanon 1,3 %,
Ukrajina 1,3 %, Maďarsko 1,2 %, SAE 1,1 %,
Veľká Británia 0,9 %, Kanada 0,9 %, Jordánsko
0,7 %, Austrália 0,6 %, Francúzsko 0,5 %,
Taliansko 0,5 %, Švajčiarsko 0,4 %. Ostatných 61
štátov malo podiel 5,3 %.
f) Úspech SLK v zamestnávateľskej ankete
Po roku SLK Piešťany, a. s. opäť uspeli v ankete
Najzamestnávateľ 2016 v kategórii Cestovný ruch,
gastro a hotelierstvo. Do ankety portálu Profesia
bolo nominovaných 133 spoločností a zapojilo sa
do nej 14 tisíc respondentov.
Kým v predchádzajúcom roku obsadili piešťanské
kúpele v tejto ankete 4. miesto, v tomto roku
obsadili 3. miesto v rebríčku zamestnávateľov
starajúcich sa o odborné a jazykové znalosti
a kariérny rast svojich zamestnancov.
g) Ocenenie SLK
SLK Piešťany, a.s. získali cenu Slovak Superbrands
Award 2017. O udelení ceny rozhodla expertná
skupina Brand Council na základe verejného
prieskumu. Piešťanské kúpele sa tak zaradili do
skupiny elitných značiek.
h) Ocenenie objektu Irma
Kúpeľný objekt Irma Health Spa získal na IMTJ
Medical Travel Awards 2016 ocenenie Najlepšie
liečebné termálne kúpele roka a to na inovácie
a úspešné uspokojovanie potrieb kúpeľných hostí.
2. Letisko Piešťany, a. s.
Napriek ťažkej existenčnej situácii pokračovali
v roku 2017 aktivity na záchranu piešťanského
letiska. Začiatkom roka 2017 bola výška záväzkov
letiskovej spoločnosti cca 1,6 mil. eur, najväčším
veriteľom bolo Mesto Piešťany. Mesto malo vo
vedení spoločnosti svojho zástupcu, predsedom
dozornej rady bol poslanec MsZ mesta Piešťany
Remo Cicutto.
31. mája 2017 sa konalo valné zhromaždenie
akcionárov letiskovej spoločnosti. Chceli sa ho
zúčastniť aj dvaja zástupcovia piešťanských
seniorov, jedným z nich bol poslanec MsZ Petr
Veverka, nebolo im to však umožnené.
Akcionári navrhovali viaceré možnosti ako
zachovať letisko. Predovšetkým je potrebné zbaviť
letiskovú spoločnosť dlhov. Vo väčšej miere treba
obnoviť prevádzku letiska zvýšením počtu letov.
Predseda TTSK Tibor Mikuš odporučil zlúčiť
piešťanské letisko s bratislavským letiskom.
Piešťanské letisko by sa tak stalo záložnou

pristávacou plochou bratislavského letiska. Ďalšou
možnosťou je získanie strategického investora.
Začiatkom roka 2017 záujem o piešťanské letisko
prejavili traja investori, zo Slovenska, Švajčiarska
a Ruska. Rokovania však neboli úspešné.
Neskôr výkonný manažment a predstavenstvo
letiskovej spoločnosti rokovali aj so zástupcami
britskej firmy Horiba Mira, ktorá je významnou
spoločnosťou v automobilovom priemysle.
Na júlovom zasadnutí valného zhromaždenia
letiskovej spoločnosti sa staronovým predsedom
dozornej rady už ako nominant TTSK stal Remo
Cicutto a členom dozornej rady ako nominant
Mesta Piešťany bývalý riaditeľ spoločnosti
Horezza Stanislav Brečka.
V októbri sa uskutočnilo zasadnutie predstavenstva
letiskovej spoločnosti v zložení Tibor Mikuš a Juraj
Štaffa, ktorí boli zástupcami majoritného akcionára
– TTSK. Schválili uznanie pohľadávky JUDr. Petra
Sopka, JUDr. Alexandra Floriša a ich advokátskej
kancelárie a tiež uznanie nevyplatených odmien
súčasnému členovi predstavenstva Jurajovi Štaffovi
a súčasnému riaditeľovi letiskovej spoločnosti
Františkovi Vargovi. K vyplateniu týchto odmien
zaujali nesúhlasné stanovisko primátor Piešťan
Miloš Tamajka a budúci nový predseda TTSK
Jozef Viskupič a žiadali o pozastavenie alebo
zrušenie tohto uznesenia.
V októbri Stanislav Brečka, ako jediný zástupca
Mesta Piešťany v letiskovej spoločnosti, sa po
troch mesiacoch pôsobenia vzdal funkcie člena
dozornej rady. Dôvodom jeho odstúpenia bolo,
že jeho návrhy na riešenie situácie letiska neboli
akceptované.
V novembri z vedenia letiskovej spoločnosti
odstúpili Tibor Mikuš, Juraj Štaffa a Michal Merga.
Na decembrovom mimoriadnom zasadnutí
letiskovej spoločnosti boli do jej vedenia zvolení
noví ľudia, ktorí budú pracovať bez nároku na
honorár. Predsedníčkou predstavenstva sa stala
ekonómka Anna Mierna, členom predstavenstva
a zástupcom mesta Piešťany sa stal Otakar Mikyska
a predsedom dozornej rady právnik Rastislav Mráz,
ktorý nahradil Rema Cicutta.
Ku koncu roka 2017 dlh letiskovej spoločnosti
dosiahol 2,2 mil. eur. Z toho najväčšiu časť tvorila
pohľadávka Mesta Piešťany za nevyplatenú daň
z nehnuteľnosti vo výške 715 tisíc eur, ďalšie
dlhy sú pôžička od TTSK vo výške 400 tisíc eur,
nevyplatené odmeny členom predstavenstva,
dozornej rady a vedeniu letiskovej spoločnosti
vo výške 571 tis. eur a nevyplatené pohľadávky

ďalších veriteľov vo výške 440 tisíc eur.
V roku 2018 sa má realizovať ozdravný plán
na zachovanie letiska. Jednou z úloh je aspoň
čiastočne oddlženie letiskovej spoločnosti, o čo
by sa mali postarať jej akcionári. Po zníži dlhu sa
môže uskutočniť medzinárodný tender, v ktorom
si akcionári spoločnosti vyberú strategického
partnera. Tiež sa musí zvýšiť počet letov, ktorých
v roku 2017 bolo veľmi málo. Okrem lietania sú
možné aj ďalšie aktivity letiska. V budúcnosti by
sa mohlo investovať v oblasti vedy a výskumu, do
výroby malých lietadiel a pod.
3. Bytový podnik Piešťany, s. r. o.
Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany,
s.r.o. vznikla 1. júla 1999, jej zakladateľom
a 100-percentným vlastníkom Mesto Piešťany.
Základné imanie spoločnosti bolo približne
2,2 mil. eur.
Bytový podnik (BPP) spravuje a prenajíma mestské
byty i niektoré nebytové priestory a spolupracuje so
zástupcami vlastníkov bytov. Zároveň je najväčším
výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej
vody do bytových domov a iných objektov
v Piešťanoch.
V roku 2016 dosiahol BPP zisk 165 tisíc eur, z toho
do rozpočtu mesta išlo 105 tisíc eur.
Koncom roka 2016 primátor mesta Miloš
Tamajka prevzal na seba kompetencie Valného
zhromaždenia BPP ako jeho jediný člen. Odvolal
doterajšiu konateľku bytového podniku Evu
Kollárikovú a na jej miesto dosadil vedúceho
Oddelenia právnych a klientskych služieb MsÚ
v Piešťanoch, právnika Pavla Vermeša.
Väčšina poslancov MsZ však s týmito
zmenami nesúhlasila, lebo boli vykonané bez
predchádzajúceho prerokovania a schválenia
poslancami mestského zastupiteľstva. Predsedom
Dozornej rady BPP bol v tom čase viceprimátor
mesta Michal Hynek.
Počas celého roka 2017 boli nezhody vedenia
mesta i bytového podniku s poslancami mestského
zastupiteľstva.
Na svojom zasadnutí v januári 2017 MsZ schválilo
obmedzenie kompetencií primátora mesta vo
vzťahu k bytovému podniku, primátor však
platnosť uznesenia mestského zastupiteľstva
pozastavil. Na ďalšom zasadnutí koncom februára
MsZ opätovne schválilo obmedzenie právomocí
primátora mesta Miloša Tamajku vo vzťahu k BPP
i konateľa BPP Pavla Vermeša, lebo chcelo mať
bytový podnik pod dohľadom. Zároveň poslanci

MsZ schválili podanie podnetu na Krajskú
prokuratúru v Trnave. Prokurátor mal preskúmať
2 mimoriadne zasadnutia Valného zhromaždenia
BPP, ktoré sa konali koncom roka 2016 a na
ktorých došlo k personálnym zmenám vo vedení
bytového podniku.
V máji sa riaditeľom BPP a zároveň i jeho
konateľom stal Ing. Viliam Hubinský, CSc., ako
ďalší konateľ ešte dočasne zostal aj Pavol Vermeš.
V auguste sa členstva v dozornej rade BPP vzdal
poslanec MsZ Peter Tremboš. Ako dôvod uviedol,
že neboli akceptované odporúčania dozornej
rady, ktorá poukazovala na nedostatky v riadení
bytového podniku a v porušovaní stanov.
V septembri došlo k ďalšej nezhode medzi vedením
bytového podniku a poslancami MsZ. Verejné
obstarávanie formou prieskumu trhu vyhrala
trnavská spoločnosť ESM-YZAMER, s. r. o.
Zmluvu o prevádzkovaní tepelného hospodárstva
BPP s uvedenou firmou podpísal konateľ bytového
podniku Pavol Vermeš 6. septembra 2017, a to
bez predchádzajúceho prerokovania a schválenia
poslancami MsZ.
Následne na svojom zasadnutí v septembri 2017
poslanci MsZ upresnili obmedzenie kompetencií
primátora mesta vo vzťahu k BPP a schválili
prípady, v ktorých primátor ako jediný člen
Valného zhromaždenia BPP, má rozhodovať až
po predchádzajúcom prerokovaní a schválení
mestským zastupiteľstvom. Primátor mesta výkon
tohto uznesenia pozastavil.
Na novembrovom zasadnutí však MsZ platnosť
septembrového uznesenia o obmedzení
kompetencií primátora mesta vo vzťahu
k bytovému podniku opätovne schválilo. Uznesenie
potom nadobudlo platnosť aj bez podpisu primátora
mesta.
Na tomto zasadnutí MsZ poslankyňa Iveta
Babičová oboznámila poslancov so stanoviskom
okresného prokurátora. Ten zmeny vo vedení
bytového podniku v decembri 2016 pokladal
za nezákonné a konštatoval, že kompetenciu
schvaľovať zástupcov mesta do orgánov bytového
podniku, ktorého zriaďovateľom je Mesto Piešťany,
má výhradne mestské zastupiteľstvo. Primátor
mesta však poukázal na to, že prokurátor sa odvolal
na zákon o obecnom zriadení z roku 1990. Podľa
konateľa bytového podniku a vedúceho právneho
oddelenia MsÚ Pavla Vermeša sa samospráva
v prípade obchodnej spoločnosti BPP má riadiť
novším zákonom o obchodných spoločnostiach
z roku 1991.

Na decembrovom Valnom zhromaždení Bytového
podniku Piešťany, s. r. o. bol odvolaný dočasný
konateľ BPP Pavol Vermeš.
Z postu predsedu 5-člennej dozornej rady bol
odvolaný Michal Hynek, už v auguste odstúpil
aj Peter Tromboš. Členmi dozornej rady zostali
poslanci MsZ Andrej Klapica, Denis Kristek
a Matúš Kromholc a 8. januára 2018 do nej
pribudol nový poslanec MsZ František Glos a tiež
Jozefína Medová, ktorá zastupuje zamestnancov
spoločnosti.
Riaditeľom a konateľom BPP zostal Viliam
Hubinský.
4. Spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, a. s.
ON Semiconductor je jednou z významných
spoločností na svetom trhu polovodičových
súčiastok. Na Slovensku pôsobí od roku 1999
a zamestnáva v našej krajine viac ako 300
zamestnancov. Súčiastky vyrobené spoločnosťou
sa nachádzajú v spotrebičoch, telefónoch, autách
a pod.
V Piešťanoch sa zamestnanci spoločnosti
venujú najmä špecializovaným činnostiam, ku
ktorým patria služby zákazníkom v Európe, Ázii
a Amerike, technická podpora, IT služby, rozvoj
softvéru, implementácia a údržba IT riešení,
zabezpečenie kvality a finančné služby.
V októbri 2017 spoločnosť ON Semiconductor
otvorila v Bratislave nové vývojové centrum,
zamerané na výskum v oblasti automobilového
priemyslu a navrhovania čipov.
5. Obchodné centrum DOMOSS Piešťany
V roku 1990 založilo 5 fyzických osôb konzorcium
DOMOSS v Piešťanoch.
V roku 1992 vznikol Dom obchodno-servisných
služieb, s. r. o. Piešťany (DOMOSS, s. r. o.),
predajňa sa nachádzala v malom dome na
Bratislavskej ceste. V roku 1998 sa s.r.o.
transformovala na akciovú spoločnosť. V roku
2002 sa uskutočnila prestavba objektu obchodného
domu DOMOSSu na Bratislavskej ceste.
Spoločnosť DOMOSS postupne otvorila svoje
prevádzky v ďalších mestách – v Bratislave, Nitre.
Trenčíne, atď., v súčasnosti je ich 17.
V poslednom období sa vykonala rozsiahla
rekonštrukcia a rozšírenie priestorov OD DOMOSS
v Piešťanoch. 20. apríla 2017 bolo otvorené prvé
veľké Obchodné centrum DOMOSS v Piešťanoch
na Bratislavskej ceste, slávnostného ceremoniálu
sa zúčastnili obchodní partneri, čestní hostia

a zástupcovia médií. Centrum vysvätil dekan
Jozef Bohunický z farnosti v Hornej Strede.
Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali predseda
predstavenstva spoločnosti Miroslav Hrdina
a podpredseda predstavenstva spoločnosti Marián
Oravec.
Pre zákazníkov bolo veľké nákupné centrum
otvorené nasledujúci deň.
Obchodné centrum obsahuje bielu techniku,
rozsiahly sortiment z oblasti záhrady, kuchyne,
sanitárnej techniky, nástroje a zariadenia pre
majstrov a pod. Nachádza sa tam aj predajňa
domácich elektrických spotrebičov DOMOSSEURONICS. Spoločnosť DOMOSS je akcionárom
slovenskej centrály nadnárodného EURONICSu.
6. Reštaurácia La Musica
Nová reštaurácia La Musica sa nachádza na
Teplickej ul., kde sa využili priestory budov
a dvora domov č. 39 a č. 41. 20. novembra 2017
ju otvorila spoločnosť KURSALON Piešťany,
ktorá predtým 12 rokov prevádzkovala Kúpeľnú
dvoranu (Kursalon) v mestskom parku, ktorú
mala od kúpeľov v nájme.
Priestor reštaurácie a kaviarne La Musica sa
zároveň stal nasledovníkom predchádzajúcej Jazz
Art Gallery Doda Šošoku, ktorú od roku 2010
spoločnosť prevádzkovala v Kursalone a kde
sa konali džezové koncerty. Do La Musica sa
presunuli aj piešťanské hudobné skupiny, ktoré
predtým pôsobili v Kursalone. Nachádza sa tu aj
kvetinová mestská záhrada reštaurácie La Musica.

6. Úprava mesta,
doprava, spoje
1. Opravy a údržba objektov Mesta v roku 2017
a) Oprava a údržba budov – mestský úrad, mestská
polícia, polyfunkčná budova na Kukučínovej ul.,
RDD v m. č. Kocurice, mestská bytovka v Bodone,
objekty sociálnych služieb – ZSS Domum, Jedáleň
na Staničnej ul., Vila Julianna, Denné centrum
Rozmarín na Teplickej ul., Denné centrum
Svornosť na Vážskej ul., ZOS na Kalinčiakovej
ul., LUMEN a mestské jasle, tiež školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany, mestské kultúrne zariadenia a športové
objekty – zimný štadión, futbalový štadión
i s atletickou dráhou, tenisová hala.
b) Údržba ďalších mestských objektov – údržbu
vykonávali pracovníci Služieb mesta Piešťany.

Údržba sa týkala nielen mestských budov
a objektov, ale aj fontán, cintorínov, mobilnej
ľadovej plochy, výtlkov na chodníkoch a uliciach,
verejného osvetlenia, svetelnej signalizácie, letnej
údržby mestských ulíc a chodníkov, zimnej údržby
ulíc a chodníkov, detských ihrísk a pieskovísk,
mestského mobiliáru (lavičky, koše, pútače),
mostných lávok pre peších, autobusových zastávok,
čistenia dažďových vpustí a žľabov, zvislého
dopravného značenia, zverenej dopravnej techniky
a údržby verejnej zelene.
c) Údržba verejnej zelene – v Piešťanoch verejná
zeleň zaberá cca 120 ha. Jej údržba obsahuje –
výruby a náhradné výsadby drevín, orezávanie
a starostlivosť o stromy a kríky, odvoz bioodpadu,
kosenie trávnatých plôch, hrabanie a odvoz
lístia, polievanie mobilnej zelene, okopávanie
a ošetrovanie záhonov kvetov, likvidácia
nepovolených skládok BIO odpadu, polievanie
ciest pri extrémnych teplotách, dopĺňanie fontán
vodou, starostlivosť o Kolonádový most, vianočnú
výzdobu ciest, postrek a odburinovanie trávnikov,
zimná údržba detských ihrísk a pod.
d) Oprava a údržba výtlkov na mestských uliciach
a chodníkoch – zabezpečovali Služby mesta
Piešťany vo vlastnej réžii alebo dodávateľsky.
Počas každej zimy sa na cestách objaví veľa
výtlkov, viaceré z nich sú hlbšie a ohrozujú
premávku a môžu spôsobiť poškodenie auta alebo
bicykla i ohrozenie účastníka cestnej premávky.
2. Rekonštrukcia Ul. A. Hlinku
Stavebné práce na obnovu Ul. A. Hlinku prebiehali
od konca marca do konca mája 2017. Ulica už bola
v nevyhovujúcom stave, vyskytovali sa povrchové
i štruktúrne poškodenia, hrbole, výtlky, trhliny
a preliačiny.
Rekonštrukcia sa uskutočnila na 600 m úseku od
križovatky so Žilinskou cestou po križovatku so
Staničnou ul. Rekonštrukčné práce vykonala firma
Skanska Sk za 222 tisíc eur.
3. Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice
Podľa Pasportu miestnych komunikácií bola aj
Sládkovičova ul. v Piešťanoch vyhodnotená ako
komunikácia v havarijnom stave. Na jej povrchu
boli viditeľné povrchové, štruktúrne a bázové
poruchy ako priečne, pozdĺžne a plošné trhliny,
preliačiny a hrbole.
Kompletná rekonštrukcia Sládkovičovej ulice, po
celej jej dĺžke od Teplickej ul. po Ul. Dominika
Tatarku, prebiehala od konca apríla do konca
augusta 2017. Názov projektu bol Regenerácia

sídla – Centrálna mestská zóna Sládkovičova
ul. Piešťany. Rekonštrukcia zahrňovala výmenu
vozovky, chodníkov, verejného osvetlenia a zelene.
Rozdelená bola na 4 etapy, jednotlivé úseky boli
počas rekonštrukcie pre dopravu uzavreté.
Po jej ukončení však bolo treba urobiť niekoľko
rozkopávok z dôvodu nefunkčnosti starých, už
80-ročných vodovodných rozvodov, ktoré boli
stavebnými prácami čiastočne poškodené. Opravu
poškodených rozvodov vykonala firma EUROVIA
SK, a. s. v súčinnosti s Trnavskou vodárenskou
spoločnosťou.
Rekonštrukčné práce vykonala firma EUROVIA
SK, a. s. za sumu 766 441 eur s DPH.
4. Rekonštrukcia Kuzmányho ul.
Koncom apríla 2017 sa uskutočnila rekonštrukcia
Kuzmányho ul., prístupovej k futbalovému
štadiónu a basketbalovej hale.
Bol zrekonštruovaný povrch komunikácie, opravu
vykonala firma Skanska Sk, a.s. za 13 tisíc eur.
5. Rekonštrukcia časti Nálepkovej ul.
Rekonštrukcia časti Nálepkovej ul., ktorá odbočuje
k starému trhovisku, sa uskutočnila v novembri
2017.
Vykonala sa obnova krytu vozovky, rekonštrukčné
práce realizovala firma Cesty Nitra za 27 132 eur.
6. Rekonštrukcia časti Priemyselnej ulice
Od konca októbra do polovice decembra
2017 prebiehala oprava časti Priemyselnej ul.
Rekonštrukčné práce za cca 30 tisíc eur vykonala
firma Cesty Nitra, a. s.
7. Rekonštrukcia Poštovej ulice
Od konca novembra do polovice decembra 2017
prebiehala oprava Poštovej ul. Opravu krytu
vozovky za 46,5 tisíc eur vykonala firma Cesty
Nitra, a. s.
8. Vybudovanie parkovacích miest na Vážskej ulici
Vybudovanie parkovacích miest pred bytovým
domom na Vážskej ul. prebiehalo počas septembra
a októbra 2017. K doterajšiemu chodníku pri múre
bytovky pribudol ďalší chodník vedľa parkovacích
miest. Odstránené boli 3 stromy.
Stavebné práce vykonala firma Cesty Nitra, a. s.
za 109 tisíc eur.
9. Žiadosť TTSK o schválenie projektu na
modernizáciu krajskej cesty na Banku a
Krajinského mosta

Trnavský samosprávny kraj podal na Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiadosť
o nenávratný finančný príspevok. Zároveň
zastupiteľstvo TTSK na zasadnutí 25. mája 2017
schválilo spolufinancovanie projektu Modernizácia
cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta
v Piešťanoch – 1. etapa. Predpokladané náklady na
celý projekt sú viac ako 2 mil. eur.
Rekonštrukcia Krajinského mosta by mala
obsahovať sanáciu spodnej časti a časti nosnej
konštrukcie mosta. Okrem rekonštrukcie mosta
sa má vykonať rekonštrukcia úseku krajskej cesty
od Krajinského mosta do obce Banka. Cesta je
nielen poškodená, ale ani nemá potrebný sklon,
odvodnenie a nemá ani bezpečnostné prvky.
10. Budovanie cyklotrás v Piešťanoch
V roku 2017 v rámci 1. kola výzvy Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získalo
Mesto Piešťany nenávratný finančný príspevok
vo výške 601 tis. eur na projekt Vybudovanie
cyklotrás v meste Piešťany.
Predmetom projektu je: 1. Cyklistický chodník
Krajinská cesta v Piešťanoch, 2. Cyklistická trasa
Dopravná ul. – Sasinkova ul. v Piešťanoch.
Projekt sa má realizovať v roku 2018.
11. Výstavba zberného dvora
Z operačného programu Kvalita životného
prostredia získalo Mesto Piešťany v roku
2017 na výstavbu nového zberného dvora
nenávratný finančný príspevok 1 557 483 eur,
spolufinancovanie zo strany mesta je 77 874 eur.
Stavebné práce s investičným nákladom 946 116
eur začala už v roku 2017 realizovať spoločnosť
EURO-ŠTUKONZ, a. s. Stavba má byť dokončená
v auguste 2018.
Nový zberný dvor sa buduje v priestoroch bývalého
objektu Zväzarmu na Žilinskej ceste oproti letisku.
Proti doterajšiemu umiestneniu zberného dvora
bola už predtým podaná petícia, ktorú podpísali
obyvatelia bývajúci v jeho okolí. Výstavbu nového
zberného dvora na okraji mesta preto uvítali.
12. Výstavba kompostárne
Z operačného programu Kvalita životného
prostredia získalo Mesto Piešťany v roku
2017 na výstavbu mestskej kompostárne
nenávratný finančný príspevok 1 707 856 eur,
spolufinancovanie zo strany mesta je 85 392 eur.
Stavebné práce sa majú začať v polovici roka 2018
a majú nadviazať, resp. prebiehať súbežne s už
prebiehajúcou výstavbou zberného dvora.

