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Významné udalosti vo svete v roku 2018
V Sýrii pokračovala občianska vojna, sýrske
vládne vojská s pomocou Ruska bojovali proti tzv.
Islamskému štátu.
Kvôli Krymu a separatistom  na východe Ukrajiny
nedošlo k zlepšeniu vzťahov medzi Ruskom
a Ukrajinou. Naďalej zostali v platnosti sankcie
USA a štátov EÚ voči Rusku. Rusko sa cíti
ohrozené aktivitami USA a NATO.
Naďalej pretrvával nejednotný postoj štátov voči
migrantom smerujúcim do Európy.
Pokračovali aktivity a rokovania na odchod Veľkej
Británie z Európskej únie, tzv. brexit.
Zhoršili sa obchodné vzťahy medzi USA a Čínou,
ktorá bola zaťažená novými clami a tiež medzi
USA a štátmi EÚ.
Významné udalosti na Slovensku v roku 2018
Vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky
Martiny Kušnírovej vyvolali protestné
zhromaždenia vo viacerých mestách na Slovensku.
Premiér Róbert Fico podal demisiu. Nahradil ho
Peter Pellegrini.
10. novembra sa na Slovensku konali voľby
primátorov, starostov a poslancov do mestských
a obecných zastupiteľstiev.
Po prvýkrát v histórii bol pre Slovensko schválený
vyrovnaný rozpočet s nulovým deficitom pre
rok 2019.
Na Slovensku pribudla ďalšia automobilka,
v októbri začala v Nitre výrobu osobných
automobilov britská spoločnosť Jaguar Land Rover.
Naďalej prebiehala výroba áut v bratislavskom
Volkswagen Slovakia, v trnavskom PSA Peugeot
Citroën Slovakia a v žilinskej Kia Motors Slovakia.
Na Zimných olympijských hrách v roku 2018
v juhokórejskom Pjongčangu získala pre Slovensko
biatlonistka Anastasia Kuzminová zlatú olympijskú
medailu.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2018
12. mája sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2017
a vyhlásenie Najúspešnejších športovcov mesta
Piešťany za rok 2017.
Koncom mája sa konal 10. ročník súťažného

festivalu rozhlasovej tvorby pre deti Zázračný
oriešok.
2. júna sa uskutočnilo slávnostné Otvorenie letnej
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
6. septembra vykonal prvú oficiálnu návštevu
Piešťan prezident SR Andrej Kiska.
17. až 23. septembra sa uskutočnil 25. ročník
medzinárodnej folkloristickej súťaže Victoria Regia
a Kvetinové korzo.
10. novembra sa uskutočnili v Piešťanoch
komunálne voľby, bol zvolený nový primátor
mesta, 17-členné mestské zastupiteľstvo a 5-členná
mestská rada.
V priebehu roka sa uskutočnilo viacero hudobných
a filmových festivalov.
6. novembra sa začali prípravné práce na výstavbu
Termal parku v Piešťanoch.
Bola ukončená výstavba mestského zberného
dvora, avšak ku koncu roka 2018 ešte nebol
uvedený do prevádzky.
K 31. decembru 2018 opäť klesol počet obyvateľov
Piešťan oproti predchádzajúcemu roku.

1. Orgány mesta
1. Vedenie mesta
a) Primátor mesta Piešťany – v roku 2018 bol
najprv primátorom mesta Miloš Tamajka, M.B.A.,
v novembrových komunálnych voľbách bol za
primátora mesta zvolený Mgr. Peter Jančovič, PhD.
b) Zástupca primátora mesta Piešťany – v roku
2018 bol viceprimátorom mesta najprv Martin
Valo, po novembrových komunálnych voľbách
sa novým viceprimátorom stal Ing. Mgr. Michal
Bezák.
c) Prednosta MsÚ v Piešťanoch – v roku 2018 bol
prednostom MsÚ v Piešťanoch najprv Ing. Eduard
Strapatý, po novembrových komunálnych voľbách
bola funkciou prednostky MsÚ dočasne poverená
JUDr. Lívia Damboráková.
2. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany v roku 2018 (ďalej len MsZ)
V roku 2018 sa uskutočnilo najprv 8 zasadnutí
21-členného MsZ. Po novembrových komunálnych
voľbách sa konalo Ustanovujúce zasadnutie       
17-členného novozvoleného MsZ  a následne
9. zasadnutie MsZ.
1. zasadnutie MsZ  dňa 8. februára 2018
– v programe zasadnutia bola kontrola

plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, vklad majetku Mesta
Piešťany do majetku spoločnosti Letisko Piešťany,
zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2018, doplnenie Štatútu participatívneho
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018, reklamy na
území mesta Piešťany, činnosť hlavného kontrolóra
mesta Piešťany, bod Rôzne – vytvorenie zelených
striech na základných školách, kontrola činnosti
Galérie KSC Fontána, evidencia automobilových
vrakov, kontroly v Bytovom podniku Piešťany
a v OO CR Rezort Piešťany, petícia občanovi proti
výstavbe parkoviska, parkovanie v meste a pod.,
spolu 30 bodov programu.
1. Nový poslanec MsZ mesta Piešťany a člen
komisie MsZ  (uznesenie MsZ č. 2/2018) – MsZ
zobralo na vedomie zánik mandátu poslanca MsZ
MUDr. Jozefa Beňačku, PhD. ku dňu 18. decembra
2017 na základe vlastnej žiadosti a zároveň
nastúpenie náhradníka PaedDr. Ing. Františka
Glosa, PhD. za poslanca MsZ, ktorý následne zložil
sľub poslanca.
Zároveň MsZ zobralo na vedomie odstúpenie člena
komisie pre stratégiu a rozvoj mesta MsZ MUDr.
Jozefa Beňačku, PhD. na základe vlastnej žiadosti
a zároveň schválilo Ing. Mariána Fabiána za člena
tejto komisie.
2. Vklad majetku Mesta Piešťany do majetku
spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. (uznesenie
MsZ č. 6/2018) – MsZ odhlasovalo možnosť
vystúpenia predsedníčky predstavenstva letiskovej
spoločnosti za TTSK Ing. Anny Miernej. Zároveň
MsZ schválilo vklad majetku Mesta Piešťany ako
peňažný vklad vo výške 715 tis. eur, ktorý môže
byť vložený aj v častiach, do majetku – základného
imania obchodnej spoločnosti Letisko Piešťany, a.
s.
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2018 (uznesenie MsZ č. 7/2018) – MsZ
schválilo zmeny v rozpočte mesta – celkové príjmy
na sumu 28 335 195 eur a celkové náklady na sumu
27 996 798 eur.
4. Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2018 (uznesenie MsZ  č. 9/A a č. 24/2018)
– MsZ po prerokovaní štatút schválilo. Zároveň
uložilo MsÚ pripraviť Štatút participatívneho
rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2019 so
zapracovaním pripomienok poslancov a komisií
MsZ.
5. Reklamné plochy v meste (uznesenie MsZ č.
10, č. 11 a č. 12/2018) – MsZ po prerokovaní

uložilo MsÚ v Piešťanoch spracovať koncepciu
povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných
plôch na území mesta Piešťany a tiež zrealizovať
revíziu zmlúv uzavretých Mestom Piešťany na
stavby slúžiace na reklamné účely v termíne do
konca apríla 2018.
6. Činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného
kontrolóra mesta Piešťany za rok 2017 (uznesenie
MsZ č. 16/2018) – MsZ po prerokovaní zobralo
správu na vedomie.
7. Zelené strechy na objektoch škôl a využitie
dažďovej vody (uznesenie MsZ č. 17 a č. 18/2018)
– MsZ po prerokovaní schválilo vypracovanie
podkladov k projektom na vytvorenie zelených
striech na ZŚ F.E. Scherera a MŠ  A. Dubčeka,
prípadne na iných objektoch vo vlastníctve
mesta a tiež k projektu na zadržiavanie a využitie
dažďovej vody na údržbu zelených plôch
na Nám. SNP.