Kompostáreň sa bude stavať tiež v priestoroch
bývalého objektu Zväzarmu na Žilinskej ceste.
Proti pôvodnému plánu vybudovať kompostáreň
v lokalite Kanada bola už skôr podaná petícia,
ktorú podpísali obyvatelia bývajúci v tejto lokalite.
Umiestnenie kompostárne na okraji mesta preto
uvítali.
13. Rekonštrukčné práce na zimnom štadióne
Koncom júna 2017 bola na Zimnom štadióne
v Piešťanoch ukončená výmena mantinelov
a ochranných skiel a tiež sa vykonala úprava
hráčskych priestorov – striedačiek, trestných lavíc
a priestorov pre časomeračov.
Investičná akcia vyšla na 66 tis. eur s DPH,
z toho 35 tisíc eur uhradil SZĽH a jej cieľom bolo
zabezpečiť splnenie požiadaviek Slovenského
zväzu ľadového hokeja a Medzinárodnej hokejovej
federácie.

Rázusovej ul., Kollárovej ul., Poštovej ul.,
Winterovej ul., Kukučínovej ul., na Nám. SNP,
Royovej ul. sú zvyčajne preplnené. Takmer
plné býva často aj veľké platené parkovisko na
Nálepkovej ul.
Mesto Piešťany spravuje celkove 580 platených
parkovacích miest. Veľké parkovisko sa nachádza
aj v Auparku, ale viacerí vodiči kvôli zvýšeniu
parkovného tam prestali chodiť parkovať.
Preplnené v centre mesta bývajú aj neplatené
miesta na parkovanie, a to najmä na Teplickej ul.,
pri nemocnici i na ďalších miestach.

17. Oprava odvodňovacích žľabov v centre mesta
V novembri a v decembri 2017 sa uskutočnila
oprava odvodňovacích žľabov v centre mesta. Bola
vykonaná postupne pri spomaľovacích prahoch
nasledovne: 1. etapa – Nitrianska ul., jazdný pruh
pred Auparkom, 2. etapa – Nitrianska ul., susedný
jazdný pruh, 3. etapa – Teplická ul.
14. Rekonštrukcia ihriska v mestskom parku
Oprava pozostávala z vytýčenia staveniska
Rekonštrukčné práce na ihrisku prebiehali v októbri a podzemných inžinierskych sietí, odstránenia
2017.
krytu a žľabov, nasledovala pokládka betónu,
Vymenené boli mantinely a ochranné sklá.
montáže žľabov a ich prepojenie do existujúcej
Demontáž pôvodných mantinelov a montáž
kanalizácie a nakoniec boli osadené chodníkové
nových, ktoré pochádzajú zo zimného štadióna,
obrubníky.
vykonali dobrovoľníci piešťanských hokejbalových Práce vykonávala firma EVia, s. r. o. za cca 34,5
klubov.
tisíc eur s DPH.
Nainštalovaná bola tiež nová hracia plocha za cca
11 tisíc eur, rekonštrukčné práce vykonala firma
18. Reštaurovanie Pamätníka padlým v 1. svetovej
MONSTROL, s. r. o.
vojne
Pamätník sa nachádza na Štefánikovej ul. pred
15. Aktivity mesta na vybudovanie športového
Kostolom sv. Štefana Kráľa. Zhotovil ho v roku
centra v Piešťanoch
1937 piešťanský akademický sochár Valér Vavro.
Začiatkom roka 2017 inicioval Slovenský zväz
Reštauračné práce vykonal reštaurátor Tomáš
ľadového hokeja (SZĽH) projekt výstavby nových Molnár a prebiehali od októbra do konca roka
športových centier, primárne určených pre deti
2017.
a mládež. S výzvou boli oboznámené mestá a obce Vegetácia za pamätníkom bola odstránená
s počtom obyvateľov nad 5 tisíc.
a nahradená iným druhom, súsošie a podstavec
Mesto Piešťany sa do projektu tiež zapojilo
boli očistené od povrchovej nečistoty, najviac
a poslalo dve varianty na vybudovanie športovej
zdevastované kamenné stĺpy boli vymenené,
haly a to buď v areáli ZŠ Brezová ul. alebo v ZŠ F. ostatné zreštaurované. Následne bol kameň
E. Scherera. Športová hala by sa v zime využívala
napustený spevňujúcou látkou, objekt bol farebne
na hokej a korčuľovanie a v letnom období na
zjednotený a urobila sa aj revitalizácia menného
basketbal, pozemný hokej, hádzanú a tenis.
zoznamu padlých vojakov.
Ministerstvo vnútra SR poskytlo Mestu Piešťany
16. Problémy s parkovaním áut v centre Piešťan
príspevok vo výške 15 tisíc eur na výkon prác
Problémy s parkovaním majú vodiči nielen pri
na vojenských hroboch. Peniaze boli použité na
bytovkách na sídliskách, ale aj v centre Piešťan. Už čiastočné krytie opravy piešťanského Pamätníka
v dopoludňajších hodinách platené alebo neplatené padlým vojakom v 1. svetovej vojne.
miesta na parkovanie nie sú voľné.
Mesto Piešťany prispelo sumou 3,7 tisíc eur.
Platené parkovacie miesta v centre mesta na

19. Detské ihrisko Žihadielko
Spoločnosť LIDL SR v roku 2017 opäť realizovala
projekt Žihadielko, ktorý zahrňoval výstavbu 10
moderných a bezpečných detských ihrísk včielky
Maje. Spoločnosť na ich výstavbu vyčlenila
celkove 870 tisíc eur.
Do súťaže sa opätovne zapojilo aj Mesto Piešťany
a tentokrát bolo úspešné. V kategórii miest od 23
tisíc do 34 999 obyvateľov získalo najviac hlasov
a obsadilo 1. miesto. Ihrisko je určené pre deti vo
veku od 2 do 12 rokov má rozmery 16 x 20 m a je
na ňom 8 herných prvkov.
Slávnostné otvorenie ihriska Žihadielko, so
sprievodným programom pre deti s rodičmi sa
uskutočnilo na Vážskej ul. 19. augusta 2017.
20. Výmena piesku na detských ihriskách
Koncom marca 2017 vykonali pracovníci Služieb
mesta Piešťany každoročnú výmenu piesku
v pieskoviskách detských ihrísk. Novým pieskom
bolo certifikované drobné kamenivo pravé 0/1 mm.
21. Bezpečnosť detských ihrísk v meste
Mesto Piešťany každoročne vykonáva
rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk, tiež
sa budujú ďalšie detské ihriská. Dôležitou úlohou
je však zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany
zdravia detí hrajúcich sa na ihriskách, a to v súlade
so slovenskými a medzinárodnými normami
a zákonmi.
22. Detské ihrisko v m. č. Kocurice
V novembri 2017 bolo v m.č. Kocurice
vybudované nové detské ihrisko.
Pre deti boli zhotovené a osadené rôzne hracie
prvky – šmykľavka do piesku, lezecká stena,
hojdačky.
23. Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk
v areáloch materských škôl
Počas jesene 2017 sa vo väčšine piešťanských
materských škôl uskutočnila rekonštrukcia
a modernizácia hracích prvkov a zariadení. Boli
osadené aj nové prvky – terénne auto s lavičkami,
gymnastické centrum, lokomotíva s vagónom,
domček na hranie a pod.
24. Dočasná uzávierka mosta na Lido
Služby mesta Piešťany, ako správca mostových
jednotiek a lávok v meste, koncom júna 2017
oznámili občanom mesta úplné uzavretie mosta
na Lido (tzv. húpacieho mosta) z bezpečnostných
dôvodov, a to až do odvolania. Havarijný

stav vznikol z dôvodu spadnutých topoľov na
konštrukciu mosta.
Most bol z bezpečnostných dôvodov opätovne
uzavretý aj od 8. júla z dôvodu ďalších popadaných
stromov na jeho konštrukciu. Spadnuté stromy
boli odstránené a statik vykonal kontrolu stavebnej
konštrukcie mosta.
25. Nová MŠ v priestoroch ZŠ Holubyho ul.
V areáli ZŠ Holubyho ul. pribudli v školskom
roku 2017/2018 dve triedy materskej školy pre 40
detí. Škôlka je elokovaným pracoviskom MŠ na
Staničnej ul.
Mesto Piešťany už v roku 2015 získalo od
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
finančné prostriedky vo výške 55 tisíc eur, ktoré
sa mali použiť na rozšírenie kapacity MŠ Ružová
ul., a to nadstavbou jej elokovaného pracoviska
na Ul. A. Dubčeka. Mesto Piešťany však získalo
súhlas rezortu školstva, aby sa tieto peniaze
použili na rozšírenie kapacity MŠ Staničná ul.
formou elokovaného pracoviska v reštaurovaných
priestoroch ZŠ Holubyho ul.
Škôlka bola vybudovaná na prízemí jednej zo
školských budov. Vykonala sa prestavba objektu,
rekonštrukčné práce si vyžiadali 75 tisíc eur.
V exteriéri vzniklo oplotené detské ihrisko.
Vymaľovali sa priestory, rekonštruovali sa
prípravne stravy, skladu hračiek a zakúpilo sa
vybavenie škôlky.
V priestoroch školy vzniklo aj nové parkovisko za
12 tisíc eur.
26. Rekonštrukčné práce v ZŠ na Brezovej ul.
Počas letných prázdnin sa uskutočnila
rekonštrukcia hydroizolácie a priečok v skladových
priestoroch potravín v suteréne jedálne. Podzemná
voda tam pri väčších zrážkach stúpala a vytápala
priestory skladu.
Hydroizolačné práce spolu s demontážou
a montážou klimatizácie si vyžiadali takmer
80 tisíc eur.
27. Rekonštrukčné práce v ZŠ M. R. Štefánika,
Vajanského ul.
Prebiehali počas letných prázdnin a začiatkom
septembra 2017. Vymenené boli okná a dvere na
všetkých troch poschodiach.
Budova školy bola postavená v roku 1938 a okná
boli vymenené teraz až po 80-tich rokoch.
Mesto Piešťany na rekonštrukčné práce vynaložilo
takmer 90 tisíc eur.

28. Rekonštrukčné práce v MŠ na Detvianskej ul.
Vykonala sa rekonštrukcia hlavného rozvodu vody
a oprava vnútorných omietok v dvoch učebniach za
11 tisíc eur.
29. Rekonštrukčné práce v MŠ na Ul. 8. mája 2
Bola nainštalovaná vzduchotechnika a rozvody na
zabezpečenie odvodu vzduchu z kuchyne za vyše
33 tisíc eur.
30. Rekonštrukčné práce v MŠ na Staničnej ul.
Vykonala sa rekonštrukcia rozvodu vykurovania
a následné prekrytie rozvodov sadrokartónom za
vyše 27 tisíc eur.
31. Modernizácia kinosály v KSC Fontána
31. augusta 2017 bola otvorená zmodernizovaná
kinosála v KSC Fontána. Po 14-tich rokoch
prevádzky bolo v kine vymenených 262 sedadiel.
Výmena sedadiel si vyžiadala cca 60 tisíc eur,
polovicu z tejto sumy uhradil Audiovizuálny fond,
čiastkou 10 tisíc eur prispelo Mesto Piešťany,
zvyšok zaplatilo MsKS v Piešťanoch z vlastnej
rezervy.
Rekonštrukčné práce realizovala spoločnosť
Kino-Export.
32. Participatívny rozpočet Mesta Piešťany –
2. ročník
Piešťanci sa aj v roku 2017 spolupodieľali na
zveľaďovaní svojho mesta. So svojimi projektmi
sa zapojili do realizácie Participatívneho rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2017, pre ktorý bolo
vyčlenených 20 tisíc eur.
Obyvatelia mesta hlasovaním vybrali projekty,
ktoré sa budú realizovať.
V kategórii „veľkých“ projektov do 5 tisíc eur sa
o hlasy obyvateľov uchádzali 4 projekty. Poradie
podľa počtu získaných hlasov: 1. MŠ Valová ul.
– projekt Športujem rád, pohyb je môj kamarát,
zakúpenie hracích prvkov na detské ihrisko (4 945
eur), 2. Materské centrum Úsmev – výmena
okien v objekte (4 978 eur), 3. ZŠ F.E. Scherera
– certifikovaný exteriérový fitpark, 4. Lipová ul. –
viacgeneračná oddychová zóna. V roku 2017 boli
realizované prvé 2 projekty.
V kategórii „malých“ projektov do 2 tisíc eur
boli prezentované 3 projekty: 1. Brezová ul. –
doriešenie parkovania pred obytným domom
č. 2873 (2 tisíc eur). 2. Zrkadlo Vrbovská cesta
križovatka Mliekarenská ul., osadenie dopravných
zrkadiel na križovatkách ulíc Staničná, Javorinská
a Partizánska (2 000 eur), 3. Sídlisko Bodona –

stolnotenisový stôl (1 300 eur). Na realizáciu boli
schválené všetky 3 projekty.
33. Mestská autobusová doprava (MAD) na území
mesta Piešťany
MAD na území Piešťan zabezpečuje dopravca
ARRIVA Trnava, a. s., v roku 2017 bola
realizovaná 8 autobusmi.
V roku 2016 dosiahli vlastné náklady na verejnú
MAD v Piešťanoch 587 tisíc eur a celkové výnosy
602 tisíc eur (z toho príspevok mesta bol 403 tisíc
eur a tržby z pravidelnej dopravy 191 tisíc eur).
Počet najazdených km bol 334 tisíc Cena nákladov
mesta na úhradu straty bola 1,2 eura na 1 km.

7. Školstvo
1. Materské školy v Piešťanoch
V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
pôsobí v školskom roku 2017/2018 5 materských
škôl so 6 elokovanými pracoviskami. Celkový
počet detí v MŠ bol 764, z toho bolo 256
predškolákov. Neumiestnených bolo iba niekoľko
detí.
MŠ Staničná ul. (elokované pracoviská Zavretý
kút a ZŠ Holubyho ul.) – 216 detí, MŠ Valová ul.
(elokované pracoviská Považská ul. a Detvianska
ul.) – 190 detí, MŠ Ružová ul. (elokované
pracovisko Ulica A. Dubčeka) – 97 detí, MŠ Ul.
8. mája 2 (elokované pracovisko Ul. 8. mája 4) –
133 detí, MŠ F. E. Scherera – 128 detí.
2. Základné školy v Piešťanoch
a) V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany
pôsobí v školskom roku 2017/2018 5 základných
škôl. Celkový počet žiakov bol 1 926, z toho bolo
244 prvákov.
ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul. – 245 žiakov,
ZŠ Holubyho ul. – 288 žiakov, ZŠ Mojmírova ul. –
516 žiakov, ZŠ Brezová ul. – 683 žiakov,
ZŠ F.E. Scherera – 194 žiakov.
b) V zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavskej
arcidiecézy pôsobí v školskom roku 2017/2018
Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti, Štefánikova ul. –
226 žiakov.
c) V zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu
Trnava pôsobí v školskom roku 2017/2018 Spojená
škola, Valová ul. – 92 žiakov.
Spojená škola v Piešťanoch vznikla k 1.1.2006
spojením Špeciálnej ZŠ, Praktickej školy a ZŠ
pri zdravotníckom zariadení Zelený strom

na Winterovej ul. Spojená škola má preto 3
organizačné zložky. Špeciálnu ZŠ navštevujú
mentálne postihnutí žiaci s kombinovaným
postihnutím (syndróm autizmu) vo veku 6 do
18 rokov. Praktická škola vzdeláva a vychováva
žiakov vo veku 15 až 18 rokov, ktorí vzhľadom
na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav
nemôžu navštevovať odbornú školu.
ZŠ pri zdravotníckom zariadení vzdeláva
a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie
v Nemocnici Alexandra Wintera.
3. Základné umelecké školy v Piešťanoch
ZUŠ, Teplická ul. a Štúrova ul. – 910 žiakov,
3 odbory – hudobný, výtvarný a tanečný (390
individuálna forma a 520 skupinová forma
výučby).
Súkromná ZUŠ, Zavretý kút – 187 žiakov do 15
rokov (72 individuálna forma, 115 skupinová forma
výučby).
4. Centrá voľného času v Piešťanoch
CVČ Ahoj, Teplická ul. – 482 detí
CVČ pri ZŠ F. E. Scherera – 131 detí
CVČ pri Cirkevnej ZŠ, Štefánikova ul. – 189 detí
do 15 rokov.
5. Stredné školy v Piešťanoch
V zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja pôsobí v Piešťanoch 6
stredných škôl.
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP –
631 žiakov, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera,
Stromová ul. – 637 žiakov, Stredná priemyselná
škola elektrotechnická, Brezová ul. – 400 žiakov,
Stredná odborná škola technická, Nová ul. – 215
žiakov, Stredná odborná škola záhradnícka,
Brezová ul. – 105 žiakov, Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Mojmírova ul. – 422 žiakov.
6. Vysoké školy v Piešťanoch
V školskom roku 2017/2018 pôsobia v Piešťanoch
2 vysoké školy.
a) Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie – je priamou súčasťou Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave so sídlom v Piešťanoch,
Rázusova ul.. Inštitút má 2 študijné programy –
Fyzioterapia, Rádiologická technika, stupne štúdia
– Bc., Mgr. a PhDr. Študijný program Verejné
zdravotníctvo bol zrušený pred 3 rokmi.
b) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety Bratislava, detašované pracovisko Ústav

sv. Pátra Pia so sídlom v Piešťanoch, Hotel Satelit,
Nám. J. Murgaša 3.
Ústav má 1 študijný odbor – Sociálna práca,
externá forma štúdia, stupne štúdia – bakalár (Bc.),
magister (Mgr.).
c) Po skončení akademického roka 2014/2015
ukončila v Piešťanoch svoje pôsobenie Fakulta
cestovného ruchu Vysokej školy Goethe Uni
Bratislava so sídlom v Piešťanoch – odbor
manažment.
7. Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda ...
Mesto Piešťany pri príležitosti Dňa učiteľov
ocenilo učiteľov z miestnych materských
a základných škôl. Ocenenie získali učitelia, ktorí
dosiahli pozoruhodné výsledky vo východnovzdelávacom procese.
28. marca 2017 si ocenenie z rúk viceprimátora
mesta Michala Hyneka a predsedníčky komisie pre
školstvo a mládež MsZ Ivety Babičovej prevzalo
22 pedagógov.
Ocenení boli: Jana Ademoska, Jana Andelová,
Anton Bolješik, Jarmila Dugátová, Terézia
Hanakovičová, Ľubica Jakubíková, Jana
Korvasová, Anna Kratochvílová, Edita Kubánová,
Štefánia Markofová, Alena Miklíková, Štefan
Orviský, Eva Petényiová, Emília Pullmannová,
Tatiana Rokašová, Jana Ševčíková, Darina
Škyrtová, Marián Valo, Božena Vavrová,
Vlasta Zelezníková, Mária Zelezníková, Mária
Zemánková a Hilda Žambová.
8. Súťaž študentov o Piešťanský pohár Ľudovíta
Wintera
Podujatie sa uskutočnilo 11. apríla 2017
v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera
v Piešťanoch. Študenti stredných odborných
škôl a hotelových akadémií súťažili v štyroch
disciplínach – Mladý someliér, Slovak Barista
Cup Junior, Junior Tea Tender, Junior Chocolatier.
Súťažili v znalectve vína, príprave čaju, kávy
a čokolády a pod.
Celkovým víťazom Piešťanského pohára Ľudovíta
Wintera sa stali študenti Hotelovej akadémie
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.
9. Súťaž Mladý someliér – 18. ročník
Súťaž mladých znalcov vína sa uskutočnila 11.
apríla 2017 na Hotelovej akadémii Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch ako jedna z disciplín
Piešťanského pohára Ľudovíta Wintera. Zručnosti
a vedomosti pred odbornou porotou si vyskúšali

študenti z jedenástich odborných stredných škôl zo
SR a ČR.
Someliéri súťažili v troch oblastiach. Prvou bol
test, druhou degustácia bielych a červených vín
a treťou servis vína pri jedle. Na 1. mieste sa
umiestnila Renáta Buranovská zo SOŠ HSaO Nové
Zámky, na 2. mieste Lucia Leskovská z Hotelová
akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany.
10. Súťaž Slovak Barista Cup Junior
3. kolo súťaže študentov stredných škôl sa
uskutočnilo 11. apríla 2017 v Hotelovej akadémii
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch ako jedna
z disciplín Piešťanského pohára Ľudovíta Wintera.
Pripravila ju Slovenská barmanská asociácia
v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch. Súťažilo 24 mladých
baristov zo SR a ČR.
11. Medzinárodné stretnutie študentov
coubertinovských gymnázií v Estónsku
Pred dvoma rokmi sa v Piešťanoch konalo
Medzinárodné mládežnícke fórum Pierra
de Coubertina. V auguste 2017 sa študenti
coubertinovských gymnázií z celého sveta opäť
stretli, tentokrát v estónskom meste Ulenurm.
Piešťanské gymnázium reprezentovalo 6 študentov,
viedla ich učiteľka Eva Corticelli.
Študenti súťažili v športových disciplínach,
prezentovali slovenský folklór a tanec, prezentovali
sa projektom sociálnej pomoci, tiež svojimi
znalosťami o olympijských hodnotách a zapojili sa
do umeleckých workshopov.
12. Úspech študenta piešťanského gymnázia
Študent piešťanského Gymnázia Pierra de
Coubertina Marián Poturnay sa v júli 2017
zúčastnil 58. ročníka Medzinárodnej matematickej
olympiády v Rio de Janeiro v Brazílii. Zúčastnili sa
jej študenti z viac ako sto krajín.
Marián Poturnay bol najúspešnejším členom
6-členného družstva Slovenska a získal bronzovú
medailu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva
bol v novembri 2017 za úspešnú reprezentáciu SR
ocenený Pamätným listom svätého Gorazda.
13. Úspechy študentov SPŠE v Piešťanoch
a) Robotické súťaže študentov. Pod vedením
učiteľa Ing. Jozefa Dragulu boli študenti SPŠE
v Piešťanoch úspešní v robotických súťažiach.
Na celoslovenskej súťaži v Trenčianskom
robotickom dni vo februári 2017 obsadil študent

Lukáš Frank so svojím robotom v kategórii Free
style 1. miesto.
Začiatkom apríla 2017 3-členné družstvo študentov
SPŠE na robotickej súťaži NXP autonómnych
robotických formulí (autíčok) v Ostrave v kategórii
HS obsadilo 1. miesto. Postúpilo do finále súťaže
NXP Cup EMEA, ktorá sa konala koncom apríla
2017 v Mníchove. Družstvo študentov SPŠE
Piešťany v zložení Peter Brečka, Jakub Lackovič
a Patrik Bobocký obsadilo v kateg. HS 1. miesto.
Na robotickej súťaži ISTROBOT v Bratislave
obsadil študent Marek Lörinc so svojím robotickým
autíčkom v kateg. Free style 1. miesto.
b) Súťaž ENERSOL. Pod vedením učiteľa
Ing. Ľubomíra Tuchschera sa študenti SPŠE
v Piešťanoch každoročne zúčastňujú súťaže
ENERSOL (energia Slnka).
Na krajskom kole súťaže v marci 2017 v Trnave
študent Lukáš Frank s robotom na solárny pohon
obsadil v tvorivej kategórii 1. miesto a postúpil do
celoštátneho kola.
14. Projekt IT akadémie na SPŠE v Piešťanoch
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
v Piešťanoch bola v roku 2017 vybraná ako
jedna z 30 stredných škôl na Slovensku do
niekoľkoročného Národného projektu IT Akadémia
– vzdelávanie pre 21. storočie.
V rámci projektu sa uskutoční inovácia obsahu,
metód a foriem výučby viacerých predmetov,
aktualizačné vzdelávanie učiteľov, stáže študentov
v IT firmách i ďalšie aktivity.
SPŠE v Piešťanoch bola do projektu zaradená
v dôsledku dobrej prípravy a úspechov študentov
v oblasti výpočtovej techniky, programovania
a robotiky.
15. Dopravná súťaž Predškoláčik - dopraváčik –
2. ročník
Dopravná súťaž pre deti, pripravená Mestskou
políciou v Piešťanoch, sa uskutočnila 24. mája
2017 v priestoroch MŠ na Detvianskej ul., kde
sa nachádza prenosné dopravné ihrisko mestskej
polície.
Deti predškolského veku súťažili ako jednotlivci
i družstvá o umiestnenie na viacerých stanovištiach,
jedným z nich bola jazda zručnosti so zvládnutím
semaforov základného dopravného riešenia
i zručnosť v jazde medzi kuželkami.
V rámci programu sa uskutočnila ukážka
výcviku psa z Kynologického klubu Bodona
Piešťany, ukážky práce príslušníkov Hasičského

a záchranného zboru v Piešťanoch, ukážky činnosti
mestskej polície a príslušníkov PZ SR z OO PZ
v Piešťanoch.
16. Talenty a škola roka Piešťan 2016/2017 –
17. ročník
Slávnostné oceňovanie úspešných žiakov
a pedagógov piešťanských základných škôl sa
uskutočnilo v Dome umenia 28. júna 2017.
Školou roka sa už po desiaty raz stala ZŠ na
Brezovej ul.
Za mimoškolskú činnosť bola ocenená
ZŠ F. E. Scherera.
Ocenenie Najlepší športovec roka získali Zuzana
Oravcová a Filip Kičin, obaja zo ZŠ Brezová ul.
Za najaktívnejšiu školu v športe v kategórii nad
250 žiakov bola vyhodnotená ZŠ na Brezovej ul.,
v kategórii do 250 žiakov ZŠ F. E. Scherera.
V súťaži o najkrajší školský časopis obsadila
1. miesto ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského ul.
Najlepší výtvarný návrh na logo Talentov vytvorila
Nicol Čápková zo ZŠ na Holubyho ul.
Za humánny čin roka boli odmenení žiaci zo ZŠ na
Mojmírovej ul., ktorí podporujú sirotinec v Keni
a tiež pomáhali ťažko chorému spolužiakovi.
O kultúrny program sa postarali žiaci hudobného
a tanečného odboru ZUŠ v Piešťanoch.
17. Jarmok zábavy
Dve športovo-zábavné podujatia pre deti sa
uskutočnili začiatkom školskom roka 2017/2018.
Hlavným organizátorom bolo Mesto Piešťany,
spoluorganizátormi CVČ Ahoj, ZUŠ, Dom umenia,
materské školy a základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany.
a) Netradičné otvorenie školského roka 2017/2018
– podujatie pre žiakov 2. až 4. ročníka základných
škôl sa uskutočnilo pred Domom umenia
6. septembra 2017.
b) Športové dopoludnie pre predškolákov
materských škôl – podujatie sa uskutočnilo pred
Domom umenia 7. septembra 2017.
V rámci podujatia Jarmok zábavy boli pre deti
pripravené rôzne súťaže a atrakcie. Konali sa
ukážky činnosti mestskej polície, hasičského auta,
smetiarskeho auta i ukážky 1. pomoci. Deti sa
mohli venovať maľovaniu na tvár, bublinománii,
modelovaniu s hlinou a akrylom, hrnčiarskemu
kruhu, maľovaniu na stojane a na asfalt. Prebiehali
aj športové súťaže s florbalovými hokejkami,
preťahovanie lanom, skákanie na gymnastických
loptách, kolobežkové súťaže, prekážková dráha,

bežecké piškvorky. Po vyhodnotení súťaží boli deti
odmenené.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci tanečného
odboru ZUŠ.
18. Škola tradičnej čínskej medicíny v Piešťanoch
Občianske združenie Škola FLOREA so sídlom
Prietrž - Podhorie sa zaoberá pestovaním liečivých
rastlín a ich využitím.
Jednou z aktivít OZ v roku 2017 bolo
organizovanie prvej Školy tradičnej čínskej
medicíny v Piešťanoch, ktorá bola otvorená v hoteli
Park 30. septembra 2017. Štúdium je 2-ročné,
poslucháči ho absolvujú formou prednášok
v sobotu a v nedeľu raz mesačne. Výučba je
zabezpečovaná skúsenými čínskymi lekármi.
19. Výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica –
1. ročník
Vyhlasovateľom súťaže bol primátor Piešťan,
organizátorom Mesto Piešťany v spolupráci
s mestskou knižnicou, ZUŠ a CVČ Ahoj Piešťany.
Témou súťaže bolo vytvorenie návrhu na vianočnú
pohľadnicu.
Uzávierka súťaže bola 16. novembra 2017,
vyhodnotenie prác do 12. decembra a vyhlásenie
výsledkov do 15. decembra v mestskej knižnici.
Súťažilo sa v
4-och vekových kategóriách:
predškoláci MŠ, žiaci 1. – 3. ročníka, 4. – 6.
ročníka a 7. – 9. ročníka ZŠ.
V každej kategórii bolo vyhlásené 1., 2. a 3.
miesto, títo žiaci boli odmenení malými finančnými
odmenami. Ich práce boli vystavené v mestskej
knižnici a v CVČ Ahoj.
1. miesto obsadili: v 1. kateg. Lukáš Beňo a Alica
Pospiechová, obaja MŠ Staničná ul., v 2. kateg.
Julka Dimitrovová, ZŠ Vajanského ul., v 3. kateg.
Sergej Boško, ZŠ Vajanského ul. a v 4. kateg.
Dominika Briganová zo ZŠ Brezová ul.
20. Literárna súťaž v poézii a próze – 8. ročník
Organizátorom súťaže bolo Mesto Piešťany
v spolupráci s mestskou knižnicou a portálom
www.PNky.sk. Súťažilo sa v troch kategóriách
– poézia, próza a reportáž. Témou súťaže bolo
Piešťany očami detí.
Uzávierka súťaže bola 16. novembra 2017,
vyhodnotenie prác do 12. decembra a vyhlásenie
výsledkov v mestskej knižnici 15. decembra.
V kategóriách poézia a próza sa súťažilo v dvoch
vekových kategóriách: 4. – 6. ročník a 7. – 9.

ročník žiakov ZŠ. Reportáž mohla byť spracovaná
i z návštevy podujatia a mohli byť priložené i dve
fotografie – i z mobilného telefónu.
V každej kategórii bolo vyhlásené 1., 2. a 3. miesto,
súťažiaci boli odmenení finančnými a vecnými
odmenami. Ich práce boli vystavené v mestskej
knižnici a uvedené na webovom portáli www.
PNky.sk.
1. miesto obsadili: V 1. kateg. poézia Simona
Habartová, ZŠ F.E. Scherera s básňou Príbeh
Skleného mosta, v 2. kateg. poézia Miriam
Mikulášová, ZŠ Holubyho ul. s básňou Piešťany.
V 1. kateg. próza Lea Chromiaková, ZŠ Brezová
ul. s prácou Kráľovstvo Piešťany, v 2. kateg. próza
Alexandra Fábryová, ZŠ Mojmírova ul. s prácou
Nový domov.
V kateg. reportáž bol len jeden účastník, 1. miesto
preto obsadila Viktória Soukupová, ZŠ Brezová ul.
s reportážou Potulky po Piešťanoch.

8. Kultúra
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2016
v oblasti kultúry
V kategórii Kultúrna osobnosť roka 2016 cenu
primátora mesta Piešťany získala Veronika
Obertová. Od roku 2010 pod značkou Ové Pictures
tvorí a vystupuje duo autoriek animovaných filmov
– Mgr.art. Veronika Obertová a
Mgr.art. Michaela Čopíková. Prezentovali
Slovensko výstavou Hľadanie krásy
v návštevníckom centre Európskeho parlamentu
v Bruseli v lete 2016 pri príležitosti prvého
predsedníctva SR v Rade Európskej únie.
V kategórii Kultúrny počin roka 2016 cenu
primátora mesta Piešťany získala Lívia Gažová.
Iniciovala revitalizačné práce, zhotovenie
a osadenie drevených objektov v lokalite Lido
v rámci Workshopu 1:1 mladých architektov.
2. Týždeň slovenských knižníc
Jednou z aktivít v rámci Mesiaca knihy bol aj
Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila
Slovenská asociácia knižníc a konal sa v dňoch
13. – 19. marca 2017.
Pri tejto príležitosti Mestská knižnica v Piešťanoch
pripravila pre návštevníkov bohatý program.
Mesiac knihy začal svoju históriu od marca 1955.
Bol zavedený na počesť národného buditeľa,
ľudového básnika, zberateľa národných piesní
a prvého slovenského kolportéra kníh, od mladosti

slepého Mateja Hrebendu (10.3.1796 – 16.3.1880).
3. Jarná výstava obrazov piešťanských výtvarníkov
Výstavu pripravil výtvarný klub pri MsKS
v Piešťanoch, uskutočnila sa 6. apríla 2017 v Dome
umenia. Piešťanskí výtvarníci pod vedením
predsedu klubu Alojza Majerníka sa prezentovali
osemdesiatimi dielami.
4. Projekt Stretnúť knihu každý deň
Projekt realizovala Mestská knižnica v Piešťanoch
v období apríl až august 2017.
Prvou časťou projektu bol festival Dni detskej
knihy, ktorý sa konal v apríli.
Druhou časťou projektu bol cyklus podujatí Túlavá
knižnica, ktorý sa konal v letnom období.
Do projektu sa celkove zapojilo takmer dvesto
spisovateľov, ilustrátorov, hercov, tanečníkov,
spevákov, vydavateľov i ďalšie osobnosti, ktoré sa
venujú práci s deťmi a mládežou.
Na podujatiach v rámci projektu bolo prítomných
takmer desať tisíc mladých i dospelých
návštevníkov.
5. Festival Dni detskej knihy 2017 – 34. ročník
Celoslovenský festival Dni detskej knihy sa
uskutočnil v Piešťanoch v dňoch 10. – 12. apríla
2017, bol prvou časťou projektu Stretnúť knihu
každý deň. Hlavným organizátorom festivalu
bola Mestská knižnica v Piešťanoch spolu
s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana
a slovenskou sekciou organizácie IBBY.
Festival sa v Piešťanoch konal znovu po
niekoľkých rokoch, mestská knižnica sa na projekte
podieľala v roku 1993 a 2001.
Hlavným cieľom festivalu bolo motivovať deti
k čítaniu kníh a návštevám knižníc, tiež osobne
spoznávať spisovateľov a ilustrátorov kníh pre deti.
V rámci festivalu sa uskutočnilo 56 podujatí
a výstav, tiež celoslovenský seminár pre
pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a ďalších
záujemcov pre prácu s deťmi.
Festival sa konal na rôznych miestach v Piešťanoch
– v mestskej knižnici, v PIC, v materských,
základných a umeleckých školách, v gymnáziu
a v CVČ Ahoj, v Elektrárni Piešťany, v Dome
umenia i vo viacerých obciach v regióne Piešťany.
6. Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
V roku 2017 sa uskutočnil už 44. ročník
medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm –
Envirofilm. Do projektu sa 19. apríla 2017 zapojilo

aj mesto Piešťany.
Cieľom festivalu bolo zlepšiť správanie ľudí vo
vzťahu k životnému prostrediu a to zrozumiteľnou
a zábavnou formou.
Premietanie filmov bolo spojené s diskusiou.
Zúčastnil sa jej aj poslanec MsZ a predseda
komisie MsZ pre životné prostredie Peter Jančovič,
ktorý informoval prítomných o separovanom zbere
odpadu v Piešťanoch.
7. Festival City Fest v Piešťanoch
Hudobný festival City Fest sa konal v centre
mesta na Nám. slobody 26. a 27. mája 2017.
Organizátormi podujatia boli B & R Group, s. r. o.
a Agentúra crea, s. r. o.
V tomto roku priestor, kde sa konal festival,
bol ohradený. Za koncerty sa vyberalo vstupné,
sociálne zariadenia boli bezplatné. Vystúpila
piešťanská kapela Slniečko s Petrom Remišom,
Polemic, Ine Kafe, Puding pani Elvisovej, Hex,
raper Kali i viaceré ďalšie kapely a interpreti.
8. 62. Music festival Piešťany
Hudobný festival Music festival Piešťany sa konal
od 2. júna do 14. júla 2017.
a) Dom umenia
2. jún – Slávnostné fanfáry, Corni Di Bratislava
– Otvárací koncert, Slovenský komorný orchester
6. jún – Těšínske divadlo, ČR: František z Assisi
(moderné divadlo)
8. jún – Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu: Romeo a Júlia (výchovno-vzdelávacie
podujatie)
9. jún – Berlínska filharmónia: Z nového sveta
12. jún – Fats Jazz Band: Swinguj!
19. jún – Štátna opera Banská Bystrica: Čardášová
princezná (opereta)
22. jún – Slovenská filharmónia: Rapsódia
v modrom
27. jún – Umelecký súbor Lúčnica (reprezentačný
program).
b) Hotel Thermia Palace
26. jún – Bass Band: Basy tvrdia muziku
c) Hudobný pavilón Harmony a Hotel Splendid –
terasa
1. – 8. júl – Salonní orchester Ostrava (ČR):
Koncerty na promenáde
d) Kongresové centrum SLK
11. júl – Slovenský mládežnícky orchester:
Hudobná mládež
14. júl – Záverečný koncert, Symfonický orchester
konzervatória v Bratislave.

9. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch –
slávnostný sprievod a kultúrne podujatia
a) Slávnostný sprievod OLKS
V čele sprievodu boli historické vozidlá, dychový
orchester a mažoretky z Novej Dubnice, krojovaný
pár so znakom mesta, skauti s vlajkami mesta, štátu
a EÚ, primátor mesta, protokolárni hostia, poslanci
MsZ a zástupcovia partnerských miest.
Ďalší účastníci sprievodu: 1. Inštitút fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch,
2. Historicko-umelecká spoločnosť Bojník,
3. ZŠ Holubyho ul., 4. FS Krakovienka, 5. ZŠ F.E.
Scherera, 6. Hotelová akadémia ĽW Piešťany a FS
Žito, 7. Tanečno-pohybové štúdio Fitbambulka,
8. Cirkevná spojená škola Piešťany, 9. FS Povoja,
10. Rugby Union Club, 11. Funny Fellows - Old
Time Band = R. Féder s kapelou, 12. Country súbor
Poděbrady, 13. SOŠ technická Piešťany, 14. FS
Krakovčanka, 15. SOŠ záhradnícka Piešťany, 16.
Obec Ducové, 17. Historická skupina Argenti, 18.
Spevácka skupina Sihotiar Trenčín, 19. Piešťanský
hokejový klub Havrani, 20. Hasičský zbor
z Luhačovíc s hasičským autom.
b) Kultúrny program
V sobotu 3. júna predpoludním koncertovala pri
Kolonádovom moste kapela Blue Note Jazz Band.
Popoludní v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku vystúpili Funny Felows, žiaci ZUŠ Piešťany
á capella For you, hudobná skupina Hrdza,
kubánsky spevák Lazaro a tanečnice Sangre Nueva,
speváčka Kristína so svojou kapelou.
V nedeľu 4. júna mali v hudobnom pavilóne
vystúpiť súbory z družobných miest a FS Žito
s Ľudovou hudbou Petra Obucha, avšak pre
nepriazeň počasia bol program zrušený.
10. Socha piešťanských parkov – v roku 2017 sa
výstava nekonala
Najstaršia slovenská výstava sôch v prírode sa
začala v Piešťanoch v roku 1967 s prestávkami
v roku 1971, v období 1994 až 2004, 2006 a 2007.
Výstava Socha piešťanských parkov – 34. ročník sa
naposledy uskutočnila v roku 2016.
V roku 2017 sa výstava nekonala.
11. Výtvarná súťaž Indické bájky očami
slovenských detí
Organizátorom súťaže bolo OZ Spoločnosť
slovensko-indického priateľstva v spolupráci
s MsKS v Piešťanoch pod záštitou indického
veľvyslanca Para Jit Manna.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 9. júna 2017
v priestoroch MsKS v Piešťanoch. Zúčastnili sa

ho deti s rodičmi z rôznych oblastí Slovenska.
Prítomných pozdravil zástupca primátora mesta
Martin Valo, ocenenia deťom odovzdali Anna
Galovičová a Ivan Málek.
12. Pouliční umelci v Piešťanoch
Počas leta 2017 v Piešťanoch vystupovalo na
Kolonádovom moste alebo na pešej zóne viacero
pouličných umelcov.
9. júna 2017 sa prezentovala 6-členná formácia San
Borondon Cyclo Fanfaria, založená v roku 2004 na
Kanárskych ostrovoch. Formácia sa prezentovala
zmesou piesní z rôznych oblastí sveta, najmä
piesňami balkánskymi, cigánskymi, židovskými
i zo španielsky hovoriacich krajín. Vystúpili na
Kolonádovom moste i v komunitnom centre
ŽiWell.
5. augusta sa v Piešťanoch uskutočnil Deň
pouličného umenia s názvom Street Art Festival.
13. Jubilejná výstava Alojza Majerníka
Vernisáž výstavy piešťanského výtvarníka Alojza
Majerníka sa pri príležitosti jeho 80. narodenín
uskutočnila 21. júna 2017 v KSC Fontána. Už vyše
50 rokov vedie Výtvarný klub v Piešťanoch. Vo
svojej tvorbe sa venuje najmä maľbe obrazov kytíc
a krajiny Považia. Stála expozícia jeho obrazov sa
nachádza v Dome umenia.
14. Jubilejná výstava Márie Kráľovičovej
Bývalá populárna slovenská herečka, čestná
občianka mesta Piešťany, oslávila v Piešťanoch
začiatkom júna 2017 životné jubileum 90 rokov.
Pri tejto príležitosti pripravil Dom umenia finisáž
výstavy, ktorá sa uskutočnila 29. júna 2017.
15. Úspešní tanečníci Súkromnej ZUŠ
v Piešťanoch
Koncom júna 2017 sa tanečníci piešťanskej
Súkromnej ZUŠ zúčastnili Majstrovstiev Európy
vo výrazových tancoch v Budapešti.
Úspešné boli najmä tanečníčky skupín Flawless
a Siluett, obe vo svojich kategóriách obsadili
1. miesto.
16. Hudobný festival Topfest – 14 ročník
Hudobný festival Topfest sa konal na piešťanskom
letisku v dňoch 30. júna až 2. júla 2017, zúčastnilo
sa ho 15 tisíc návštevníkov.
Na festivale vystúpili aj svetové hudobné skupiny
a interpreti. Diváci očakávali najmä vystúpenie
anglického speváka Rory Grahama, známeho ako
Rag’n’Bone Man a škótskej speváčky a gitaristky