Výzvy na získanie dotácií pre samosprávy
pripravuje Ministerstvo životného prostredia
SR a cieľom je zníženie dôsledkov globálneho
otepľovania.
8. Úlohy pre Útvar hlavného kontrolóra mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 19/2018) – MsZ po
prerokovaní schválilo do plánu kontrol útvaru
zaradiť kontrolu činnosti Galérie KSC Fontána
za roky 2017 a 2018, ktoré sa týkajú zmluvných
vzťahov v oblasti organizovania výstav,
vyplatených honorárov, ochrany vystavených diel,
podmienok organizovania výstav a pod.
9. Evidencia opustených áut (uznesenie MsZ č.
20/2018) – MsZ po prerokovaní uložilo MsÚ
v spolupráci s mestskou políciou vypracovať
evidenciu automobilových vrakov a áut bez
evidenčného čísla, parkujúcich na majetku Mesta
Piešťany, buď na parkoviskách alebo chodníkoch,
a to v termíne do májového zasadnutia MsZ.
10. Nájomné zmluvy majetku Mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 21 a č. 22/2018) – MsZ po
prerokovaní uložilo MsÚ v Piešťanoch vypracovať
aktuálny zoznam nájomných zmlúv majetku Mesta
Piešťany v termíne do májového zasadnutia MsZ.
Zároveň uložilo MsÚ uskutočniť inventarizáciu
nehnuteľného majetku Mesta Piešťany v intraviláne
mesta, ktorý užívajú občania alebo právnické
osoby bez nájomnej zmluvy v termíne do júnového
zasadnutia MsZ.
11. Využitie objektu bývalého RDD v Kocuriciach
(uznesenie  MsZ č. 23/2018) – MsZ po prerokovaní
uložilo MsÚ pripraviť návrh využitia bývalého
Rodinného detského domova v m. č. Kocurice ako

nájomné byty v možnej správe Bytového podniku
Piešťany, s. r. o. v termíne do májového zasadnutia
MsZ.
12. Kontrola v Bytovom podniku Piešťany, s. r. o.
(uznesenie MsZ č. 25/2018) – MsZ po prerokovaní
poverilo hlavného kontrolóra vykonaním kontroly
v BPP a predložením správy o kontrole na
marcovom zasadnutí MsZ, najmä na dodržiavanie
povinného zverejňovania faktúr a presnosť popisu
zverejňovaných hospodárskych operácií.
13. Kontrola v OO CR Rezort Piešťany (uznesenie
MsZ č. 26/2018) – MsZ po prerokovaní poverilo
hlavného kontrolóra vykonaním kontroly
v Rezorte Piešťany, zameranej najmä na vzťahy
s dodávateľmi, na rozhodnutí o zaplatení, kto
podpísal príkaz k úhrade a kedy k nej došlo, kto
robil rozpočet a pod., s termínom do marcového
zasadnutia MsZ.
14. Petícia proti výstavbe parkoviska (uznesenie
MsZ č. 27 a č. 30/2018) – MsZ po prerokovaní
vyhovelo petícii proti výstavbe parkoviska na
Winterovej ul. vo vnútrobloku Royova ul. Kukučínova ul. a uložilo MsÚ pozastaviť práce na
realizácii tohto parkoviska.
15. Parkovanie v Piešťanoch (uznesenie MsZ
č. 28 a č. 29/2018) – MsZ po prerokovaní
odporučilo primátorovi mesta obnoviť činnosť
pracovnej skupiny pre konzultácie, ktoré sa týkajú
návrhu komplexného parkovacieho systému mesta
Piešťany. Zároveň uložilo MsÚ podať informáciu
o stave rozpracovanosti koncepcie parkovania
v meste Piešťany s termínom na májové
zasadnutie MsZ.
2. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 22. marca
2018 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, pripomienky
a dopyty obyvateľov mesta, odvolanie a voľba
predsedu komisie a členov komisií MsZ, VZN,
správa o činnosti MsP, škoda spôsobená živelnou
udalosťou, koncepcia detských ihrísk v meste,
dotácie mesta pre rôzne oblasti, optimalizácia
mestskej autobusovej dopravy, zmluva o vecnom
bremene, prevod vlastníctva, nájom nehnuteľností,
náhradná sobášna miestnosť, kontroly hlavného
kontrolóra mesta, bod Rôzne – počet poslancov
MsZ, oznamovanie verejných kultúrnych podujatí
a pod., spolu 24 bodov programu.
1. Odvolanie a voľba predsedu komisie a členov
komisií MsZ (uznesenie MsZ č. 33/2018) – MsZ
po prerokovaní zobralo na vedomie odvolanie

predsedu komisie pre výstavbu a dopravu
Ing. Rema Cicutta na základe vlastného
rozhodnutia a schválilo za predsedu tejto komisie
Martina Vala.
Zároveň MsZ zobralo na vedomie odvolanie
člena komisie pre kultúru a názvoslovie Kornela
Duffeka z dôvodu jeho úmrtia a za člena tejto
komisie schválilo  Mgr. Dominiku Rusnákovú
a tiež zobralo na vedomie odvolanie člena komisie
pre financovanie a podnikanie Ing. Jozefa Chudého
na základe jeho žiadosti a za člena tejto komisie
schválilo Ing. Stanislava Polonského.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
(ďalej len VZN) (uznesenie MsZ č. 34/2018) –
MsZ po prerokovaní schválilo VZN, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších
výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície
mesta Piešťany.
3. Správa o činnosti Mestskej polície mesta
Piešťany za rok 2017 (uznesenie MsZ č. 35/2018) –
MsZ po prerokovaní zobralo správu na vedomie.
4. Odstránenie a financovanie škody spôsobenej
živelnou udalosťou (uznesenie MsZ č. 36/2018) –
MsZ po prerokovaní schválilo presun finančných
prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej
knižnice mesta Piešťany na úhradu nákladov
súvisiacich so škodou spôsobenou živelnou
udalosťou.
29. októbra 2017 bola v dôsledku víchrice
poškodená hliníková konštrukcia a sadrokartónový
podhľad nad vchodom do budovy mestskej
knižnice.         Časť nákladov na opravu uhradila
poisťovňa. Ďalšie finančné prostriedky si vyžiadala
rekonštrukcia podhľadu na základe návrhu
architekta stavby Ing. Arch. B. Perneckého a spol.
a tie sa získali z rezervného fondu mestskej
knižnice.
5. Koncepcia vyraďovania a budovania detských
ihrísk v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 37/2018) –
MsZ po prerokovaní schválilo koncepciu a návrh
reorganizácie detských ihrísk a ich postupné
vyraďovanie v závislosti od budovania nových
detských ihrísk.
6. Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov
MsR a členov komisií MsZ a členov komisií MsZ
(uznesenie MsZ č. 40/2018) – MsZ po prerokovaní
zásady schválilo.
7. Dotácie Mesta Piešťany pre rôzne oblasti
(uznesenie MsZ č. 41, č. 42, č. 43, č. 44,
č. 45 a č. 46/2018) – MsZ po prerokovaní
schválilo poskytnutie dotácií – oblasť ekológie
a environmentalistiky, oblasť rozvoja školstva

a vzdelávania, oblasť telovýchovy, športu
a rekreácie, oblasť sociálnu a zdravotnícku, oblasť
stratégie a rozvoja mesta.