Amy Mac Donald, tiež sa tešili na piesne českého,
vyše 40-násobného Zlatého slávika Karla Gotta.
Karel Gott navštívil Piešťany len dvakrát, a to
v roku 1966 a teraz na Topfeste 2017. Prezentovali
sa aj populárne skupiny Kabát, IMT Smile i ďalší
speváci a hudobníci.
17. Úspešní tanečníci ZUŠ v Piešťanoch
V dňoch 28. júna až 2. júla 2017 sa v Budapešti
konali Majstrovská Európy vo výrazových tancoch.
Zúčastnili sa ich aj žiaci ZUŠ v Piešťanoch, na
majstrovstvá ich pripravili učiteľky Dagmar
Kuběnová a Monika Ondrášiková. Súťažili
tanečníci FS Striebornička, tanečná skupina Plejády
a tanečná skupina Bella. Prezentovali sa ôsmimi
choreografiami a získali štyri 1. miesta, dve
2. miesta a jedno 3. miesto, celkove skončili na
4. mieste.
18. Výstava Nadi Mikolášikovej-Ábelovej
Vernisáž výstavy Recykel 4 piešťanskej
výtvarníčky sa pri príležitosti jej životného
jubilea uskutočnila v Dome umenia 3. júla 2017.
Vystavených bolo približne 50 obrazov a plastík.
19. Túlavá knižnica
Druhá časť projektu Stretnúť knihu každý
deň s názvom Túlavá knižnica sa uskutočnila
v Piešťanoch v letnom, prázdninovom období.
Mestská knižnica realizovala cyklus zábavnonáučných dopoludní, konali sa zaujímavé podujatia
– divadelné predstavenia, tvorivé dielne, besedy
a pod. Zúčastnilo sa ich mnoho detí, rodičov
i starých rodičov.
20. Piešťany Street Art Festival – 2. ročník
Festival pouličného umenia sa konal v centre
Piešťan koncom augusta 2017.
Účinkujúci vystupovali na Nám. slobody na pešej
zóne, v mestskom parku a na Kolonádovom moste.
Prezentovali sa hudbou rôznych žánrov, zameranou
najmä na folk, funky, groove a pod. Vystúpil
i Piešťanec Luky Mizmor a tiež Ír Noel McCarthy
s kapelou Happy Boys.
21. Grape festival – 8. ročník
Multižánrový hudobný festival sa uskutočnil na
piešťanskom letisku v dňoch 11. a 12. augusta
2017. Zúčastnilo sa približne 20 tisíc návštevníkov.
Vystúpilo viacero hudobných skupín, 80
interpretov, z toho 19 zo zahraničia.
Priebeh festivalu čiastočne narušila búrka.
U divákov mali veľký ohlas vystúpenia americkej

speváčky a tanečníčky Zola Jesus, nórskej
speváčky Aurory a viacero ďalších interpretov
a kapiel zo SR, ČR, Veľkej Británie, Francúzska,
Nemecka, USA, Austrálie, Nového Zélandu.
Na piešťanské letisko bol dovezený platan
z Devínskej Novej Vsi. Organizátori festivalu ho
odovzdali mestu, prevzal ho viceprimátor Martin
Valo. Platan bol zasadený v parku za Gymnáziom
Pierra de Coubertina. O manažment celého
podujatia sa postaral Inštitút pre trvalo udržateľný
rozvoj.
22. Filmový festival Cinematik Piešťany –
12. ročník
Medzinárodný filmový festival Cinematik sa
konal v Piešťanoch od 12. do 17. septembra 2017.
Premietnutý bol výber najlepších európskych
filmov uplynulého roka, zostavili ho európski
filmoví kritici a festivaloví dramaturgovia.
Diváci mohli vidieť 91 dlhometrážnych a 13 stredo
a krátkometrážnych snímok. V hlavnej súťažnej
sekcii Meeting Point Europe vyhral kontroverzný
francúzsko-belgický film Raw. V súťažnej sekcii
dokumentov s názvom Cinematik.doc vyhral film
v slovensko-českej koprodukcii Diera v hlave.
Cenu diváka získala poľská snímka Umenie
milovať a Cenu primátora mesta Piešťany nový
dokument o spevákovi Richardovi Müllerovi
s podtitulom Nespoznaný.
23. Hudobný festival Lodenica – 19. ročník
Najväčší slovenský rodinný festival country, folku
a trampskej hudby, ako tradičná rozlúčka s letom,
sa konal v Piešťanoch v kempingu Lodenica
31. augusta až 2. septembra 2017. Hlavným
organizátorom podujatia bol Dušan Drobný, pre
účinkujúcich bolo pripravené hlavné pódium a dve
menšie scény – Lodenička a Komorná scéna.
Vystúpilo viacero interpretov a kapiel zo Slovenska
a Čiech i z ďalších krajín, ako napríklad skupina
Creedence Clearwater Revived, taliansky spevák
Drupi i ďalší.
24. Indický večer hudby
13. júla 2017 sa v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku uskutočnil Indický večer hudby spojený
s módnou prehliadkou.
Príhovory mali prvý sekretár indického
veľvyslanectva na Slovensku Šrí Vinod Kelkar
a predsedníčka Spoločnosti slovensko-indického
priateľstva Anna Galovičová.
Program obsahoval indické tance v podaní

Orientalshow z Bratislavy a z moderovanej módnej
prehliadky indických odevov – sárí v podaní
členiek piešťanskej seniorskej skupiny AkSen so
sprievodným slovom predsedníčky klubu Jarmily
Stanekovej.
25. Organové koncerty v Piešťanoch – 18. ročník
a) Evanjelický a. v. kostol
5. august – František Beer, organ (SR), Marek
Klein, spev (SR)
b) Farský kostol sv. Štefana kráľa
12. august – Josef Kratochvíl, organ (ČR)
c) Dom umenia
22. august – Stanislav Šurin, organ (SR), Helmut
Hauskeller, panová flauta (Nemecko)
24. august – David di Fiore, organ (USA)
5. september – Ines Maidre-Aarvik, organ
(Estónsko)
26. Folklórny súbor Slnečnica
Počas leta 2017 sa FS Slnečnica zúčastnil dvoch
folklórnych festivalov.
Prvým bol medzinárodný festival ľudových
remesiel a kultúry Európske ľudové remeslo
(EĽRO) v Kežmarku.
Druhým bol medzinárodný folklórny festival
v talianskom Caltavuturo na Sicílii. Spolu s FS
Slnečnica sa predviedli súbory z domáceho
Talianska, Brazílie, Ruska, Argentíny a Martiniku.
27. Výstava Pozdravy z Izraela 3
Vernisáž výstavy izraelského karikaturistu Rana
Karpa-Princea sa uskutočnila v Dome umenia
13. septembra 2017.
Zúčastnili sa jej predstavitelia izraelskej ambasády,
ministerstva kultúry, mesta Piešťany i riaditeľ
Múzea židovskej kultúry na Slovensku Pavol
Mešťan. Návštevníci si prezreli kreslené karikatúry
i vypchané látkové bábky politikov.
28. Premietanie filmu Optimista v Elektrárni
Piešťany
15. septembra 2017 bol v Elektrárni Piešťany
v rámci FF Cinematik premietnutý filmový
dokument Optimista o budovateľovi piešťanských
kúpeľov Ľudovítovi Winterovi. Filmu predchádzala
beseda s režisérom filmu Dušanom Trančíkom,
ktorú viedla Drahomíra Moretová.
Premiéra filmu Optimista bola v televízii v roku
2008 a následne bol premietnutý v piešťanskom
kine Fontána.
Podujatie v Elektrárni Piešťany pripravilo OZ

Pro Winter spolu s Trigon Production a filmovým
festivalom Cinematik. Peniaze z podujatia pribudli
do zbierky na zhotovenie sochy sediaceho Ľudovíta
Wintera na Kolonádovom moste, ktorú má vytvoriť
slovenský sochár Roman Hrčka.
29. Podujatie Park Foto – 12. ročník
Festival kreatívnej fotografie sa z dôvodu
daždivého počasia nekonal ako zvyčajne
v mestskom parku, ale na Kolonádovom moste.
Podujatie sa uskutočnilo 23. septembra 2017
a zorganizovalo ho OZ Piešťanský fotoklub.
Podujatie bolo určené pre amatérskych
fotografov, zúčastnil sa ho aj maďarský fotograf
z Hajdúnánásu, partnerského mesta Piešťan.
O troch najlepších fotografiách rozhodli diváci
pripnutím najväčšieho počtu štipcov. Prvenstvo
získal predseda Piešťanského fotoklubu Juraj Mráz.
Súťaž o najlepšiu kolekciu fotografií
vyhodnocovala odborná porota. V kategórii detí
prvenstvo získala Katarína Špániková a v kategórii
dospelých prvenstvo získala kolekcia fotografií
Wael Massalkhi.
30. Filmová prehliadka Be 2 Can
Filmová prehliadka Be 2 Can sa v roku 2017
uskutočnila vo viacerých mestách Slovenska
a Čiech a počas októbra a novembra aj
v Piešťanoch. Projekt vznikol v roku 2017, centrom
diania je Bratislava.
V KSC Fontána boli premietnuté 3 filmy, ktoré
mali premiéru na európskych filmových festivaloch
v Cannes, Berlíne a Benátkach.
V Dome umenia boli premietnuté tiež 3 filmy.
31. Výstava a aukcia výtvarných diel
Predaukčná výstava výtvarných diel slovenských
autorov prebiehala v piešťanskej Magna Gallery
v Auparku v dňoch 13. až 17. októbra 2017.
Následne sa 19. októbra uskutočnila v Kursalone
charitatívna aukcia týchto diel.
Akciu zorganizovalo OZ Asociácia pomoci
postihnutým APPA, charitatívne aukčné salóny
patria medzi jej nosné činnosti.
Finančné prostriedky získané z aukcií sa
používajú na pomoc deťom a dospelým s telesným
postihnutím.
32. Piešťanské rendezvous – 19. ročník
Česko-slovenský festival Piešťanské rendezvous
sa konal v Dome umenia od polovice novembra do
polovice decembra 2017.

13. október – divadlo Piškot (ČR), divadelné
predstavenie Trampoty šteniatka Gordona, a to pre
deti MŠ.
23. október – Štúdio L+S Bratislava, divadelné
predstavenie Starí majstri, účinkovali Milan Lasica
a Martin Huba.
25. október – Mária Čírová 2017, akustický koncert
k novému albumu.
29. október – Marta Kubišová a orchester Petra
Maláska (ČR), hosť Aneta Langerová, koncert
s názvom Marta naposledy.
3. – 29. október – výstava Young Art Show 10.
15. november – divadlo Jána Palárika v Trnave,
komédia Sluha dvoch pánov, divadelné
predstavenie pre školy.
15. november – film Záhradníctvo: Dezertér (ČR),
réžia Jan Hřebejk.
22. november – film Po strništi bos (ČR), réžia Jan
Svěrák.
24. november – Divadlo Bolka Polívky Brno,
divadelné predstavenie Šašek a syn, účinkovali
Bolek Polívka so synom Vladimírom, autor a réžia
Bolek Polívka.
2. november – 17. december – Daniel Bidelnica,
výstava Svetlá a tiene (maľba a grafika).
33. Výstava Young Art Show 10
Medzinárodná výstava výtvarných diel sa konala
v Dome umenia v dňoch 3. – 29. októbra 2017.
Zúčastnilo sa jej 60 mladých výtvarníkov zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Nemecka, Španielska,
Rumunska, Srbska, Estónska, Ruska a Veľkej
Británie.
27. októbra sa uskutočnila finisáž výstavy.
V programe bola módna prehliadka 6 dizajnérov,
vystúpenie klaviristu Jána Rau a rappera Vladisa.
34. Fotograf Vojtech Hank v Mongolsku
16. októbra 2017 sa v Piešťanskom informačnom
centre uskutočnilo podujatie s názvom Gobi
– rôzne podoby púšte. Prezentoval sa na ňom
piešťanský fotograf Vojtech Hank, ktorý
prítomným porozprával o svojich zážitkoch
v Mongolsku v júni 2017.
35. Filmový festival Astrofilm – 11. ročník
Medzinárodný filmový festival z oblasti astronómie
a kozmonautiky sa konal v Piešťanoch v dňoch
17. – 19. októbra 2017. Organizátormi festivalu
boli Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove,
Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch.
Tohtoročnou témou Astrofilmu bola kozmonautika
pri príležitosti 60. výročia vypustenia prvej umelej

družice Zeme a zatmenie Slnka.
Okrem premietania filmov o Slnku, vesmíre
a astronautoch, mohli návštevníci pozorovať nočnú
oblohu pred KSC Fontána.

Andrei Kiššovej z Maďarska za snímku
Príbeh lásky a 3. cenu získala Linda Illéšová
z Paneurópskej vysokej školy za fotografie
Barcelona a Superman.

36. Vitajte v našom svete ! – 5. ročník
Projekt Vitajte v našom svete ! je určený pre
hendikepované deti a jeho cieľom je spojiť svet
zdravých a hendikepovaných detí. V rámci projektu
sa konali tvorivé dielne, prednášky, besedy
i čítania.
Vyvrcholením bolo podujatie, ktoré sa uskutočnilo
8. novembra 2017 v mestskej knižnici.
Hendikepované deti sa prezentovali divadielkami,
ktoré sledovali zdravé deti. Vystúpili deti zo
Spojenej školy v Trnave a tiež malí divadelníci
zo Spojenej školy v Piešťanoch, preoblečení za
lesné zvieratká. Podujatia sa zúčastnili aj deti
z piešťanského Detského domova, ktoré tiež zahrali
rozprávku o zvieratkách.

39. Džezové koncerty
Džezové koncerty organizovala spoločnosť
Kursalon, s. r. o. pod záštitou spoločnosti
International Jazz Piešťany, n. o.
Hudobné podujatia sa konali v Art Jazz Gallery
v priestoroch Kúpeľnej dvorany (Kursalone), ktorú
prevádzkovala spoločnosť Kursalon, s.r.o. až do
18. novembra 2017, potom bola Kúpeľná dvorana
uzatvorená. V piatok sa zvyčajne konali džezové
koncerty, v pondelok Jam Session – jazz live,
v ostatných dňoch koncerty ďalších hudobných
žánrov.
Od 20. novembra 2017 sa džezové i ďalšie
hudobné podujatia konajú v reštaurácii La
Musica na Teplickej ul., ktorú otvorila spoločnosť
Kursalon, s. r. o.
Niekoľko džezových koncertov sa uskutočnilo aj
v Elektrárni Piešťany.

37. Výstava Party v 21. storočí
Výstava 33 tradičných párt a vencov, ktoré
zmapoval tím výtvarníkov, fotografov a etnológov,
prebiehala v Dome umenia v období november
2017 až január 2018.
10. novembra 2017 sa uskutočnila slávnostná
vernisáž a krst CD s názvom Party v 21. storočí.
Svadobná parta je súčasť slovenského folklóru, je
to ozdobná čelenka mladej nevesty.
Podujatie bolo venované pamiatke nedávno
zomrelému Štefanovi Nosáľovi, dlhoročnému
umeleckému šéfovi a choreografovi Umeleckého
súboru Lúčnica.
38. Výstava fotografií Travel and Emotions –
2. ročník
Medzinárodnú súťaž fotografov zorganizovalo
združenie FIJET Slovakia spolu s Úradom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí i s ďalšími partnermi.
Prítomní boli aj veľvyslanci Kanady, Chorvátska
a predstavitelia Slovákov žijúcich v zahraničí.
14. novembra 2017 sa v piešťanskej Galérii
Fontána uskutočnila vernisáž medzinárodnej
súťaže Travel and Emotions. Svojimi umeleckoreportážnymi fotografiami sa prezentovali mladí
novinári alebo študenti masmediálnych odborov.
Prihlásilo sa 19 autorov z Čiech, Chorvátska,
Kanady, Libanonu, Poľska, Rakúska, Maďarska,
Srbska a Slovenska, ktorí vystavili 221 snímok.
1. cenu získal Paul Stacho z Kanady za cyklus
Salamandrový pochod, 2. cenu udelila porota

40. Festival Doda Šošoku – sa nekonal
V roku 2017 sa mal uskutočniť v Art Jazz Gallery
9. ročník džezového Festivalu Doda Šošoku, avšak
sa nekonal.
41. Deti deťom – 10. ročník
Podujatie pre deti sa uskutočnilo v KSC Fontána
22. novembra 2017, pripravilo ho MsKS
v Piešťanoch. Zúčastnili sa ho hendikepované
deti a deti z nevýhodného sociálneho prostredia
z Piešťan a z Vrbového pod heslom „Aj my sa
vieme baviť“.
Deti najprv sledovali divadelné predstavenie
hercov divadla Agapé z Modry. Potom šantili na
parkete, pobehovali a tancovali.
Súčasťou podujatia bola aj súťažná výstava
výtvarných prác, do ktorej sa zapojilo 50 detí so
63 prácami.
42. Filmová prehliadka EUROTOUR Piešťany –
13. ročník
Prehliadka filmov o cestovaní, krajine a človeku
sa konala v KSC Fontána v dňoch 28. až 30.
novembra 2017. Organizátormi podujatia boli
Mesto Piešťany a MsKS v Piešťanoch.
Súčasťou prehliadky bolo premietanie filmov
v súťažnej kategórii Moment o Cenu primátora
mesta Piešťany. Zúčastnilo sa jej 6 autorov

s ôsmimi krátkymi filmami, z Piešťancov súťažili
Mário Gajlík a Ivan Málek. Cenu primátora mesta
Piešťany získal film Hokejový sen od Matúša
Kočiša a Gabriela Staroňa. Cenu diváka získal Juraj
Haladík za film Skautský tábor 2017.
V rámci prehliadky sa uskutočnila výstava
fotografií Martina Vala Momentky z Číny a výstava
FIJET Slovakia pod názvom Travel and Emotions –
2. medzinárodná výstava fotografií novinárov.
43. Predvianočné vystúpenie žiakov ZUŠ
v Piešťanoch
Deti na vystúpenie pripravili učiteľky ZUŠ
v Piešťanoch Dagmar Kuběnová, Monika
Ondrášiková a Miriam Šupenová.
11. decembra 2017 vystúpili v Dome umenia
tanečníci, témou boli vianočné rozprávky.
Predviedli náročné choreografie, dievčatá aj tanec
na špičkách.
12. decembra vystúpili hudobníci – speváci,
sláčikári, klaviristi, akordeonisti i ďalší. Predviedli
klasické skladby i špeciálne aranžmány.
44. Predvianočné vystúpenie FS Slnečnica
15. decembra 2017 vystúpil v Dome umenia FS
Slnečnica, pôsobiaci pri SPŠE v Piešťanoch,
do tanca hrala Ľudová hudba Michala Pagáča.
Tanečníci predviedli folklórne tradície z regiónu
Myjavy a zo Záhoria. Vystúpili aj malí tanečníci
Detského folklórneho súboru Slnečnička.
45. Adventný koncert zboru Coro Laudamus
Adventný koncert piešťanského speváckeho zboru
Coro Laudamus sa uskutočnil 16. decembra 2017
v jezuitskej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
46. Predvianočné vystúpenia detských folklórnych
súborov
Tanečné a hudobné vystúpenia dvoch detských
folklórnych súborov Striebornička pri ZUŠ
v Piešťanoch a Krpčiarik z Dunajskej Stredy sa
pod názvom Folklórne Vianoce uskutočnili v KSC
Fontána 19. decembra 2017.
47. Unikátny nástenný kalendár o Piešťanoch
Piešťanské OZ Pro Winter v spolupráci so
Slovenskou chránenou dielňou a fotografom
Igorom Šaffom realizovalo projekt tvorby
originálneho nástenného kalendára s názvom
Piešťany – odrazy histórie v súčasnosti.
Kalendár má 13 listov, jedna časť listu obsahuje
fotografiu dnešných Piešťan, druhá časť historickú

pohľadnicu z éry Winterovcov. Výťažok z predaja
kalendára je určený na podporu projektu Socha
Ľudovíta Wintera.
48. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
V roku 2017 sa v MsKS v Piešťanoch uskutočnilo
186 kultúrnych a spoločenských podujatí, 56
výstav a 535 filmových predstavení.
Riaditeľom MsKS v roku 2017 bola Mgr. Marta
Jurčová.
a) Podujatia v exteriéri
1. Pochovávanie basy, 2. Stavanie mája, 3. OLKS
v Piešťanoch, 4. Piešťanské hody, 5. Zapálenie
1. adventnej sviečky, 6. Zapálenie 4. adventnej
sviečky.
b) Podujatia v Malej scéne MsKS
1. Detské filmové predstavenia, 2. Kurzy jogy,
3. Prednášky – Včelie produkty, Cesta do Indie za
poznaním, Prevencia rakoviny prsníka, Budhizmus
v modernom svete, Meditácia a zdravý životný štýl,
Karma – príčina a následok, Zdravý životný štýl,
4. Bábkové predstavenia pre MŠ, 5. Fašiangový
karneval s MC Úsmev, 6. Vianočný bazár
Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch,
7. Mikulášske posedenie detí z CVČ Ahoj,
8. Vianočná besiedka detí z MŠ na Ul. A. Dubčeka.
c) Podujatia v KSC Fontána
1. Klavírny recitál absolventky ZUŠ, 2. Súťažná
prehliadka moderných tancov žiakov ZŠ, 3.
Koncert pre ženy – MDŽ, 4. AUSTEDIS – tanečné
vystúpenie žiakov ZUŠ, 5. Playback show – súťaž
žiakov ZUŠ, 6. Jarný koncert žiakov ZUŠ,
7. Bavíme sa navzájom, 8. Bella – tanečné
vystúpenie žiakov ZUŠ, 9. Absolventský koncert
žiakov ZUŠ, 10. FF Ekotopfilm – Envirofilm,
11. Tanec bez hraníc, 12. Letný koncert žiakov
ZUŠ, 13. Deň zdravia, 14. FF Astrofilm, 15. Deti
deťom, aj my sa vieme zabaviť, 16. FF Eurotour,
17. Mikulášske posedenie žiakov Spojenej školy
Piešťany, 18. Vianočná akadémia ZŠ
F. E. Scherera,
19. Vianočný koncert – Richard Rikkon a Sisa
Sklovská, 20. Vianočný koncert ZUŠ Piešťany,
21. Koncert detského FS Striebornička.
d) Podujatia v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku
1. Stavanie mája, 2. Medzinárodný deň detí –
divadelné predstavenie pre deti, 3. Deň matiek,
4. Vystúpenia folklórnych súborov, 5. Brass
Band AUW Švajčiarsko, 6. Deň otcov, tanečné
vystúpenie Jasmina, Sving Q a Dáša Libiaková,
7. Bažant kinematograf, 8. Večer indickej hudby,

9. Spevácke zbory z Piešťan a okolia,
10. Prehliadka folklórnych skupín z Piešťan
a okolia, 11. Marián Bango,
12. Kapela Váh River Band, 13. Koncert country
kapely Qu KeY, 14. Divadlo Babadlo – dovidenia
prázdniny, 15. Koncert Disk,
16. Dívčí saxofonový orchester Luhačovice,
17. Koncert Petra Černocká, 18. Koncert Cigánski
diabli, 19. Koncert FS Žito.
e) Výstavy v Galérii Fontána
Dlhoročným galerijným pracovníkom bol Martin
Valo, od 1. mája 2017 je viceprimátorom mesta
Piešťany. Novým galeristom je od 1. októbra 2017
Bc. Jozef Jánošík.
V roku 2017 sa v Galérii Fontána uskutočnilo
18 výstav.
1. Igor Piačka, Júlia Piačková – Slnovrat, obrazy,
2. Zväz slovenských fotografov, 3. Jozef Chrena
– obrazy, Anton Hanzalík – sochy, 4. Lucia
Filimonová – obrazy, 5. Peter Babka – Výber
fotografií, 6. Emerik Feješ – Obrazy zo zbierky
J. Melicherčíka, 7. Víťazoslav Mišík – paličkovaná
čipka, 8. ZUŠ Piešťany, 9. Národná umelkyňa
Elena Holéczyová – paličkovaná čipka,
10. Mária Hanúsková – keramika, 11. Alojz
Majerník – obrazy, pri príležitosti životného jubilea
80 rokov, 12. Výber obrazov z Medzinárodných
maliarskych sympózií 1967 - 2006, 13. Victoria
Regia - 23. ročník – aranžovanie kvetov, 14. Klub
Bottega - Art Košice – obrazy, 15. Viliam Ziman –
veduty, obrazy, 16. FIJET Slovakia – obrazy,
17. Czech Press Photo – 1995 až 2015, fotografie,
18. Jiří Načeradský – obrazy, zo zbierky
J. Melicherčíka.
f) Výstavy vo foyeri Fontána – uskutočnilo sa
29 výstav.
1. V. Benko, M. Vančo – Kominári, pohľadnice
z ich zbierok, 2. V. Hank, V. Dusíková, M. Valo –
z činnosti MsKS, fotografie, 3. Fotoklub Piešťany
1975 -1989, 4. V. Hank, M. Palkovič – OLKS,
fotografie, 4. Výstava historických fotografií z
2. svetovej vojny (Ruská federácia), 5. 150. výročie
Červeného kríža v Rusku, 6. Deti deťom – výtvarné
práce hendikepovaných detí,
7. Filmový festival Eurotour, 8. Martin Valo
– výstava fotografií o Číne, 9. Sme ako vy –
fotografie detí s Downovým syndrómom i ďalšie
výstavy.
g) Výstavy vo foyeri Malej scény MskS –
uskutočnilo sa 9 výstav.
1. Tajomstvá hmyzu, 2. Historické fotografie
z Balneologického múzea, 3. V. Hank, M. Palkovič,

V. Dusíková, M. Valo – výstava z činnosti MsKS
2016, 4. Premeny Piešťan v 20. stor. – fotografie zo
zbierky Balneologického múzea,
5. výstava filmových plagátov, 6. Výstava plagátov
slovenských filmov, 7. Pohľadnice – archív
Balneologického múzea, 8. Výstava filmových
banerov, 9. Európsky dohovor o krajine – výstava
plagátov.
h) Kino Fontána – v roku 2017 sa uskutočnilo 535
filmových predstavení, počet návštevníkov 32 817,
priemerná návštevnosť na jedno predstavenie 61,
priemerná tržba na jedno predstavenie 248,90 eur.
Prevádzku kina viedol Jozef Valachovič.
Divácky najúspešnejšími boli slovenské hrané
filmy, a to filmy Všetko alebo nič a Čiara.
Uskutočnili sa 3 veľké filmové podujatia – FF
Cinematik, FF Astrofilm, filmová prehliadka
Eurotour Piešťany.
Každý pondelok sa konali filmové predstavenia
Filmového klubu v Piešťanoch, celkove bolo 49
predstavení.
Nepravidelne dvakrát do mesiaca sa premietali
filmy EÚ kina, celkove 19 európskych filmov.
Kino Fontána sa zapojilo do celoslovenskej
prehliadky s názvom Be 2 Can, v Piešťanoch
bolo premietnutých 6 ocenených filmov z troch
najväčších európskych filmových festivalov –
Berlín, Benátky, Cannes.
49. Mestská knižnica mesta Piešťany
Mestská knižnica každoročne realizuje množstvo
podujatí, ich hlavným cieľom je, aby sa deti
a mládež venovali vo voľnom čase viacej čítaniu
kníh. V súčasnosti sú záujmy mladej generácie
zamerané na používanie mobilných telefónov,
smartfónov, notebookov a pod., čítaniu kníh, na
rozdiel od minulosti, sa venuje v oveľa menšej
miere.
Riaditeľkou MsK v Piešťanoch v roku 2017 bola
Ing. Margita Galová.
a) Knižničné služby
Používatelia a návštevníci knižnice v roku 2017
– aktívni používatelia 6 223, z toho používatelia
do 15 rokov 2 766. Návštevníci knižnice spolu
193 510, z toho návštevníci na podujatiach knižnice
154 934, návštevníci internetu pre verejnosť 1 033
osôb.
Knižničné jednotky k 31.12.2017 – celkový počet
knižničných jednotiek bol 82 293.
Výpožičky kníh – v roku 2017 bolo z fondu
knižnice vypožičaných 140 440 knižničných
jednotiek.