8. Mestská autobusová doprava na území mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 47/2018) – MsZ
po prerokovaní schválilo uzavretie Dodatku
č. 3 k Rámcovej zmluve č. 24 80 803 zo dňa
22. júla, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany
a spoločnosťou ARRIVA Trnava, a. s. Obsahom
dodatku je predĺženie termínu plnenia zmluvy do
31. decembra 2020.
9. Určenie náhradnej sobášnej miestnosti
(uznesenie MsZ č. 51/2018) – MsZ po prerokovaní
schválilo určenie náhradnej sobášnej miestnosti
v zasadačke Mestského úradu v Piešťanoch
s možnosťou využitia aj v pracovných dňoch.
Ako sobášna miestnosť sa v súčasnosti využívajú
priestory v Galérii KSC Fontána.
10. Kontroly hlavného kontrolóra mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 52/2018) – MsZ po prerokovaní
A.  Zobralo na vedomie správu o výsledkoch
ukončených kontrol hlavného kontrolóra
Ing. Martina Svorada ku dňu 2. zasadnutia MsZ
v roku 2018.
B.  Zobralo na vedomie stanovisko ku kontrole
obchodných spoločností s majetkovým podielom
Mesta Piešťany.
11. Postup pri oznámení o konaní verejného
podujatia (uznesenie MsZ č. 59/2018) – MsZ  po
prerokovaní  uložilo  MsÚ  pripraviť aktualizáciu
postupu pri oznámení verejného kultúrneho  
podujatia  v Piešťanoch,  termín  májové
zasadnutie MsZ.
3. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 17. mája
2018 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ,  pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, projekt výstavby novej športovej haly,
nájom pozemku na prístavbu zimného štadióna,
prevody vlastníctva nehnuteľností, nájmy,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany, zmena rozpočtu Mesta Piešťany,
komunálny odpad v meste, optimalizácia mestskej
autobusovej dopravy, bod Rôzne a pod., spolu 24
bodov programu.
1. Projekt výstavby novej športovej haly
v Piešťanoch (uznesenie MsZ č. 62/2018) – MsZ
po prerokovaní schválilo realizáciu projektu
Slovenského zväzu hádzanej – výstavby
viacúčelovej športovej haly v areáli ZŠ Mojmírova
ul. s využitím časti parcely s rozlohou

cca 7 000 m2.
MsZ zároveň odsúhlasilo možnosť vystúpenia
generálnemu sekretárovi Slovenského zväzu
hádzanej Ivanovi Sabovíkovi.
2. Investičný zámer na zimnom štadióne a s tým
súvisiaci nájom pozemku (uznesenie MsZ č. 63 a
č. 64/2018) – MsZ odsúhlasilo možnosť vystúpenia
zástupcu nájomcu ŠHK 37 Piešťany Jaroslava
Lušňáka.
MsZ po prerokovaní schválilo predbežný súhlas
pre Mesto Piešťany ako prenajímateľa na realizáciu
investičného zámeru Prístavba kabín pre mládež
na Zimnom štadióne v Piešťanoch pre ŠHK 37
Piešťany, s. r. o. ako nájomcu.
Zároveň MsZ schválilo zámer prenajať pozemky
mesta z dôvodu realizácie danej prístavby.
3. Rozšírenie kvetinovej predajne na cintoríne
(uznesenie MsZ č. 68/2018) – MsZ po prerokovaní
schválilo rozšírenie kvetinovej predajne Cintorín
Bratislavská cesta Na realizáciu investičnej akcie
sa použijú finančné prostriedky z podnikateľskej
činnosti Služieb mesta Piešťany vo výške
56 200 eur.
4. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 71/2018) – MsZ po prerokovaní
schválilo návrh na obstaranie a spracovanie zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany –
zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi
fyzických a právnických osôb.
Náklady na obstaranie a spracovanie predmetných
zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany uhradia
fyzické a právnické osoby, ktoré obstaranie zmien
vyvolali.