Webové stránky knižnice – v roku 2017 spracovala
dve webové sídla, a to knižnice: www.kniznica.sk
a Piešťanského informačného centra: www.picpiestany.sk.
b) Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
– v roku 2017 mestská knižnica zorganizovala
celkove 609 podujatí.
Z kultúrno-spoločenských podujatí to boli besedy,
literárne informačné hodiny, prezentácie literárnych
a odborných diel, prednášky, semináre, výstavy,
tvorivé dielne, literárne festivaly, workshopy a pod.
Podujatia pre deti a mládež – z celkového počtu
609 podujatí bolo 533 pre deti do 15 rokov –
prezentácie kníh, workshopy, bábkové divadlá,
dramatizované čítania, besedy, výstavy, festivaly,
výtvarné súťaže, informačné hodiny, prednášky,
tvorivé dielne.
Projekty – mestská knižnica v roku 2017
realizovala viacero projektov, niektoré aj
medzinárodné. Boli to projekty: 1. Čarovné svety,
2. Festival českej a slovenskej tvorby, 3. Les ukrytý
v knihe, 4. Rok čitateľskej gramotnosti, 5. Spoznaj
svoje okresné mesto, 6. Týždeň slovenských
knižníc, 7. Stretnúť knihu každý deň – festival
Dni detskej knihy a Túlavá knižnica, 8. Vitajte
v našom meste, 9. Keď čítanie je čtení, 10. Mesto
bez prestávky, 11. Poď z ulice do knižnice, 12.
S ilustráciami na cestách, 13. Deň otvorených
dverí, 14. Celé Slovensko číta deťom.
Výstavy – mestská knižnica realizovala v roku
2017 aj viaceré výstavy. Medzi ne patrili:
1. Celoslovenská výtvarná súťaž, 2. Literárny
život na Slovensku, 3. Analfabeta v krajine
rozprávok, 4. Z krajiny Ilustrandia, 5. Vymaľuj si
Piešťany a viaceré ďalšie. Viaceré výstavy knižnica
nainštalovala aj v rámci medzinárodných projektov
v Košiciach a v Prahe.
c) Piešťanské informačné centrum (PIC) – je po
organizačnej stránke súčasťou mestskej knižnice.
Hlavnou úlohou PIC bolo informovať
obyvateľov a návštevníkov mesta a kúpeľov
o spoločenských podujatiach – turistických,
kultúrnych a športových, o doprave, ubytovaní,
o sprievodcoch a tlmočníkoch a tiež zabezpečovalo
predaj suvenírov, propagačných a informačných
materiálov a pod.
PIC tiež vo svojich priestoroch poriadalo výstavy,
prezentácie, workshopy, vernisáže. Podieľalo sa na
propagácii mesta, napr. na veľtrhu ITF Slovakiatour
v Bratislave.
PIC zabezpečovalo vyhlásenie a vyhodnotenie
mestských súťaží – O najkrajšie okno a balkón

2017, O najkrajší vianočný výklad 2017.
50. Balneologické múzeum Imricha Wintera
v Piešťanoch
Riaditeľom Balneologického múzea Imricha
Wintera v Piešťanoch v roku 2017 bol PhDr.
Vladimír Krupa. Zriaďovateľom múzea je
Trnavský samosprávny kraj. V roku 2017 malo
múzeum 11 zamestnancov.
a) Výstavná činnosť múzea v roku 2017
Výstavy vo vlastných priestoroch múzea
1. Letka 13 – najúspešnejšia slovenská stíhacia
letka v histórii (roky 1939 -1944), 2. Krása
kraslíc – zo zbierky Viery a Jozefa Gruskovcov,
3. Maľovaný svet Ľubomíra Kolára, 4. Podoby
umenia 1, z umeleckých zbierok Balneologického
múzea Imricha Wintera v Piešťanoch, 5. Výstava
o osobnosti Alexandra Šindelára, spojená
s prezentáciou publikácie o A. Šindelárovi.
Výstavy mimo múzea
Umenie v parku – 6. ročník (júl – september) –
výstava obrazov a sôch v Dome umenia.
b) Ďalšie podujatia múzea
1. Noc múzeí (máj) – pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí. V programe boli
tvorivé dielne, ukážky krojov, ukážky hasičskej
techniky a výstroje, prezentácia projektu o rieke
Váh, archeologické nálezy z Váhu, 2. Podujatie
pri príležitosti Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny
(jún) – v programe bola prehliadka múzea, predaj
publikácií a suvenírov v stánku pred múzeom,
prezentácia projektu OZ Pro Winter s názvom
Socha Ľudovíta Wintera, historické fotografie
Piešťan, premietanie historických fotografií
a filmov o Piešťanoch, ukážky krojov i podujatia
pre deti, 3. Podujatie pri príležitosti pomenovania
múzea po jeho zakladateľovi Imrichovi Winterovi
(jún) – súčasťou podujatia bolo odhalenie busty
Imricha Wintera, sprístupnenie dlhodobej výstavy
o tejto osobnosti a slávnostná prezentácia knihy
Winterovci a Piešťany.
c) Zbierkový fond múzea – nové predmety do
svojich zbierkových fondov získavalo múzeum
zakúpením, darom alebo vlastným zberom. Do
archeologickej zbierky boli získané predmety
z archeologických výskumov vo Vrbovom,
Borovciach, Ostrove a zo Šterús.
d) Prednášková činnosť – vykonávali ju Vladimír
Krupa, Andrej Bolerázsky, Tomáš Mlynský, Jarmila
Hluchová, lektorky Veronika Pikusová a Alexandra
Murínová.
e) Vedecko-výskumná činnosť – pracovníci múzea

ju vykonávali za účelom získania informácií.
Získané poznatky boli zverejnené alebo budú
publikované v Zborníku Balneologického múzea
alebo v inej odbornej tlači.
f) Edičná činnosť – Balneologického múzea
Imricha Wintera vydalo alebo pripravilo na
vydanie niekoľko publikácií, pri niektorých
múzeum spolupracovalo s OO CR Rezort Piešťany
a s TTSK. 1. Starý kláštor – archeologický
výskum gotického kostola v Piešťanoch, 1. časť,
autori Vladimír Krupa a Marián Klčo, 2. Komu
asi prvému zazvoní ?, príbeh farára a starostu
Piešťan Alexandra Šindelára, autor Stanislav
Žlnay, 3. Winterovci a Piešťany, zostavovateľ
a hlavný autor Vladimír Krupa, 4. Ivan Krasko
(Pamätná izba básnika v Piešťanoch), sprievodca
expozíciou, autor Vladimír Krupa, 5. Kúpeľní
lekári v Piešťanoch/Pohľad do histórie, autor Tibor
Urbánek.
g) Publikačná činnosť – v odbornej tlači bolo
uverejnených niekoľko článkov Andreja
Bolerázskeho, články Tomáša Mlynského
a kolektívu autorov a článok Vladimíra Krupu
a kolektívu autorov s názvom Prsteň z bohatého
hrobu z Krakovian-Stráží, uverejnený v Zborníku
Slovenského národného múzea.
51. Dom umenia Piešťany v roku 2017
a) História a náplň činnosti DU
Dom umenia v Piešťanoch, ako detašované
pracovisko Slovenskej filharmónie, bolo otvorené
v roku 1980. Odvtedy až dodnes prispieva
DU k obohateniu kultúrno-spoločenského
života obyvateľov Piešťan a širokého okolia
i návštevníkov mesta.
Dom umenia je viacúčelové zariadenie, vo veľkej
a malej sále sa konajú divadelné predstavenia,
koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobnozábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové
predstavenia, televízne show, dokumentárne
a umelecké výstavy vo výstavnej sieni a v galérii
a pod. Tiež sa konajú verejné spoločenské
podujatia organizované Mestom Piešťany i ďalšími
organizáciami, pracovné sústredenia umeleckých
telies, majstrovské kurzy pre veľký počet
účastníkov, kongresy, sympóziá a pod.
DU pôsobí ako štátna príspevková organizácia
v rezorte Ministerstva kultúry SR.
Od 1. januára 2014 je Dom umenia v Piešťanoch
súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica. Riaditeľkou
DU je PhDr. Edita Bjeloševičová, v tejto funkcii
pôsobí od roku 1996.

b) Významné podujatia v DU v roku 2017
Počas roka sa konali priame prenosy
z Metropolitnej opery New York, viaceré divadelné
predstavenia, napr. Radošinské naivné divadlo
s hrami Stanislava Štepku, filmové predstavenia
a festivaly, napr. festival francúzskeho filmu, dni
ruského filmu. V januári sa uskutočnil slávnostný
večer venovaný životnému jubileu vedúceho
a choreografa US Lúčnica Prof. Štefanovi
Nosáľovi, v máji Galavačer – osobnosť mesta
Piešťany, reprezentačný program FS Slnečnica.
V lete sa uskutočnil reprezentačný program US
Lúčnica, 62. Music festival Piešťany, Organové dni
v Piešťanoch, filmový festival Cinematik. Počas
jesene sa konalo Piešťanské rendezvous, stretnutie
jubilantov s primátorom mesta, predvianočné
vystúpenia žiakov tanečného a hudobného odboru
žiakov ZUŠ.
Počas roka sa v DU uskutočnilo viacero výstav.
Boli to napr. výstava členov Výtvarného klubu
pri MsKS v Piešťanoch, výstava Umenie v parku,
výstava Nadi Mikolášikovej-Ábelovej, výstava
s názvom Kytice Alojza Majerníka pri príležitosti
životného jubilea, Young Art Show 10, Party v 21.
stor. a pod.
V DU sú aj trvalé výstavy – expozícia maliara
Alojza Majerníka na prízemí a expozícia akad.
maliara Jozefa Bubáka vo foyeri na 2. poschodí.
52. Elektrárňa Piešťany v roku 2017
V roku 2017 Elektrárňa Piešťany (EP) pôsobila
ako vzdelávacie a kultúrno-spoločenské centrum,
nachádza sa na Staničnej ul. 51. V roku 2017
bola riaditeľkou elektrárne Blanka Berkyová
a programovou manažérkou Katarína Hallová
M.B.A.
V roku 2017 sa v elektrárni uskutočnilo mnoho
podujatí pre dospelých, žiakov základných
a stredných škôl a rodiny s deťmi.
Vzdelávacie programy pre školy boli zamerané
na oblasť ekológie, trvalo udržateľný rozvoj,
využívanie prírodných zdrojov a energií, na
popularizáciu fyziky a prírodných vied, napr.
formou fyzikálneho workshopu pre deti.
Realizovali sa nové vzdelávacie formáty Vedecký
brloh a Vedecká kaviareň, tiež vedecké šou Úžasné
divadlo fyziky a Noc výskumníkov. Na fyziku,
energetiku a informatiku boli zamerané súťaže,
organizovala ich Západoslovenská energetika, a.s.
V elektrárni sa konali koncerty hudobníkov zo
Slovenska a zo zahraničia i džezové, tiež výstavy,
prezentovala sa joga a boli i ďalšie podujatia.

Pre návštevníkov boli k dispozícii komentované
prehliadky elektrárne. Nachádza sa tu aj stála
interaktívna expozícia o premenách energie.

V ďalšej časti knihy je spracovaný rozvoj obce
a kúpeľov na konci 19. stor. a počas 1. polovice
20. stor. Tiež sú spracované zaujímavé fakty
o budovách, ktoré Winterovci dali postaviť –
Kursalon, Kúpele Františka Jozefa (zaniknuté),
53. Podujatie Made in Piešťany
Thermia Palace a Irma, Pro Patria, kúpalisko Eva
Podujatie sa uskutočnilo v Elektrárni Piešťany
a Kolonádový most.
z iniciatívy Kataríny Uherovej 28. apríla 2017.
Záverečná časť knihy obsahuje históriu
Jeho cieľom bolo združiť kreatívnych Piešťancov
piešťanského múzea.
a predstaviť ich verejnosti.
c) Kniha Od zlatých stúh po svetovú rally
Pozvaní boli – FS Žito, Juraj Mráz z Piešťanského
Krst tejto reprezentačnej publikácie sa uskutočnil
fotoklubu, Katarína Hallová z OZ Pro Winter,
v júni 2017 v rámci podujatia Piešťanské zlaté
Dušan Knap z Inštitútu pre trvalo udržateľný
rozvoj, n. o., Aurel Rusnák z OZ Kvas, architektka stuhy – Concours d’Élégance.
Na vyše troch stovkách strán popri textovej časti
Eva Rohoňová, architektka Lívia Gažová z OZ
nájdete stovky fotografií s autami a účastníkmi
Centrum architektúry, zástupca spoločnosti Ridelo
piešťanských prehliadok Zlatých stúh a podrobnú
(cyklistická nabíjačka na smartfón) a Adam
fotodokumentáciu z FIVA World Rally 2016.
Kvasnica z Rádia Piešťany.
Táto kniha poteší všetkých tých, ktorí majú
radi historické autá a motocykle, ktorí im
54. Výstavy o vtáctve
zasvätili svoj život, ale aj tých, ktorým krása
4. júla 2017 boli v Elektrárni Piešťany otvorené
histórie prináša plnohodnotný zážitok, Kniha
2 výstavy o vtáctve.
oboznamuje s históriou podujatí prehliadok
Prvou bola putovná výstava Sedím na vedení a je
historických vozidiel až po svetovú rally, ktorá
mi dobre, týkala sa ochrany dravých vtákov na
sa v Piešťanoch konala v roku 2016. Jej autormi
Slovensku pred elektrinou. Výstavu pripravila
sú Ján Horňák, Lýdia Anderlová, Drahomíra
mimovládna organizácia Ochrana dravcov na
Moretová, spolupracovali František Baďura,
Slovensku v spolupráci so Západoslovenskou
Vladimír Motyčka, Vojtech Anderle ml., František
energetikou, a.s.
Frišták, Kornel Duffek, Vladimír Krupa a Karol
Druhou bola výstava piešťanského ornitológa
Hluch. Preklady: Peter Remiš a Oľga Sulzberger.
Ericha Kubicu s názvom Láska v krídlach –
Vydavateľom bol Re Public Group, s. r. o. Piešťany.
Od vtáčkarstva k ornitológii. Návštevníci sa
d) Kniha Komu asi prvému zazvoní ?
oboznámili s históriou vtáčkarstva, o súčasnej
Autorom knihy o piešťanskom starostovi, farárovi
ornitológii i o vtáctve na Sĺňave.
a dekanovi Alexandrovi Šindelárovi je cirkevný
historik Stanislav Žlnay. A. Šindelár bol zastrelený
55. Nové publikácie v roku 2017
na fare 2. novembra 1947.
a) Kniha Spomienky na Piešťany
1. marca 2017 sa v priestoroch Elektrárne Piešťany 9. novembra 2017 sa v priestoroch Vily Dr. Lisku
uskutočnila vernisáž výstavy pri príležitosti 70.
uskutočnil krst nového vydania knihy Spomienky
výročia tragickej smrti A. Šindelára. Zároveň knihu
na Piešťany, ktorú napísal budovateľ piešťanských
Komu asi prvému zazvoní ? prezentoval jej autor
kúpeľov Ľudovít Winter v 60-tych rokoch 20.
Stanislav Žlnay.
storočia.
56. Nové brožúry Mesta Piešťany
Vydanie knihy iniciovali aktivisti z OZ Pro Winter
a) Ročenka Revue Piešťany 2017 – je to
na čele s Katarínou Hallovou, ich zámer podporil
informačno-propagačná brožúra. Má rovnaký
riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krupa.
názov ako reprezentačný časopis Revue Piešťany,
Kniha vyšla ako prvé slovensko-anglické vydanie
a je nielen o Ľudovítovi Winterovi, ale aj o histórii ktorý naposledy vyšiel v roku 2015.
Ročenka obsahuje informácie o Piešťanoch –
Piešťan od konca 19. stor. do 2. polovice 20. stor.
kultúrne pamiatky, tipy na výlety, kultúra a zábava,
b) Kniha Winterovci a Piešťany
ďalšie atrakcie.
Knihu Winterovci a Piešťany napísal kolektív
b) TOP podujatia v Piešťanoch 2017 – brožúra
autorov a vydal ju Trnavský samosprávny kraj
informuje o najvýznamnejších verejnoa Balneologické múzeum Imricha Wintera
spoločenských, kultúrnych a športových
v Piešťanoch.
Prvá časť knihy je venovaná Alexandrovi Winterovi podujatiach v Piešťanoch v roku 2017.
a jeho dvom synom Ľudovítovi a Imrichovi.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2017
a) Narodenie detí – v roku 2017 sa v piešťanskej
nemocnici narodilo 676 detí. Z toho obyvateľom
Piešťan sa narodilo 168 detí, z nich bolo 78
chlapcov a 90 dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2017 zomrelo
v Piešťanoch 390 ľudí. Z toho bolo 222 obyvateľov
Piešťan, z nich bolo 113 mužov a 109 žien.
c) Sobáše – v roku 2017 bolo v Piešťanoch
uzavretých 195 manželstiev. Z toho 116
manželstiev uzavreli obyvatelia Piešťan.
V Galérii Fontána sa v roku 2017 uskutočnilo 74
sobášov. Sobášiacimi vo volebnom období 2015
- 2018 boli primátor mesta Miloš Tamajka a šiesti
poslanci MsZ – Martin Valo, Martin Cifra, Michal
Hynek, Tomáš Hudcovič, Andrej Klapica a Jozef
Malík.
d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku
2017 sa do Piešťan prisťahovalo 377 občanov
a odsťahovalo sa 469.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 1.1.2017 mali
Piešťany 28 365 obyvateľov, z toho bolo 13 281
mužov a 15 084 žien.
K 31.12.2017 mali Piešťany 28 181 obyvateľov,
z toho bolo 13 193 mužov a 14 988 žien. Oproti
roku 2016 klesol počet obyvateľov o 184.
2. Úmrtia
a) Karol Kevan – jeden zo zakladateľov
otužileckého plávania na Slovensku, dlhé obdobie
organizoval plávanie otužilcov v Piešťanoch vo
Váhu a zároveň propagátor zdravého životného
štýlu, zomrel 15. septembra 2017 vo veku 93 rokov.
Z jeho iniciatívy sa pravidelné zimné otužilecké
plávanie v Piešťanoch koná už od roku 1965.
b) Ľubomír Jakubčík – umelecký keramikár, autor
plastík a záhradných figurálnych objektov zomrel
7. augusta 2017 vo veku 91 rokov.
3. Životné jubileá
a) Mária Kráľovičová – populárna slovenská
herečka, Čestná občianka mesta Piešťany, oslávila
začiatkom júna 2017 90. narodeniny.
b) Oľga Osvaldíková – najstaršia občianka mesta
Piešťany oslávila 17. septembra 2017 102.
narodeniny.
4. Trestná činnosť v OO PZ Piešťany
Do služobného obvodu Obvodného oddelenia
Policajného zboru Piešťany patrili mesto Piešťany
a 10 okolitých obcí.
a) Trestné činy – v roku 2017 bolo v služobnom

obvode OO PZ Piešťany zistených 562
trestných činov, čo bolo o 149 menej ako v roku
2016. Objasnených bolo 269 trestných činov,
z predchádzajúcich rokov bolo dodatočne
objasnených 49 trestných činov.
Rozdelenie podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 52 prípadov
(objasnených 32)
- majetková trestná činnosť – 5 prípadov
(objasnený 1)
- majetková trestná činnosť – 234 prípadov
(objasnených 61, dodatočne objasnených 10)
- ekonomická trestná činnosť – 131 prípadov
(objasnených 69, dodatočne objasnených 23).
b) Priestupky – v roku 2017 bolo v služobnom
obvode OO PZ Piešťany oznámených a zistených
1 224 priestupkov, páchateľ bol zistený v 396
prípadoch. Počet priestupkov prejednaných
v blokovom konaní – pokuta zaplatená na mieste
v 1 640 prípadoch, pokuta nezaplatená na mieste
v 532 prípadoch.
5. Samovražda
V roku 2017 v období Vianoc v Piešťanoch si život
sami vzali traja ľudia.
6. Vandali v meste
V Piešťanoch sa každoročne vyskytne niekoľko
vandalských činov, ktoré sa týkajú poškodenia
verejného i súkromného majetku.
V roku 2016 bola vynovená fasáda Vily dr. Lisku,
ktorá je expozičnou budovou Balneologického
múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Neznámi
vandali ju vo februári 2017 postriekali sprejom.
Koncom mája 2017 neznámy páchateľ úmyselne
v noci poškodil šesť z jedenástich mestských
fontán, ktoré sú v správe Služieb mesta Piešťany.
Poškodil vnútorné technické zariadenia fontány
za múzeom, kamennú fontánu v parku, fontánu
Barlolámač, čiernu fontánu na Nám. slobody,
fontánu na Slnečnej ul. a fontánu pri Kruhovke.
7. Hluk v meste
a) Hlučnosť počas kultúrnych podujatí
Najmä počas letného obdobia sa v Piešťanoch koná
viacero hudobných podujatí, niektoré na okraji
mesta (napr. hudobné festivaly na letisku alebo
Lodenici), ďalšie v centre mesta (na Nám. slobody)
a trvajú dlho až do neskorých nočných hodín.
Na MsÚ v Piešťanoch prichádzali sťažnosti
obyvateľov na nadmernú hlučnosť, tá je však
krátkodobá a trvá iba počas konania týchto

podujatí.
Mesto Piešťany však v tejto záležitosti nemohlo
konať, keďže podujatie nemôže zakázať ani zrušiť.
Na základe platného zákona o verejných kultúrnych
podujatiach je usporiadateľ podujatia povinný
iba písomne oznámiť mestu zámer usporiadať
podujatie. Mesto nie je povoľovacím orgánom
a nerozhoduje o tom, či sa dané podujatie môže
uskutočniť.
Mesto by mohlo zakázať podujatie alebo zmeniť
miesto jeho konania iba v prípade, ak by jeho
účastníkom hrozilo ohrozenie zdravia alebo keby
ohrozovalo dopravu. Riešenie nočného pokoja
z hľadiska hlučnosti môže mestská polícia vykonať
iba v blokovom konaní. Zmenu v tejto záležitosti
by mohol riešiť iba nový zákon.
b) Hlučnosť mestských prevádzok
Okrem spomínaných jednorazových hlučných
podujatí sa niektorí obyvatelia mesta sťažujú
na permanentný hluk v blízkosti svojich domov
a bytov. Hlučne sa v noci správajú napr. arabskí
návštevníci na Nálepkovej ul., ale aj slovenskí
prevádzkovatelia rôznych zariadení (napr. na
Cintorínskej ul.).
Mestu Piešťany a mestskej polícii sa daný problém
darilo riešiť iba čiastočne.
8. Bezdomovci v zime
Mesto Piešťany evidovalo začiatkom roka 2017
870 občanov s trvalým pobytom v Piešťanoch,
nemali však uvedené konkrétne miesto pobytu
v meste. Niektorí bývali v podnájmoch, iní rôznych
ubytovniach mimo Piešťan, alebo bez domova na
rôznych verejných miestach v meste.
Bezdomovci bývajúci v provizórnych prístreškoch
počas zimy ohrozovali svoj život. Niektorí z nich
využili služby Zariadenia sociálnych služieb
Domum v Piešťanoch, tzv. azylový dom. V januári
2017 využívalo nocľaháreň v azylovom dome
približne 16 ľudí a 28 ich bolo v azylovom dome
ubytovaných.
9. Mládežnícke OZ Punkstream
OZ Punkstream svojimi aktivistami v roku 2017
nadviazalo na pôsobenie bývalého Mládežníckeho
parlamentu v Piešťanoch.
Iniciátorom vzniku OZ Punkstream bol Rastislav
Gablovič, ktorý predtým pôsobil ako predseda
Mládežníckeho parlamentu v Piešťanoch.
Združenie za dva roky svojho pôsobenia
zorganizovalo viacero podujatí pre mladých
Piešťancov.

10. Slovenský skauting v Piešťanoch
Skautská organizácia, zaoberajúca sa výchovou
a formovaním mladých ľudí, začala svoju činnosť
v Piešťanoch už v roku 1938.
V súčasnosti pôsobí v Piešťanoch Slovenský
skauting, 80. zbor Ginko, Piešťany, ktorý má 260
registrovaných členov.
Piešťanskí skauti sú od 23. januára 2015 členmi
Západoslovenskej oblasti.
11. Piešťanské regionálne centrum Sloboda zvierat
Celoslovenská nezisková organizácia Sloboda
zvierat bola založená v Košiciach v roku 1992.
Prvý profesionálny útulok Slobody zvierat vznikol
v roku 1995 v Bratislave. Hlavným cieľom útulku
je pomáhať a starať sa o opustené a zatúlané
zvieratá.
Piešťanský útulok vznikol v októbri 1996. Odvtedy
sa v jeho priestoroch vystriedalo približne osem
tisíc zvieratiek.
Okrem nepretržitej starostlivosti o psov a mačky
sa pracovníci útulku občas starali aj o ježkov,
netopiere, plazy, vtáctvo, zajace, páva, kozu
i hlodavce.
V súčasnosti je kapacita piešťanského útulku 80
psov a 20 mačiek. Nachádza sa za železničnou
traťou na Priemyselnej ul., jeho riaditeľkou je
Ľubomíra Baleková.
12. Detský domov v Piešťanoch
Začiatkom roka 2017 bola kapacita Detského
domova v Piešťanoch na Sasinkovej ul. celkove 44
miest, ubytovaných bolo 36 detí. Z toho v budove
na Sasinkovej ul. bolo 14 detí, v budove na
Mierovej ul. 24 detí so zdravotným postihnutím.
Dvaja mladí dospelí bývajú v prenajatom byte.
Novým riaditeľom DD sa v novembri 2016 stal
Pavol Vatrt.

10. Životné prostredie
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2016
v oblasti ochrany prírody
Cenu primátora mesta Piešťany získal piešťanský
ornitológ Erich Kubica. Dlhé obdobie sa venuje
starostlivosti o vtáctvo v regióne Piešťan.
Bol spolupracovníkom a je nasledovníkom
piešťanského ochrancu prírody a vtáctva Viliama
Kubána.
Ako prvý priviezol do Piešťan 7 labutí z Plzne,
ktoré sa stali mestskou atrakciou. S Viliamom

Kubánom spolupracoval pri zveľaďovaní Výsadby,
na manažmente ostrova Čajka na Sĺňave, spoločne
sa venovali výskumu a krúžkovaniu vtáctva. Časť
výsledkov svojej práce poskytol piešťanskému
ornitológovi MUDr. Kaňuščákovi, ktorý ich
zverejnil vo svojom diele Avifauna širšieho okolia
Piešťan.
Je autorom viacerých odborných článkov
v domácich i zahraničných časopisoch, tiež
usporadúva pre širokú verejnosť prednášky
s premietaním i výstavy.
2. Jarné upratovanie v Piešťanoch – 7. ročník
V období od 14. do 19. marca 2017 sa uskutočnilo
jarné upratovanie vybraných verejných
priestranstiev v Piešťanoch.
Do upratovania a čistenia sa zapojili dobrovoľníci,
zamestnanci organizácií a žiaci základných
a stredných škôl. Vyčistené boli brehy Váhu
a Sĺňavy i ďalších mestských lokalít.
3. Údržba stromov
Údržbu stromov na verejných priestranstvách
vykonávali v roku 2017 pracovníci Služieb mesta
Piešťany. Odstraňovali stromy vyschnuté, veľmi
poškodené alebo vyvrátené vetrom. Z ďalších
stromov boli odstránené suché a poškodené konáre,
viaceré stromy boli orezané a ošetrené.
4. Revitalizačné práce v Mestskom parku
v Piešťanoch
a) Poškodenie stromov zimnými mrazmi
Počas obzvlášť nízkych teplôt sa v januári 2017
objavili mrazové trhliny na niektorých listnatých
stromoch v mestskom parku. Mráz spôsobil ich
vznik v dôsledku väčšieho obvodového napätia
v kmeni. K vzniku trhlín prispela i voda v dutinách
a defektoch stromov. Niekoľko týchto stromov –
pagaštanov konských sa z dôvodu nebezpečenstva
zrútenia muselo preventívne odstrániť.
b) Rez drevín
Medzi základné záhradnícke práce patrí jarné
orezávanie drevín.
Pracovníci Služieb mesta Piešťany pred začiatkom
jari vykonali omladzujúce rezy kríkov a stromov na
verejných priestranstvách mesta.
Rezom boli omladené aj tisy v mestskom parku.
c) Maľovaná mapa mestského parku
V máji 2017 boli v Sade Andreja Kmeťa osadené
dve maľované mapy mestského parku so stojanom.
Mapa je vyhotovená v slovenskom a anglickom
jazyku a okrem krátkej histórie parku obsahuje

i parkový poriadok a legendy so stručným popisom
čo všetko môže návštevník v parku nájsť a ako tam
môže využiť svoj voľný čas. Projekt realizovalo
Mesto Piešťany v spolupráci s OO CR Rezort
Piešťany.
5. Monitorovanie vtáctva na Vtáčom ostrove na
Sĺňave
Piešťanskí ornitológovia a ochranári prírody
začali od mája 2017 pozorovať život vtáctva na
Vtáčom ostrove na vodnej nádrži Sĺňava použitím
monitorovacej kamery.
O jej osadenie sa zaslúžili piešťanskí ornitológovia
Erich Kubica a Štefan Šiška v spolupráci so
Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO
Malé Karpaty.
Pokračovaním monitoringu je projekt Spoznaj
nepoznané, v rámci ktorého môžu záujemcovia
naživo sledovať život vtáctva na Vtáčom ostrove.
6. Revitalizácia Lida
Lokalita Lido na Vážskom ostrove bola v
1. polovici 20. stor. pre obyvateľov a návštevníkov
Piešťan obľúbeným miestom pre oddych
a rekreáciu.
Z iniciatívy členov OZ Pro civitate - Spoločne pre
Piešťany začali pred niekoľkými rokmi miestni
dobrovoľníci revitalizovať a zveľaďovať Lido.
V roku 2016 sa do zveľaďovania Lida okrem
miestnych aktivistov zapojili aj profesionáli –
architekti a ďalší odborníci. Z iniciatívy Lívie
Gažovej sa uskutočnil medzinárodný Workshop
1:1 mladých architektov, spoluorganizátormi boli
združenie Woven a Centrum architektúry. Jeho
výsledkom bol drevený objekt VWO, ktorý bol
v roku 2017 nominovaný na slovenskú cenu za
architektúru CEZAAR. Bolo zhotovené a na Lide
umiestnené okrúhle drevené ležadlo, ktoré však
niekto úmyselne poškodil.
V roku 2017 pokračovali na Lide revitalizačné
práce v súlade s projektom Tvoríme Lido, ktorý
vznikol z iniciatívy architektky Lívie Gažovej.
V júli 2017 sa na Lide znovu konal workshop a po
roku sa na Lido vrátili štyri mladé architektky. Bol
navrhnutý a zhotovený nový drevený mobiliár na
ležanie alebo sedenie návštevníkov lokality, tzv.
lavička pre otužilcov.
Koncom júna a začiatkom júla 2017 popadalo
niekoľko stromov na konštrukciu tzv. húpacieho
mosta, ktorý vedie z mestského parku na Lido.
Z toho dôvodu sa uskutočnilo vyhodnotenie
zdravotného stavu stromov na Vážskom ostrove,

kde sa nachádza aj lokalita Lido. V budúcom
období sa majú odstrániť mnohé staré topole
a nahradiť ich novou výsadbou.
7. Výsadba stromčekov
Na verejných priestranstvách v Piešťanoch bolo
v novembri 2017 v rôznych mestských lokalitách
vysadených približne 90 stromčekov.
Pribudli sadenice listnatých a ihličnatých
stromčekov.
Na Staničnej ul. boli vyschnuté lipy nahradené
novými. Pri Kursalone pribudli nové borovice
a listnaté stromy. Pri ceste v parku k práve
rekonštruovanému multifunkčnému ihrisku
bolo zasadených 11 gaštanov. Na Ul. A. Hlinku
v stromoradí pri ceste bolo zasadených 14 mladých
briez. Stromčeky pribudli aj na Komenského ul.
i v ďalších lokalitách.

11. Zdravotníctvo
1. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2016
v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a
humanitárnej
Cenu primátora mesta Piešťany získala za
dlhoročnú aktívnu činnosť organizácia Charita
sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo
postihnutých občanov okresu Piešťany. Cenu
prevzal jej predseda Ján Pastorek.
OZ pravidelne organizuje rehabilitačné kurzy,
tiež rôzne kultúrne, spoločenské i športové
podujatia a spolupracuje s Mestom Piešťany.
Medzi významné podujatia patrí Biela pastelka.
Pre zrakovo postihnutých občanov združenie
zabezpečenie skúšanie optických, elektronických
lúp a ďalších pomôcok, tiež návštevy chorých
a nevládnych. OZ vydáva časopis Spravodaj.
2. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n. o.
a) Vedenie a zamestnanci nemocnice
V roku 2017 riaditeľom nemocnice bol MUDr.
Štefan Kóňa.
Správna rada pracovala v zložení – Mgr. Eva
Lakotová, PhDr. Milan Brdárský, Ing. Róbert
Maguľa, MUDr. Alan Suchánek, Mgr. Magdaléna
Kovačovičová.
Dozorná rada – MUDr. Ján Ranostaj, MUDr. Eva
Jurgová, MUDr. Peter Ottinger.
K 31.12.2017 mala nemocnica celkove 466
pracovníkov. Zdravotníckych pracovníkov bolo
346, z toho bolo 81 lekárov, 5 farmaceutov, 142

zdravotných sestier, 15 pôrodných asistentiek,
19 zdravotníckych laborantov, 2 farmaceutickí
laboranti, 81 asistentov (napr. sanitári) a 1
zdravotnícky zamestnanec.
b) Lôžková liečebno-preventívna starostlivosť
V roku 2017 bolo v nemocnici hospitalizovaných
spolu 10 868 pacientov.
Z toho – interné oddelenie + JIS (2 407
pacientov), FRO (707), OAIM (162), pediatrické
oddelenie (647), novorodenecké oddelenie (675),
gynekologické a pôrodnícke oddelenie ( 1 140),
chirurgické oddelenie (2 318), ortopedické
oddelenie (2 812).
Počet lôžok pre zdravotnú starostlivosť je už
niekoľko rokov stále rovnaký v počte 267 lôžok.
c) Vzťahy nemocnice so zdravotnými poisťovňami
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. mala v roku
2017 uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti s 3 zdravotnými poisťovňami
– Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s.,
zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. a zdravotnou
poisťovňou Union, a. s.
Podiel poistencov bol nasledovný: VšZP, a. s. –
79 %, Dôvera, a. s. – 15 %, Union, a. s. – 6 %.
Výnosy nemocnice od zdravotných poisťovní
boli celkove 12 485 256 eur, z toho VšZP, a. s.
– 10 190 904 eur, Dôvera, a. s. – 1 760 316 eur,
Union, a. s. – 534 036 eur.
d) Investičné akcie nemocnice
V roku 2017 boli zrealizované investície vo výške
751 603 eur.
Boli to: 1. CT prístroj TOSCHIBA (626 000
eur). 28. septembra 2017 bolo v nemocnici
otvorené nové CT pracovisko. Nový CT prístroj
pracuje rýchlo a s menšou dávkou ožiarenia.
Počítačový tomograf sa používa pre pacientov
z Piešťan a okolia na diagnostikovanie rôznych
typov ochorení. 2. Injektor Optivantage DH (CT
oddelenie, 19 740 eur), 3. Anestez. prístroj VENAR
TS (operačné sály, 18 713 eur),
4. Licencia programu eZdravie (HTČ, 17 522
eur), 5. Novorodenecké vyhrievacie lôžko ATOM
(novorodenecké oddelenie, 10 320 eur), 6.
Nemocničný informačný systém Promis (HTČ,
8 054 eur), 7. Záložný zdroj na svetlo (detské odd.,
6 820 eur) i ďalšie investičné aktivity.
e) Hospodárenie nemocnice
V roku 2017 stúpli tržby a náklady oproti roku
2016 až o 50 %. Spôsobené to bolo otvorením
novej lekárne, dodávkou liekov do Národného
ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch
i z ďalších dôvodov. Tržby tiež stúpli o 8 %
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá je

hlavnou činnosťou nemocnice.
V nákladoch vzrástol objem osobných nákladov
o 10 %, stúpla spotreba liekov a operačných
výkonov.
Celkové tržby nemocnice v roku 2017 dosiahli
18 638 000 eur, celkové náklady 18 079 000 eur
a dosiahnutý zisk bol 559 000 eur.
3. Chrípka a respiračné ochorenia
V posledných rokoch sa objavili rôzne zmutované
vírusy chrípky.
Koncom roka 2016 a začiatkom roka 2017
prebiehala v piešťanskom regióne epidémia tzv.
brušnej chrípky, ktorá mala vysilujúci priebeh
a trvala 3 až 4 dni.
Koncom januára a v 1. polovici februára 2017
prebiehala v regióne Piešťan epidémia bežnej
chrípky a respiračných ochorení. V Piešťanoch boli
postupne uzavreté MŠ 8. mája 2, MŠ na Ružovej
ul. a MŠ na Staničnej ul.
Chrípka a respiračné ochorenia sa objavili aj
v jeseni.
4. Vtáčia chrípka
Koncom januára 2017 bola potvrdená vtáčia
chrípka na uhynutej labuti nájdenej v koryte Váhu
pri Kolonádovom moste.
Z toho dôvodu Regionálna veterinárna
a potravinová správa v Trnave vydala príslušné
opatrenia. Nariadila ihneď vykonať súpis všetkých
chovov hydiny, holubov a iných vtákov, zabezpečiť
zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých
chovoch, zvýšiť dohľad nad populáciami voľne
žijúcich vtákov. Úrad zároveň vydal aj niekoľko
zákazov.
5. Odstúpenie riaditeľa NÚRCH v Piešťanoch
Z funkcie riaditeľa NÚRCH odišiel v januári
2017 73-ročný, medzinárodne uznávaný lekársky
odborník a vedec Prof. MUDr. Jozef Rovenský,
DrSc., FRCP. NÚRCH v Piešťanoch viedol 26
rokov (od roku 1990) a zaslúžil sa o dobré meno
a rozvoj ústavu, ako aj významný medzinárodný
kredit.
6. Pochod občanov pre zdravie
Do celonárodného projektu Pochod pre zdravie
sa po prvýkrát zapojili členovia a sympatizanti
piešťanskej pobočky Ligy proti rakovine.
Absolvovali 5-kilometrový pochod mestom
so začiatkom pri sídle pobočky na Teplickej
ul. až po Piešťanský pivovar na Lodenici.
Pochod absolvovalo 41 účastníkov pod vedením

predsedníčky MO Ligy proti rakovine Márie
Šiškovej.
7. Sympózium Poruchy prehĺtania 2017
Sympózium sa uskutočnilo v Piešťanoch 7. a
8. apríla 2017 v priestoroch Adeli Medical Center.
Bolo to prvé podujatie tohto druhu na Slovensku.
Účastníci podujatia sa venovali diagnostike a liečbe
tohto symptómu. Počet ľudí s poruchami prehĺtania
v súčasnosti pribúda.
8. Kongres Slovenskej glaukomovej spoločnosti
5. kongres SGS sa konal v dňoch 18. – 19. mája
2017 v Piešťanoch.
Účastníci podujatia sa zaoberali najnovšími
poznatkami v diagnostike, vyšetrovaní a liečbe
zeleného zákalu. Okrem iného konštatovali
dôležitosť včasnej liečby.
9. Odborný seminár v NÚRCH
Pri príležitosti Dňa reumatizmu sa v piešťanskom
Národnom ústave reumatických chorôb uskutočnil
odborný seminár s názvom Od teórie k praxi.
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Ligy proti
reumatizmu a združenia Klub Kĺbik, ktoré vzniklo
na podporu rodín, ktoré majú dieťa s reumatickým
ochorením.
Vystúpili viacerí reumatológovia a lekári, podujatia
sa zúčastnila aj predsedníčka celoslovenskej Ligy
proti reumatizmu.
10. Deň zdravia
Deň zdravia v Piešťanoch sa uskutočnil tradične
prvú októbrovú sobotu. Podujatie sa uskutočnilo
7. októbra 2017 v interiéri a exteriéri KSC Fontána.
Prezentovali sa viaceré občianske združenia. OZ
Hospic Matky Božej ponúkal rôzne zdravotné
pomôcky, ako napríklad polohovateľné postele na
zapožičanie.
Výskumný ústav rastlinnej výroby vystavoval
liečivé a aromatické rastliny a poskytoval
informácie o dianí vo výskume obilnín.
Zástupcovia Spoločnosti slovensko-indického
priateľstva informovali o možnosti cvičenia jogy
v Piešťanoch.
Podujatia sa zúčastnila aj Liga proti rakovine,
ktorá je verejnosti známa každoročnou
verejnoprospešnou zbierkou pri príležitosti Dňa
narcisov.
Pred KSC Fontána prebiehal sprievodný program.
MC Úsmev pripravilo zábavné hry pre deti,
k dispozícii boli detské atrakcie – euro jumping,
združenie Tai chi sa prezentovalo ukážkou zostavy

tai chi chuan, prebiehalo maľovanie na tvár.
OZ AkSen pripravilo ochutnávku zdravých jedál zo
zeleniny.
Vystúpila spevácka skupina Povoja a Piešťanský
dixieland Ľubomíra Váryho.
11. Kongres sonografie v Piešťanoch
V Kongresovom centre SLK Piešťany sa v dňoch
20. – 22. októbra 2017 konal kongres Slovenská
sonografia 2017, ktorý každé 2 roky organizuje
Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne.
Program bol určený nielen lekárom, ale aj
veterinárnym lekárom, využívajúcim ultrazvuk
v praxi. Prednášky odborníkov Slovenska, Čiech
a Rakúska si vypočulo 200 účastníkov kongresu.
12. Stretnutie vozičkárov
31. októbra 2017 sa v hoteli Máj stretli
vozičkári i ďalší zdravotne ťažko postihnutí
ľudia. Do Piešťan prišli aj špecialisti, ktorí
hendikepovaným účastníkom poskytli konzultácie
a rôzne informácie. Svoje produkty predstavili
viacerí vystavovatelia. Vozičkári sa oboznámili
i s vylepšeným typom invalidného vozíka
a s pomôckami vhodnými pre pohybovú liečbu.