5. Vyhodnotenie PH SR mesta Piešťany (uznesenie
MsZ č. 72, č. 73 a č. 74/2018) – MsZ po
prerokovaní uložilo MsÚ zabezpečiť vypracovanie
rozvojových dokumentov, ktoré sú uvedené
v PH SR a doteraz neboli spracované (koncepcia
parkovania, bytová politika, rozvoj školstva, rozvoj
športu, štúdia rozvoja cyklodopravy a pod.). MsÚ
má do 9 mesiacov aktualizovať PH SR a zosúladiť
ho so zákonom o podpore regionálneho rozvoja.
Zároveň MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie
plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025 k                  
31. decembru 2017.
6. Zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2018 (uznesenie MsZ č. 76/2018) – MsZ  po  
prerokovaní  zmenu  schválilo.  Celkové  príjmy
rozpočtu sa zmenili na sumu 29 486 529 eur
a celkové náklady na sumu 29 208 873 eur.
7. Prijatie dlhodobého úveru Mestom Piešťany

(uznesenie MsZ č. 77/2018) – MsZ  po prerokovaní
schválilo prijatie dlhodobého úveru vo výške
2 285 050 eur na financovanie investičných akcií
schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok
2018 s plávajúcou úrokovou sadzbou od banky,
ktorá predloží víťaznú ponuku.
8. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Piešťany za rok 2017 (uznesenie
MsZ č. 78 a č. 80/2018) – MsZ po prerokovaní
vyhodnotenie zobralo na vedomie. Zároveň MsZ
schválilo, aby MsÚ na septembrové zasadnutie
MsZ predložil projekt nastavenia činnosti areálu
odpadového hospodárstva.
9. Projekt optimalizácie mestskej autobusovej
dopravy na území mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č. 82/2018)
V projekte sú uvedené 3 možnosti riešenia
optimalizácie MAD, a to – zvýšenie prevádzkovej
produktivity v rámci súčasného stavu (súčasný
počet autobusov by zostal nezmenený, zvýšil by sa
ročný dopravný výkon), nákladová optimalizácia
(znížil by sa počet autobusov a počet vodičov),
prepravná optimalizácia (zvýšenie atraktivity MAD
pre cestujúcich, zlepšenie dostupnosti všetkých
častí mesta, zvýšenie počtu autobusov).
MsZ po prerokovaní schválilo uskutočnenie
optimalizácie MAD na území mesta Piešťany
spôsobom prepravnej optimalizácie. Zároveň
schválilo riešenie statickej dopravy v zmysle
variantu 1 a variantu 2.
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie od Slovenského
futbalového zväzu (uznesenie MsZ č. 86/2018)
– MsZ po prerokovaní schválilo zabezpečenie
realizácie projektu Rekonštrukcia a obnova
a infraštruktúry futbalového štadióna v Piešťanoch,
celkové plánované výdavky sú 26 667 eur.
11. Oprava uznesenie MsZ č. 179/2017 (uznesenie
MsZ č. 87/2018) – MsZ po prerokovaní schválilo
opravu uznesenia MsZ zo dňa 9. novembra 2017,
ktoré sa týkalo žiadosti o poskytnutie dotácie na
realizáciu projektu Rekonštrukcia NN KP – Most
kolonádový a plastika.
12. Zrušenie uznesenia MsZ č. 12, A, B/2017
(uznesenie MsZ č. 90/2018) – MsZ zrušenie
uznesenia schválilo. Predmetné uznesenie sa týkalo
kompetencií konateľa obchodnej spoločnosti
Bytový podnik Piešťany, s. r. o., a to zmlúv ktoré
konateľ bol oprávnený uzatvoriť.
13. Hrobové miesta na cintorínoch (uznesenie MsZ
č. 92/2018) – MsZ po prerokovaní uložilo MsÚ
pripraviť na septembrové zasadnutie MsZ materiál
analyzujúci množstvo voľných hrobových miest

na nasledujúcich 15 rokov a návrh riešenia potreby
hrobových miest, vrátane potreby vykúpenia
pozemkov.
4. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 28. júna
2018 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, vyhodnotenie rozpočtov MsKS, MsK,
Služieb mesta Piešťany a Programového rozpočtu
Mesta Piešťany za rok 2017, správa o ukončených
kontrolách hlavného kontrolóra mesta Piešťany,
príprava na komunálne voľby, VZN, bod Rôzne
a pod. spolu 21 bodov programu.
1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu MsKS mesta
Piešťany za rok 2017 (uznesenie MsZ č. 95/2018) –
MsZ po prerokovaní vyhodnotenie schválilo.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu MsK mesta
Piešťany za rok 2017 (uznesenie MsZ č. 96/2018) –
MsZ po prerokovaní vyhodnotenie schválilo.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta
Piešťany za rok 2017 (uznesenie MsZ č. 97 a
č. 98/2018) – MsZ po prerokovaní vyhodnotenie
schválilo.
Zároveň MsZ uložilo Službám mesta Piešťany
predložiť poslancom MsZ elektronickou formou
informáciu o činnosti strediska správy a údržby
cintorínov.
4. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu
Mesta Piešťany za rok 2017 – záverečný
účet (uznesenie MsZ č. 100/2018) – MsZ po
prerokovaní vyhodnotenie schválilo výrokom
„celoročné hospodárenie Mesta Piešťany sa
schvaľuje bez výhrad“.
Zároveň MsZ schválilo rozdelenie rozpočtového
hospodárenia Mesta Piešťany k 31. decembru 2017
s pripomienkami poslancov.
MsZ tiež zobralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta
Piešťany za rok 2017.
5. Voľby do samosprávnych orgánov mesta
(uznesenie MsZ č. 109 a č. 110/2018) – MsZ po
prerokovaní schválilo zníženie počtu poslancov
MsZ v meste Piešťany pre volebné obdobie 2019 –
2022 na 17 poslancov.
Zároveň MsZ schválilo VZN  o miestach na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane pred voľbami
do samosprávnych orgánov mesta Piešťany.
6. Výkon funkcie primátora mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 115/2018) – MsZ po
prerokovaní schválilo výkon funkcie primátora

mesta Piešťany na funkčné obdobie 2019 – 2022
v plnom rozsahu 100 %.
7. Bývalý hotel Slovan a využitie Kúpeľnej
dvorany Kursalon (uznesenie MsZ č. 122/2018)
– MsZ po prerokovaní odporučilo primátorovi
mesta Piešťany prizvať na najbližšie zasadnutie
MsZ majiteľa kúpeľného hotela Slovan a Kúpeľnej
dvorany Kursalon (SLK Piešťany, a. s.) za
účelom oboznámiť poslancov MsZ s postupom
rekonštrukčných prác na dlhodobo nepoužívanom
a chátrajúcom hoteli Slovan a na fontáne pred
Slovanom a tiež oboznámenia s víziou ďalšieho
využitia Kúpeľnej dvorany Kursalon po ukončení
doterajšieho nájmu.
5. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 26. júla
2018 – v programe zasadnutia bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, všeobecne záväzné nariadenie,
zmena Programového rozpočtu Mesta Piešťany,
žiadosti o nenávratné finančné príspevky na
projekty Mesta Piešťany, projektové zámery Mesta
Piešťany, kontroly hlavného kontrolóra mesta
Piešťany, bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ
a pod., spolu 15 bodov programu.
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
(ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 13/2016 o spôsobe poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom (uznesenie  MsZ č. 130/2018) – MsZ
po prerokovaní VZN schválilo.
2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)
na projekt Komunitné centrum Piešťany (uznesenie
MsZ č. 133/2018) – MsZ po prerokovaní schválilo
predloženie žiadosti Mesta Piešťany o NFP
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na
realizáciu projektu Komunitné centrum Piešťany.
Predpokladané oprávnené výdavky sú 257,5 tisíc
eur, z toho 95 % je dotácia a 5 % spolufinancovanie
Mestom Piešťany. Realizácia projektu je plánovaná
na obdobie november 2018 – apríl 2020.