12. Šport
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za
rok 2017
Na základe návrhov predložených od športových
subjektov a občanov, členovia Komisie pre šport
a rekreáciu MsZ mesta Piešťany v zmysle štatútu
ankety zostavili poradie nasledovne:
a) Dorastenci
Na 1. mieste sa umiestnila Sára Niepelová –
plávanie. V 1. desiatke sa ďalej umiestnili
(v abecednom poradí) : Barbora Baranovičová
– vodné pólo Adam Masár – lyžovanie na tráve
a vodné lyžovanie, Alex Nemec – motokáry,
Zuzana Oravcová – vodné lyžovanie, Samuel
Podhradský – kajak - kanoe, Daniel Rybanský –
kajak - kanoe, Andrea Slabá – šach, Juraj Štefanka
– futbal, Annamária Valová – karate.
b) Dospelí
Na 1. mieste sa umiestnila Magdaléna Rybáriková
– tenis. V 1. desiatke sa ďalej umiestnili: Lýdia
Drahovská – triatlon, Timotej Filo – vodné pólo,
Jozef Glos – futbal, Ondrej Kubo – triatlon, Lukáš
Lacko – tenis, Matej Rusnák – kanoistika, Jana
Úradníková – atletika, Zuzana Vráblová – vodné

lyžovanie, Nicolas Wolf – vodné lyžovanie.
c) Kolektívy
1. Piešťanské Čajky – basketbal, 2. Tenisový klub
Kúpele Piešťany – družstvá mužov a žien, 3. TJ
Družba Piešťany – atletický oddiel.
d) Tréner a zaslúžilý pracovník v športe
Annamária Halmová, TJ Družba Piešťany –
atletický oddiel.
e) Filantrop
Ján Horňák, organizovanie prehliadok historických
vozidiel.
2. Ocenenie Štefana Domonkosa
V decembri 2017 sa v Bratislave uskutočnilo
slávnostné stretnutie zaslúžilých pracovníkov
v oblasti športu. Podujatie pripravil Slovenský
olympijský výbor (SOV) v spolupráci s Klubom
fair play SOV a Nadáciou SOV. Medzi ocenenými
bol aj bývalý aktívny športovec, dlhoročný
organizátor a propagátor športových podujatí
a bývalý učiteľ piešťanského gymnázia Štefan
Domonkos.
3. Ruka v ruke a Športové dni Piešťany
a) Podujatie Ruka v ruke – sa konalo 21. júla
2017 na futbalovom štadióne. Jeho cieľom
bolo vzbudiť povedomie o hendikepovaných
ľuďoch prostredníctvom športových aktivít.
Deťom pomáhali dobrovoľní aktivisti, prišli
aj reprezentanti a paralympionici. Pre rodiny
s hendikepovanými deťmi boli pripravené odborné
prednášky, špecializované aktivity a lekárske
poradenstvo.
Deti súťažili v štyroch zónach (pozri Kapit.
3. Politický a verejný život).
b) Športové dni v Piešťanoch – 3. ročník – konali
sa tiež 21. júla 2017. v tomto roku to nebolo na
Lodenici, ale v mestskom parku pri Dome umenia,
hlavnou organizátorkou bola Mária Bendová.
Dospelí i detskí účastníci sa venovali rôznym
športových a relaxačným aktivitám, ako je hokej,
ragby, osemboj, gymnastika, fitness, joga, jazda
na kolobežkách, jumping, zumba, poledance,
streetworkout, funkčný tréning a pod.
Súčasťou športového dňa bola aj cyklojazda Tour
de Sĺňava a beh We Run Piešťany.
4. Športiáda seniorov
Podujatie sa uskutočnilo 13. júna 2017
v nových priestoroch AkSen (aktívny senior) na
Sládkovičovej ul. 11. K účastníkom sa prihovoril
viceprimátor mesta Martin Valo.

Cieľom podujatia bolo zaktivizovať seniorov
v Piešťanoch a okolí starších ako 50 rokov
a poukázať na dôležitosť pohybu, športu a tréningu
pamäte rôznymi športovými súťažami a zábavnými
hrami.
5. Župná olympiáda seniorov Trnavského
samosprávneho kraja
Otvorenie olympiády seniorov TTSK sa
uskutočnilo 23. augusta 2017 na SOŠ záhradníckej
v Piešťanoch za účasti predstaviteľov kraja a Mesta
Piešťany. Dvojdňového podujatia sa zúčastnilo 120
seniorských športovcov, ktorí súťažili v 13-tich
disciplínach, plavci pretekali na kúpalisku Eva.
6. Plávanie
a) ŠPK Kúpele Piešťany – v roku 2017 získali
plavci ŠPK 20-krát 1. miesto, 9-krát 2. miesto a
21-krát 3. miesto v kategóriách seniori, juniori,
žiaci kateg. A, kateg. B a kateg. C.
Prezidentom klubu v roku 2017 bol Ladislav
Kondrc, manažérkou Darina Moravcová
a dlhoročnou trénerkou Danica Grosmannová, rod.
Kunicová.
b) Sára Niepelová (ŠPK Kúpele Piešťany),
17-ročná juniorská a seniorská reprezentantka SR;
- juniorské majstrovstvá Európy, Izrael, 25. miesto
(400 m poloh. preteky)
- majstrovstvá sveta, Indianapolis, USA, 23. miesto
(400 m poloh. preteky)
- majstrovstvá SR junioriek a žien, 8-krát 1. miesto.
c) Filip Lányi, Jakub Jánsky, Rebeka Buková (ŠPK
Kúpele Piešťany)
- letné a zimné majstrovstvá SR, 1. miesta
v žiackych kategóriách.
d) Majstrovstvá sveta plaveckých veteránov,
Budapešť, august.
Zúčastnili sa ich piešťanskí plavci – v kateg. 30
až 34-ročných v diaľkovom plávaní na jazere
Balaton, ďalší sa prezentovali v bazénovom plávaní
– v kateg. 35 až 39-ročných Zuzana Matúšová,
v kateg. 45 až 49-ročných Pavol Škodný, v kateg.
65 až 69-ročných Karol Kantek.
7. Basketbal
a) Piešťanské Čajky, trénerom bol Martin Pospíšil;
- basketbalová extraliga žien, v sezóne 2016/2017
obsadili opäť 2. miesto za Good Angels Košice.
Hráčky Angelika Slámová, Terézia Páleníková,
Nikola Dudášová, Sabina Oroszová a Rebeka
Mikulášiková boli v širšej nominácii 15-členného
výberu basketbalistiek SR pred júnovými

majstrovstvami Európy v ČR. Neskôr boli do
12-členného výberu nominované Ivana Jakubcová,
Nikola Dudášová, Angelika Slámová a Terézia
Páleníková.
- Slovenský pohár v basketbale žien, prvýkrát
1. miesto, vo finálovom stretnutí v januári 2017 na
domácej Diplomat Aréne vyhrali nad majsterkami
SR Good Angels Košice.
- Stredoeurópska liga basketbalistiek (CEWL),
2. miesto za KP Brno.
- Východoeurópska liga basketbalistiek (EEWBL),
v sezóne 2017/2018 sa 1. turnaj 4 družstiev
z 8-člennej B skupiny uskutočnil v piešťanskej
Diplomat aréne, Piešťanské Čajky vyhrali všetky 3
stretnutia Astana Tigers, Hoptrans Sirenos a Cmoki
Minsk a postúpili do play-off.
- Európsky pohár FIBA – v sezóne 2017/2018
hrali v základnej skupine D. S tureckým Hatay BB
prehrali vonku i doma, doma vyhrali nad Energa
Toruň a rumunským ACS Sepsi-SIC, avšak vonku
s oboma prehrali. Do vyraďovacej časti súťaže
nepostúpili.
b) Majstrovstvá SR starších minibasketbalistiek,
máj, Diplomat Aréna, Piešťany.
Družstvo Piešťanských Čajočiek – BKM Piešťany
obsadilo 3. miesto.
c) Medzinárodný basketbalový turnaj hráčov do 18
rokov, Piešťany, apríl.
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo Španielska
pred Ukrajinou, Slovenskom a Českom.
d) Majstrovstvá Európy basketbalistov do 18 rokov,
Bratislava, Piešťany, júl – august.
Podujatia sa zúčastnilo 16 družstiev. Stretnutia
v základných A a B skupinách sa hrali
v Piešťanoch, v skupinách C a D v Bratislave, kde
hralo družstvo Slovenska. Majstrom Európy sa
stalo družstvo Srbska pred Španielskom, družstvo
Slovenska obsadilo 15. miesto a zostúpilo do B
divízie.
8. Tenis
a) TK Kúpele Piešťany – predsedom klubu v roku
2017 bol MUDr. Gustáv Niepel;
- družstvo mužov, tenisová extraliga, 4. miesto
- družstvo žien, tenisová extraliga, 4. miesto.
b) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR, 20. miesto vo svetovom
tenisovom rebríčku žien WTA k 31.12.2017,
1. miesto v slovenskom tenisovom rebríčku žien za
rok 2017;
- grandslamový turnaj, Wimbledon, semifinále,
postup jej zastavila budúca víťazka turnaja

Španielka Muguruza-Blancová. Získala ocenenie
Prelom mesiaca od Tenisovej asociácie žien
(WTA), a to na základe internetového hlasovania
na webe WTA, kde získala 74 % hlasov
- turnaje ITF v Gifu, Fukuoke, Surbitone a Ilkley,
4-krát 1. miesto
- turnaj WTA Elite Tropky (tzv. malé majstrovstvá
sveta), Čína, do semifinále sa jej nepodarilo
postúpiť.
c) Dominika Cibulková (Slovan Bratislava),
odchovankyňa piešťanského tenisu, reprezentantka
SR, v súčasnosti býva v Bratislave.
V marci 2017 bola priebežne na 4. mieste
svetového rebríčka žien WTA. V minulosti bol tak
vysoko iba Miloslav Mečíř na 4. mieste svetového
rebríčka mužov ATP.
d) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany),
reprezentant SR, 92. miesto vo svetovom rebríčku
ATP mužov k 31.12.2017, 1. miesto v slovenskom
rebríčku mužov za rok 2017;
- grandslamový turnaj Australian Open, 36. kolo
- ATP turnaj Atlanta, štvrťfinále
- Challenger Tour Peugeot Slovak Open, Bratislava,
turnaj vyhral už 3-krát
- Challenger Tour, Brescia, Taliansko, november,
1. miesto.
e) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany),
reprezentant SR;
- turnaje ITF kategórie Futures, 4-krát, 1. miesto –
hala Glasgow, Rakúsko, Bratislava, Švajčiarsko.
f) Tatiana Šimová (TK Kúpele Piešťany)
- halové majstrovstvá Slovenska hráčok do 18
rokov, 1. miesto.
g) Slovakia Cup hráčov do 18 rokov – 39. ročník,
Piešťany, apríl;
- dvojhra chlapcov, 1. miesto Vrbenský (ČR),
dvojhra dievčat, 1. miesto Jonesová (VB), štvorhra
chlapcov, 1. miesto Styler, Vrbenský (ČR), štvorhra
dievčat, 1. miesto Hindová (ČR), Morvayová (SR).
h) Turnaj ITF Futures – 12 ročník, HS Centrum
Piešťany, august;
- dvojhra mužov, 1. miesto Gregoire Jacq
(Francúzsko).
9. Ľadový hokej
a) ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. – v roku 2017 bol
predsedom klubu Jaroslav Lušňák, správcom
Easton arény a manažérom klubu bol Martin
Norovský.
Družstvo mužov ŠHK 37 v sezóne 2016/2017 hralo
v 2. hokejovej lige
(3. najvyššia súťaž), kde
obsadilo konečné 11. miesto.

Za družstvo hralo len niekoľko seniorov, väčšinu
tvorili dorastenci. Trénerom bol Pavol Bratranec.
Následne sa družstvo mužov ŠHK 37 zo súťaže
odhlásilo a v sezóne 2017/2018 už súťažne nehralo.
b) HK Havrani Piešťany – v roku 2017 bol
prezidentom mládežníckeho hokejového klubu
Lukáš Moravčík.
V sezóne 2016/2017 súťažne hralo družstvo
dorastencov a mládežnícke družstvá žiakov ŠHT
ročníkov 5+6 a 7+8. V klube pôsobila aj hokejová
predprípravka 0+1+2 a prípravka 3+4. Družstvo
juniorov pred nedostatok hráčov v sezónach
2016/2017 a 2017/2018 súťažne nehralo.
c) Dorastenci HK Havrani Piešťany – v sezóne
2016/2017 hralo družstvo dorastencov v
1. hokejovej dorasteneckej lige (druhá najvyššia
súťaž), do dorasteneckej extraligy sa im však
nepodarilo postúpiť. Trénerom bol Radoslav
Kolník. V sezóne 2017/2018 sa trénerom
dorastencov stal Milan Kubo a jeho asistentom
Alexej Rymarenko.
d) Turnaj Vlada Dzurillu – 16. ročník –
medzinárodný hokejový turnaj hráčov do 18
rokov za účasti družstiev Slovenska, Švajčiarska,
Nemecka a Bieloruska sa uskutočnil na
piešťanskom Zimnom štadióne v Easton aréne
v dňoch 9. až 11. februára 2017. Na 1. mieste
skončilo družstvo Slovenska.
10. Krasokorčuľovanie
Skating Club Piešťany – nový piešťanský
krasokorčuliarsky klub, koncom roka 2017
rozbehol už svoju tretiu sezónu. Mladé
krasokorčuliarky sa od roku 2016 zúčastňujú aj
súťaží.
9. decembra 2017 sa predstavili na piešťanskom
Zimnom štadióne. Trénerkami sú Ivana
Blahunková, Karolína Belancová a Emília
Tarabová.
11. Hádzaná
Muži MHK Piešťany – v sezóne 2016/2017 hrali
v 1. hádzanárskej lige, v základnej časti súťaže
obsadili síce 1. miesto, následne sa im však do
extraligy nepodarilo postúpiť. Zaujímavosťou
klubu je, že brankárom je Jozef Kapša, ktorý je od
mnohých spoluhráčov v klube starší o štyridsať
i viac rokov. Nosí dres s číslo 54, čo je rok jeho
narodenia.
Trénerom družstva bol Martin Nedorost.

12. Futbal
a) Muži PFK Piešťany – v sezóne 2014/2015 hralo
družstvo mužov 3. lige, z ktorej sa však začiatkom
roka 2015 pre nedostatok financií odhlásilo.
V sezóne 2015/2016 družstvo mužov súťažne
nehralo.
V júni 2016 sa novým predsedom PFK stal Erik
Hlavatý, ktorý nahradil Roba Studeného, ktorý
v tejto funkcii pôsobil od roku 2013. Športovým
riaditeľom je Cyril Stachura.
Družstvo mužov PFK Piešťany začalo v sezóne
2016/2017 opäť súťažne hrať pod vedením trénera
Michala Krajčoviča. Začalo v najnižšej súťaži –
8. lige OFZ Trnava, skupina B. Suverénne ju
vyhralo a postúpilo do 7. ligy. Najlepším strelcom
8. ligy bol kapitán PFK Jozef Glos.
V sezóne 2017/2018 bolo PFK po jesennej časti
súťaže opäť na 1. mieste. Novým trénerom sa stal
Martin Krajčovič, brat Michala Krajčoviča.
b) Dorastenci PFK Piešťany – v sezóne 2017/2018
hralo družstvo U 19 v 3. lige, po jesennej časti
súťaže bolo na 2. mieste. Kapitánom družstva bol
16-ročný Juraj Štefanka.
c) Filip Hološko, odchovanec piešťanského futbalu.
V sezóne 2016/2017 hral za FC Sydney, ktoré
v austrálskej A-League získalo majstrovský titul.
13. Kolky
MKK Piešťany – predsedom kolkárskeho klubu
v roku 2017 bol JUDr. Štefan Kočan, PhD.
- A družstvo mužov MKK hralo v kolkárskej
extralige, kde obsadilo 7 miesto
- B družstvo mužov hralo v 1. lige skupina Západ
a C družstvo hralo v 3. lige.
14. Florbal
FBC Páv Piešťany – hrajúcim prezidentom klubu
v roku 2017 bol Matúš Kromholc;
- družstvo mužov FBC Páv v sezóne 2016/2017
hralo v 1. lige, kde skončilo na poslednom
12. mieste. Chýbali viacerí skúsení hráči, ktorých
nahradili nováčikovia.
15. Motorizmus – motocykle
a) Motocyklové preteky Veľká cena Piešťany –
konali sa na piešťanskom letisku v dňoch 7. až
9. júla 2017. Zúčastnilo sa ich 130 jazdcov zo
Slovenska, Čiech a Rakúska. Preteky sa započítali
do Majstrovstiev a preboru Českej republiky na
prírodných okruhoch. Hlavným organizátorom bol
Piešťanský motocyklový klub, predsedom klubu je
Miloš Kluc.

Pretekalo sa v triedach 125 SP, 250 SP, 125 GP, 250
GP, Klasik 175 ccm, Klasik 250 ccm, Klasik 350
ccm, Klasik 500 ccm, Klasik 750 ccm, 400 SSP,
Supermono, do 600 ccm, nad 600 ccm a TWIN.
Súčasťou podujatia bol sprievodný program.
Leteckí modelári Model klubu Piešťany sa
prezentovali modelmi lietadiel. Divákov zaujali
i atraktívne vystúpenia na pretekárskych buginách,
na tandeme pretekárskeho motocykla, stunt rider
show i akrobatické kúsky paraglidistov.
16. Motokáry
Alex Nemec, mládežnícky reprezentant SR, syn
automobilového pretekára Patrika Nemca;
- medzinárodné majstrovstvá SR, seriál 7-ich
pretekov, celkové 1. miesto v triede MINI 60,
- majstrovstvá sveta, Adria, Taliansko, 48. miesto
zo 124 pretekárov v triede MINI 60.
17. Vodný motorizmus
a) Veľká cena Slovenska vznášadiel – 12. ročník,
Piešťany, Sĺňava, august.
Podujatie opäť po dvoch rokoch zorganizoval Klub
vodného motorizmu a vodných športov Piešťany.
Preteky boli zároveň 3. kolom 4-dielneho seriálu
Majstrovstiev Európy vznášadiel 2017 (anglický
Allerton, francúzsky Grez-Neuville, Piešťany,
nemecký Saalburg).
Súťažilo sa v 6-tich kategóriách, pretekári boli zo
Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Francúzska,
Švédska, Veľkej Británie a Rakúska.
Veľkú cenu Slovenska získal nemecký jazdec
Michael Metzner. Súťažilo aj 6 pretekárov
domáceho KVM a VŠ Ingrid Schwarzová, Marián
Monček, Andrej Kováč, Vendelín Kapičiak, Ivan
Štefánik a Jaroslav Baláž ml.
b) Vodní motoristi klub H2O Motorsport Piešťany
- 6-kolový seriál pretekov formula Future, Jakub
Veselý a Nina Majerčíková pretekali v žiackych
kategóriách
- seriál pretekov majstrovstiev Slovenska, Jakub
Veselý a Marián Majerčík pretekali v triede Junior
a v triede klzákov O-350.
18. Akrobatické lyžovanie
Adam Masár (LK Remas Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- majstrovstvá SR, freestyle - slopestyle, 3. miesto
- Slovenský pohár, Freestyle - slopestyle, 3. miesto.
19. Lyžovanie na tráve
a) Adam Masár (LK Remas Piešťany), juniorsky

reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta juniorov, Taliansko, slalom –
5. miesto, superkombinácia – 9. miesto
- FIS Children cup, seriál 10 pretekov, Alex
Jánoška v žiackej kategórii do 16 rokov obsadil
celkové 2. miesto, Vanesa Drahovská 3. miesto
a Sára Gavalierová 6. miesto, všetci LK Remas
Piešťany.

21. Vodné lyžovanie – wakeskate
Zuzana Vráblová (KVL a VŠ Piešťany),
reprezentantka SR;
- majstrovstvá Európy, 1. miesto.

- majstrovstvá SR, 1. miesto.
e) Lucia Valová (ŠK Kajak Moravany nad Váhom),
kanoe, mládežnícka reprezentantka SR;
- Európsky festival mládeže EYOF, Györ,
Maďarsko, 1. miesto v kateg. C2 mix (200 m)
spolu s Eduardom Strýčkom
- preteky Olympijských nádejí, Račice, ČR,
1. miesto v C1 (200 m).
f) Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike
na krátkych tratiach, Bratislava, august. Pretekali
kajakári a kanoisti z 22 slovenských klubov na
tratiach 200 m, 500 m a 1000m.
- Kajak-Kanoe Piešťany, za klub súťažilo 29
pretekárov, získali 18-krát 1. miesto (titul majstra
Slovenska), 23-krát 2. miesto a 18-krát 3. miesto
- ŠK Kajak Moravany nad Váhom, za klub súťažilo
7 pretekárov, získali 14 medailí, z toho 5-krát
1. miesto.
g) Preteky v rýchlostnej kanoistike O pohár SNP,
Piešťany, Sĺňava, august – posledné bodované
preteky v sezóne v rámci Slovenského pohára.
Piešťanskí kajakári a kanoisti obsadili 10-krát
1. miesto.
h) Majstrovstvá sveta v kanoistike, Račice, ČR –
zúčastnili sa ich piešťanskí kanoisti, Matej Rusnák
11. miesto v C1, Lucia Valová a Hana Mikéciová
15. miesto v C2.
i) Majstrovstvá Slovenska v kanoistickom
maratóne, september. Preteky sa prvýkrát konali
na Jaroveckom ramene Dunaja, predtým na Váhu.
Na trati 12,9 km boli úspešní kajakári z KajakKanoe Piešťany, 1. miesto Daniel Rybanský,
2. miesto Matej Današ, 3. miesto Samuel
Podhradský.

22. Kajakárstvo a kanoistika
a) Michal Polakovič (Kajak - Kanoe Piešťany),
kanoe, 18-ročný juniorsky reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta juniorov, Rumunsko,
13. miesto
- majstrovstvá SR, 3-krát 1. miesto
- Slovenský pohár, 1. miesto.
b) Daniel Rybanský (K-K Piešťany), kajak,
14-ročný;
- majstrovstvá Slovenska, 7-krát 1. miesto
- Slovenský pohár.
c) Silvia Moravčíková (K-K Piešťany), kanoe,
16-ročná reprezentantka SR;
- preteky Olympijských nádejí, Račice, ČR
- Slovenský pohár, 1. miesto.
d) Rybanský - Podhradský - Ragula - Jurčo
(K-K Piešťany), kajak;

23. Veslovanie
a) Lukáš Babač (VK Sĺňava Piešťany), reprezentant
SR v skife ľahkých váh mužov;
- majstrovstvá Európy, Račice, ČR, 8. miesto
- majstrovstvá sveta, Sarasota-Bradenton, Florida,
8. miesto
- veslársky trenažér, december, nový najlepší
svetový výkon v kategórii skif ľahkých váh mužov
vo veku 30 až 39 rokov na 10 km za 33 minút
a 47,2 sekúnd.
b) Veslárska regata O pohár SNP, Piešťany, máj,
zároveň majstrovstvá Slovenska na 1 000 m.
Putovný pohár klubov získal VK Sĺňava Piešťany
pred veslármi z Olomouca. Z Piešťancov pri
neúčasti Lukáša Babača bol najúspešnejší
Richard Vančo, 2-krát 1. miesto v skife
a v dvojskife s Marošom Slobodom a z junioriek

20. Vodné lyžovanie
a) Nikolas Wolf (KVL a VŠ Piešťany), reprezentant
SR;
- majstrovstvá Európy 2017 za vlekom, Poľsko,
8. miesto v kombinácii, v súťaži družstiev 2. miesto
Slovenska
- Svetové hry, Šanghaj, 10. miesto v skokoch.
b) Zuzana Oravcová (KVL a VŠ Piešťany),
juniorska reprezentantka SR;
- majstrovstvá Európy a Afriky vo vodnom
lyžovaní za vlekom, Španielsko, 11. miesto
v kombinácii.
c) Adam Masár (LK Remas Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- medzinárodné majstrovstvá Rakúska Austrian
open, skoky, 2. miesto
- majstrovstvá SR, 4-krát 1. miesto – skoky, slalom,
triky, kombinácia
- majstrovstvá Európy a Afriky za vlekom,
Španielsko, 15. miesto v kombinácii.

Viktória Zruttová v skife a dvojskife s Emmou
Kelemenovou, na 1. mieste sa umiestnila aj párová
štvorveslica a osemveslica s kormidelníkom.
24. Joga
Kongres jogy – 10. ročník – podujatie sa konalo
20. mája 2017 v piešťanskej Diplomat aréne. Jeho
organizátorkou bola piešťanská lektorka Michaela
Hluchová. Zúčastnilo sa ho 150 vyznávačov jogy,
prevažne žien.
Program pozostával zo šiestich hodinových
lekcií rôznych štýlov jogy – dynamický, silový,
relaxačný, meditačný i tanečný.
25. Triatlon, akvatlon, duatlon
a) Lýdia Drahovská (ŠBR Piešťany),
reprezentantka SR, 3. miesto v slovenskom
triatlonickom rebríčku žien;
- majstrovstvá Európy juniorov v zimnom triatlone,
Estónsko, 3. miesto
- Európsky pohár žien ELITE v zimnom triatlone,
Rumunsko, 4. miesto
- majstrovstvá Európy juniorov v kros triatlone,
Rumunsko, 4. a 6. miesto
- majstrovstvá Slovenska junioriek a žien
v triatlone, kros triatlone, duatlone a
akvatlone, 2-krát 1. miesto, 1-krát 2. miesto
- Slovenský pohár žien v triatlone, absolútne
porade, 1. miesto
- majstrovstvá SR v šprint triatlone, 2. miesto
v kateg. junioriek.
b) Ondrej Kubo (ŠBR Piešťany), reprezentant SR
v triatlone;
- majstrovstvá sveta v strednom triatlone, The
Championship 2017 (plávanie
1,9 km, cyklistická trať 90 km, beh 21,1 km),
Šamorín, 1. miesto v kategórii
18 až 24 rokov
- majstrovstvá SR v šprint triatlone, Hurbanovo,
1. miesto v kateg. mužov
- Slovenský pohár v triatlone a duatlone, 2-krát
1. miesto v kateg. mužov.
c) Triatlon Slovakman 226
Konal sa už 15. ročník podujatia, z toho 7-krát
v Piešťanoch. Sú to jediné preteky v dlhom
triatlone na Slovensku.
Víťazom v kateg. muži elita sa víťazom opäť stal
najväčší favorit, český triatlonista Petr Vabroušek
časom 8:47:29 hod. V pretekoch štafiet JA-TYON obsadili Piešťanskí fešáci 1. miesto – Lukáš
Rusnák (plávanie), Ondrej Kubo (cyklistika),

Tomáš Gemza (beh).
26. Vodné pólo
a) KVP Kúpele Piešťany – predsedom KVP v roku
2017 bol Ľudovít Kubán. Trénerom mužov bol
Martin Berlanský, trénermi ženských vekových
kategórií Ján Baranovič a Peter Julíny.
b) Družstvo mužov KVP – hralo vo vodnopólovej
extralige, kde obsadilo 6. miesto zo 7-ich
účastníkov. V Slovenskom pohári obsadilo
4. miesto zo 7-ich účastníkov.
c) Družstvá dievčat a žien KVP
- zimné majstrovstvá SR, súťažne hrali žiačky
do 14 rokov, kadetky do 17 rokov, juniorky
do 20 rokov a v 1. lige hrali ženy vo vekovej
kategórii nad 15 rokov. Kým v predchádzajúcej
sezóne 2015/2016 obsadili 1. miesto na zimných
majstrovstvách SR žiačky a kadetky a aj ženy
v Slovenskom pohári, v sezóne 2016/2017 sa na
1. mieste umiestnili iba kadetky;
- národné ligy (majstrovstvá SR).
V predchádzajúcej sezóne 2015/2016 skončili
hráčky KVP Kúpele Piešťany na 1. mieste vo
všetkých štyroch vekových kategóriách – žiačok,
kadetiek, junioriek i žien hrajúcich v 1. lige.
V sezóne 2016/2017 sa im už majstrovské tituly
nepodarilo získať. Dôvodom boli odchody
niektorých hráčok za lepšími vodnopólovými
podmienkami – Rybanskej do maďarského
Szentéša, Baranovičovej do talianskeho Neapola,
Kissovej do OSC Budapešť a Kováčikovej do
Olympie Košice.
d) Timotej Filo (KVP Kúpele Piešťany), člen
širšieho družstva vodnopólových juniorov SR. Hráč
družstva mužov KVP Kúpele Piešťany, účastníka
vodnopólovej extraligy a Slovenského pohára –
4. miesto.
e) Barbora Baranovičová (Aquachiara
Neapol), odchovankyňa KVP Kúpele Piešťany,
reprezentantka SR v kategóriách U 17, U 20
a v kategórii žien.
Účastníčka majstrovstiev Európy U 17, U 20
v Grécku a kvalifikačného turnaja žien na
Majstrovstvá Európy 2018 na Ukrajine, v ktorom
družstvo SR obsadilo 1. miesto a bola najlepšou
strelkyňou družstva.
f) Adam Berlanský (KVP Kúpele Piešťany),
mládežnícky reprezentant SR.
Účastník neoficiálnych majstrovstiev Európy U 15
v Srbsku, kde družstvo SR obsadilo 7. miesto zo
14-tich družstiev.
g) Memoriál Ladislava Bačíka – 2. ročník,

Piešťany, kúpalisko Eva, august.
Turnaja mužov sa zúčastnili 4 družstvá. Víťazom sa
stal VP Olomouc pred KVP Kúpele Piešťany, PVK
Vrútky a Piranou SC Topoľčany.
h) Turnaj Anti Kajlich Cup – 17. ročník, Piešťany,
kúpalisko Eva, október.
Vodnopólového turnaja mužov starších ako 35
rokov sa zúčastnilo 6 družstiev. Víťazom sa
stali vodnopóloví veteráni Slávie UK Bratislava
po finálovej výhre nad KVP Kúpele Piešťany,
ďalšími účastníkmi boli ukrajinské Dynamo Ľvov,
chorvátsky VK Omiš a maďarské družstvá Tipo
BVSC Budapešť a Sunday Boys Budapešť.
Zostava KVP Kúpele Piešťany – Chlpek, Grňo,
Stančík, Tichov, Polák, M. Petričevič, Adamkovič,
Kolár, Ferančík, R. Berlanský, Racík, Brna,
Kolárik, Repáš, Hašek, Máček, M. Berlanský,
Štefka, tréner Milan Čambor.
i) 17. FINA Majstrovstvá sveta masters vo vodnom
póle, Budapešť, august.
Podujatia sa zúčastnilo 10 piešťanských veteránov,
ktorí hrali za rôzne vodnopólové družstvá: kateg.
nad 70 rokov – 80-ročný Milan Čambor, Ivan
Kolárik a Anton Kajlich (za družstvo Blue Thunder
Masters 70+, USA), nad 65 rokov – Jozef Cifra
a Igor Vestenický (H2O Polo Piešťany), nad 55
rokov – Ivan Tichov (Praha), nad 50 rokov – Ján
Adamkovič (výber SR). Nad 45 rokov – Juraj
Tatara a Ante Petričevič (H2O Oldies Piešťany),
nad 35 rokov – Vladimír Ferienčík (Ľvov).
27. Atletika
a) Atletický oddiel TJ Družba Piešťany –
predsedom AO v roku 2017 bol Mgr. Peter
Kubala, trénerkou Annamária Halmová.
b) Najmladší žiaci AO
- súťaž družstiev západoslovenskej oblasti,
družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto spomedzi 12
družstiev. Pretekali v zložení – Richard Haberern,
Matúš Kubala, Samuel Krepop, Šimon Petríček
a Tadeáš Úradník.
c) Mladšie a najmladšie žiačky AO
- úspešné boli Andrea Ciklaminiová, Petra
Baláková, za Bojničky hosťovala Vanesa
Pomajbová.
d) Jana Úradníková (Družba Piešťany),
reprezentantka SR
- Viedeň City maratón, 14. miesto v polmaratóne
- Národný beh M.R. Štefánika, 5 km, 1. miesto
- Medzinárodný maratón mieru, Košice,
polmaratón, 3. miesto.
e) Ondrej Kubo, reprezentant SR

- Medzinárodný maratón mieru, Košice,
polmaratón, 5. miesto.
f) Jarný beh okolo Sĺňavy – 4. ročník, Piešťany,
apríl
V hlavnej kategórii mužov obsadil 1. miesto Matúš
Forgáč z Dubnice nad Váhom a v kategórii žien
Monika Kováčová z Levíc.
g) We Run Piešťany – 3. ročník, júl
Bežecké podujatie sa konalo v rámci Športových
dní v Piešťanoch. 10-kilometrová trať viedla po
trase od Domu umenia po vale na Lodenicu, odtiaľ
späť na Kúpeľný ostrov a po obehnutí golfového
ihriska sa cez Kolonádový most dobehlo do cieľa
pri Dome umenia.
Pretekalo 89 bežcov v 4-och kategóriách: A muži do 39 rokov, 1. M. Puškár, B - muži 40
a viac rokov, 1. Š. Hupko, C - ženy do 34 rokov,
1. J. Úradníková, 2. D. Majerníková (obe Družba
Piešťany), D - ženy 35 a viac rokov, 1. E. Svitková.
h) Nočný beh Night City Run Piešťany, júl
Bežeckého podujatia sa zúčastnilo takmer
250 pretekárov, jeho organizátorkou bola Jana
Beňačková-Štefečková.
5 a 10 km trate viedli centrom mesta, štart bol na
Námestí slobody. Pretekalo sa v 8-ich kategóriách.
Trať 5 km, víťazi: muži – Denis Horil, muži nad
40 rokov – Eduard Kučkovský, ženy – Erika
Zemanovičová, ženy nad 40 rokov – Katarína
Drahovská.
Trať 10 km, víťazi: muži – Ondrej Kubo
(piešťanský triatlonista), muži nad 40 rokov – Jozef
Jurčík, ženy – Jana Úradníková, ženy nad 40 rokov
– Jana Kleskeňová.
i) Jesenný beh okolo Sĺňavy, ON Semiconductor –
8. ročník, október
1. miesto obsadili: v hlavnej kateg. mužov na 11,7
km Tomáš Skala zo Senice, v kateg. žien Elena
Svitková z Vrbového, v štafetách piešťanská
dvojica Gomola - Babulík.
j) Svetové veteránske hry v atletike – 9. ročník,
Nový Zéland
Hier sa zúčastnili aj slovenskí atletickí veteráni,
medzi nimi traja z Piešťan. 61-ročná Anna
Matúšová obsadila 4-krát 1. miesto a 2-krát
2. miesto. Annamária Halmová a Eduard
Kučkovský sa umiestnili na 2. mieste.
k) Mikulášsky beh v Piešťanoch – nultý ročník,
9. december
Bežecké charitatívne podujatie s dvoma 2,5 km
okruhmi v centre mesta a v mestskom parku pre
dospelých a deti. Účastníci bežali v mikulášskom
alebo podobnom oblečení.

l) Bežecké podujatia v okolí Piešťan
- Vrbovská pätnástka – 27. ročník, júl
V roku 2017 bolo podujatie zároveň Memoriálom
Štefana Kalužu.
- Beh okolo Marhátu – 9. ročník, august
Bežecké podujatie na trati 11,5 km.
- Drahovská desiatka – 40. ročník, september
Bežecké podujatie na trati 10 km.
- Rolničkový beh – 5. ročník, 23. decembra
Sviatočný 6 km beh na trati Červená veža - Havran.
m) Silvestrovský beh medzi mostami – 52. ročník,
Piešťany, 30. december
Tradičného podujatia sa zúčastnilo 182 bežcov.
Kategórie: naši najmenší (150 m, Kolonádový
most), žiačky najmladšie, žiačky mladšie, žiačky
staršie (všetky 1 250 m, 1 okruh), žiaci najmladší,
žiaci mladší, žiaci starší (všetci 1 250 m, 1 okruh),
ženy (2 okruhy), Furmanský beh (4 okruhy, bez
rozlíšenia veku a pohlavia), 2-členná štafeta
(novinka, 2-krát 2 okruhy), muži A – do 39 rokov
(hlavný pretek, 10 km, 8 okruhov), muži B – 40 až
49 rokov (8 okruhov), muži C – nad 50 rokov
(8 okruhov).
Víťazom hlavného preteku mužov na 10 km sa stal
Piešťanec Ondrej Kubo, medzi ženami bola prvá
Piešťanka Jana Úradníková. Z Piešťan a blízkeho
okolia v žiackych kategóriách obsadili 1. miesto
– medzi najmladšími žiakmi Jakub Majerský
(Futbalová škola Róberta Hanka, Moravany nad
Váhom), medzi najmladšími žiačkami Andrea
Ciklaminiová (Družba Piešťany) a medzi staršími
žiačkami Naďa Urbanová (Družba Piešťany).

v pomere 57:36 a v súťaži po prvýkrát obsadilo
celkové 1. miesto.
d) Majstrovstvá SR v rugby 7’s – Memoriál Tonyho
Puverle, Piešťany, september
- víťazom turnaja sa stal RC Spartak Trnava,
ďalšími účastníkmi boli RC Bratislava, RC Žilina
Bears, RK Bratislava a RUC Piešťany.
e) Súťaž Rugby Europe Conference 2 South
v 15-kovom rugby
- družstvo Slovenska svoj prvý zápas v skupine
v Slovinsku prehralo. V novembri odohralo druhý
zápas v Piešťanoch, kde prehralo s družstvom
Cypru.

28. Rugby
a) Rugby Union Club Piešťany – v roku 2017
súťažne hrali muži, žiaci v kategóriách U 8, U 10
a U 12, pribudli dievčatá do 18 rokov a ženy.
b) Majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov
v 15-kovom rugby, Piešťany, apríl
Majstrovstvá Európy U 18 boli rozdelené do troch
divízií, Slovensko bolo zaradené do Konferencie
2 spolu s družstvami Švajčiarska, Chorvátska,
Srbska, Maďarska, Moldavska, Izraela, Bulharska
a Slovenska, hralo sa na futbalovom štadióne
v Piešťanoch. Kapitánom družstva Slovenska bol
hráč RUC Piešťany Jakub Klčo. Víťazom turnaja
sa stalo družstvo Švajčiarska.
b) Respect Development liga – v sezóne
2016/2017 v záverečnom stretnutí 2. najvyššej
slovenskej súťaže v 15-kovom rugby v máji na
futbalovom ihrisku v Piešťanoch vyhralo družstvo
mužov RUC Piešťany nad RC Žilina Bears

30. Stolný tenis
Družstvo MTJ Piešťany - Moravany nad Váhom
- A mužstvo v 1. stolnotenisovej lige mužov,
skupina Západ, obsadilo 10. miesto
- B mužstvo obsadilo v 3. lige 1. miesto a postúpilo
do 2. ligy.

29. Karate
a) Karate klub Seigokan Piešťany - Vrbové, úspešní
boli mladí karatisti – Annamária Valová, Briana
Suchá, Petra Tahotná, Šimon Prievozník, Peter
Cséfalvay, Filip Suchý, Martin Glasnák i ďalší.
b) Annamária Valová, 12-ročná reprezentantka SR
- majstrovstvá sveta WGKF, Bukurešť, september,
1. miesto (kata) v kategórii mladších dorasteniek.
- majstrovstvá Európy, Steyr, november, 1. miesto
(kata)
c) Šimon Prievozník, 14-ročný reprezentant SR
- majstrovstvá sveta WGKF, Bukurešť, 3. miesto
(kata)
- majstrovstvá Európy, Steyr, 3. miesto (kata).
d) Peter Cséfalvay, 10-ročný karatista
- majstrovstvá Slovenska, 1. miesto (kumite).
e) Filip Suchý, 10-ročný karatista
- Slovenský pohár, 1. miesto (kumite).

31. Golf
Jozef Brezovský, reprezentant SR v golfe
Získal tri ocenenia za rok 2016 – Golfista roka do
21 rokov, KPMG Challenge a Hráč roka 2016.
32. Šach
ŠK Kúpele Piešťany
A družstvo v sezóne 2016/2017 obsadilo 2. miesto
v 3. lige a postúpilo do 2. ligy, B družstvo hralo
v 4. lige a C družstvo v 5. lige.

33. Kolky
MKK Piešťany
A družstvo mužov hralo v kolkárskej extralige, kde
obsadilo 7. miesto, B družstvo hralo v 1. lige.
34. Plávanie otužilcov
Štefanské plávanie otužilcov vo Váhu – 26. ročník
Podujatie sa uskutočnilo tradične koncom roka
pri hoteli Magnólia medzi náprotivnými brehmi
Váhu. Zúčastnilo sa ho 62 otužilcov, z toho 6 žien,
z Piešťan, Vrbového, Nového Mesta nad Váhom,
Trenčína, Hlohovca, Trnavy, Bratislavy a okolitých
obcí. Plával aj viceprimátor Piešťan Martin Valo,
ktorý podujatie zároveň moderoval. Minútou
ticha si otužilci uctili dve osobnosti slovenského
otužovania, ktoré zomreli v roku 2017 – Piešťanca
Karola Kevana a zakladateľa Ľadových medveďom
v Bratislave MUDr. Jozefa Makaia.
Otužilci v chladnej vode plávali 10 minút, niektorí
i 15 minút. V priestoroch hotela Magnólia boli pre
nich pripravené priestory na zohriatie a horúci čaj.
35. Štefan cup – 64. ročník
Tradičné amatérske futbalové stretnutie sa
uskutočnilo na Štefana 26. decembra 2017
s výsledkom Domáci – Exil 7:0 (2:0), strelci gólov
boli Dörnhofer ml. 4, Adamkovič 1, Peter Učen
1, Hauser 1. Predsedom Štefan Clubu v Piešťanoch
je L.A. Benedikovič.
36. Telesne postihnutí športovci
Jozef Metelka, telesne postihnutý cyklista
- majstrovstvá sveta v dráhovej paracyklistike, Los
Angeles, USA, 1. miesto v stíhacích pretekoch
jednotlivcov na 4 km v kateg. C 4, 2. miesto na
1 km s pevným štartom v kateg. C 4.
37. Mestské súťaže
a) Domoss mestská kolkárska liga– 33. ročník
V sezóne 2016/2017 1. miesto obsadilo družstvo
Domossu, na 2. mieste Mix Tatiana a na 3. mieste
Povodie Váhu.
Po skončení mestskej ligy v kolkoch sa uskutočnil
12. ročník Ligový pohár v kolkoch v Piešťanoch,
1. miesto obsadilo Povodie Váhu. Hrali v zložení:
Miroslav Bolech, Milan Kubrický, Alojz Raška,
Róbert Sulák, Milan Koščál.
b) Mestská futbalová liga MAGNA ENERGIA
V Piešťanoch bola v sezóne 2017/2018 obnovená
mestská futbalová liga. Zapojilo sa do nej 5
mužstiev – Olympic, Red Houses, DaXtav, Nzshla
SC a 1. FC Dart.

c) Vrškárska liga jednotlivcov v tenise – 32. ročník
V piešťanskej súťaži neregistrovaných
piešťanských tenisových veteránov obsadil
1. miesto Ivan Hrdina pred Vladimírom Hanicom.

13. Zahraničné styky
1. Partnerské vzťahy mesta Piešťany
Partnerské vzťahy udržuje mesto Piešťany formou
dohôd o priateľstve a spolupráci s deviatimi
mestami.
V poslednom období Piešťany aktívne
spolupracovalo najmä s českými Poděbradmi
a Luhačovicami, tiež s poľskou Ustroň, maďarským
Hajdúnánás, fínskou Heinolou, izraelským Eilat
a v poslednom období s mestskou časťou Pekingu
Xicheng. Partnermi Piešťan naďalej sú chorvátske
Varaždínske Toplice a XI. obvod Budapešti.
Spolupráca zahrňuje viaceré oblasti spoločenského
života – kultúrnu, športovú, hospodársku a pod.,
konajú sa vzájomné spoznávajúce návštevy, účasť
na rôznych podujatiach a pod.
2. Partnerské vzťahy seniorov Piešťan a Karlových
Varov
V poslednom období stúpla aktivita piešťanských
seniorov v rôznych oblastiach spoločenského
života.
V marci 2017 zavítala do Piešťan delegácia
seniorov z Karlových Varov. Zúčastnila sa výročnej
členskej schôdze piešťanských seniorov. Pri tejto
príležitosti bola uzavretá partnerská zmluva medzi
seniormi oboch miest.

14. Rôzne (zaujímavosti)
1. Prílet obrieho lietadla do Piešťan
Vo februári 2017 pristálo na piešťanskom letisku
jedno z najväčších lietadiel na svete Iljušin IL-76.
Lietadlo priviezlo z Afganistanu náklad pre Letecké
opravovne v Trenčíne.
Lietadlo pristálo na piešťanskom letisku aj
v auguste 2017.
2. Spomienkový let z Prahy do Piešťan
5. apríla 2017 pristál na piešťanskom letisku Airbus
A 319 približne na dobu 1 hodiny.
Spomienkový let na trase Praha - Piešťany - Brno
- Praha sa uskutočnil pri príležitosti 80. výročia

otvorenia vtedajšieho letiska Ruzyne v Prahe
a zavedenie prvej civilnej dopravnej leteckej linky
z Prahy do Piešťan.
Prvé lietadlo, ktoré 5. apríla 1937 na pražskom
letisku pristálo, priletelo z Piešťan.
3. Spoločensko-edukačná stolová hra o Piešťanoch
Edukačný projekt s názvom Zábavné putovanie
mestom Piešťany bol pripravený v máji 2017. Jeho
zámerom je zábavnou a hravou formou vzdelávať
o Piešťanoch širokú verejnosť, najmä mládež.
Stolová hra bola rozposlaná do škôl, mestských
organizácií a tiež je určená pre rôzne spoločenské
podujatia. Hra pozostáva z hracieho plánu, figúrok
a 156 hracích kariet, zložených z textových
a obrázkových vedomostných kariet.
4. Medvedík čistotný v Piešťanoch
Na Kúpeľnom ostrove sa v júli 2017 objavil
medvedík čistotný. Zvieratko sa motalo okolo
jazierok a prišlo aj k prevádzke Elizabeth, kde si
zvedavo prezeralo prostredie.
Atrakciu natočili na video a zverejnili na
Facebooku, čo videli stovky obyvateľov. Keď sa
však prišlo ho odchytiť, už ho nenašli.
5. Katarínske rybárske preteky
Tradičné rybárske preteky, ktoré pripravila Mestská
organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Piešťanoch sa uskutočnila koncom novembra
2017 na Obtokovom ramene Váhu.
Zišlo sa tu vyše dvesto rybárov z Piešťan
a okolitých obcí, ale aj z Hlohovca a Dubnice.
Najväčšieho kapra sa podarilo chytiť Milošovi
Martišovi, získal aj finančnú odmenu 150 eur.

Ing. Alexander Murín