Zámerom projektu je podporiť sociálne začlenenie
sociálne znevýhodneného obyvateľstva v meste,
s dôrazom na členov marginalizovanej skupiny
rómskeho obyvateľstva. K tomuto účelu sa má
realizovať prestavba existujúcej verejnej budovy na
komunitné centrum.
3. Predloženie projektového zámeru k projektu
Zariadenie opatrovateľskej služby Piešťany –
Adam Trajan (uznesenie MsZ č. 134/2018) – MsZ
po prerokovaní schválilo predloženie projektového
zámeru v rámci Operačného programu Integrovaný

regionálny operačný program(IROP).
Zariadenie sa má realizovať rekonštrukciou budovy
bývalej ZŠ Adam Trajan. V jednej časti objektu má
vzniknúť samostatné zariadenie opatrovateľskej
služby na komunitnej úrovni, v druhej časti
centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
s ambulanciami zdravotnej starostlivosti
a ambulanciami sociálnych služieb.
Predpokladané oprávnené výdavky sú 1 109  
tis. eur, z toho 95 % je dotácia a 5 % je
spolufinancovanie Mestom Piešťany. Realizácia
projektu je plánovaná na obdobie apríl 2019 –
máj 2021.
4. Predloženie projektového zámeru k projektu
Komunitné centrum sociálnych služieb Piešťany
(uznesenie MsZ č. 135/2018) – MsZ po
prerokovaní schválilo predloženie  projektového
zámeru v rámci Operačného programu IROP.
Komunitné centrum má vzniknúť rekonštrukciou
súčasného zariadenia opatrovateľskej služby
LUMEN na Staničnej ul.
Predpokladané oprávnené výdavky sú cca
928,4 tis. eur, z toho 95 % je dotácia a 5 %  je
spolufinancovanie Mestom Piešťany. Realizácia
projektu je plánovaná na obdobie
apríl 2021 – júl 2023.
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt Vybudovanie vodozádržných zariadení
v meste Piešťany (uznesenie MsZ č. 136/2018) –
MsZ po prerokovaní schválilo predloženie žiadosti
o NPP na realizáciu projektu v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia.
Zámerom projektu je vybudovanie povrchových
a podzemných nádrží na zachytávanie zrážkovej
vody za účelom jej využitia na zavlažovanie
v čase sucha. Nádrže sa majú vybudovať v rámci
rekonštrukcie parkovacích plôch na ul. Pod
Párovcami a na Valovej ul.
Predpokladané oprávnené výdavky sú 181,2 tis.
eur, z toho 95 % je NFP a 5 % je spolufinancovanie
Mestom Piešťany.
6. Zánik členstva Mesta Piešťany v OZ Bazén
Martina (uznesenie MsZ č. 137/2018) – MsZ po
prerokovaní schválilo zánik členstva výpoveďou.
Na valnom zhromaždení združenia 3. júla 2018
bolo schválené, že Mesto Piešťany a ŠPK Kúpele
Piešťany vypovedajú členstvo v združení a OZ
Bazén Martina sa zlúči s KVP Kúpele Piešťany.
OZ Bazén Martina vzniklo v roku 2001,
zakladajúcimi členmi boli ŠPK Kúpele Piešťany,
KVP Kúpele Piešťany a Mesto Piešťany. Jeho
cieľom bola výstavba bazéna v k. ú. Piešťany

a získanie k tomu potrebných finančných
prostriedkov.
6. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa
27. septembra 2018 – v programe zasadnutia
bola kontrola plnenia uznesení a interpelácií
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, informácia
k súdnemu sporu Mesta Piešťany (neverejné
rokovanie), pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta,  bod Rôzne a interpelácie poslancov.
1. Informácia k súdnemu sporu Mesta Piešťany
o náhrade škody voči Slovenskej republike
a ďalšími s ním súvisiacimi konaniami (uznesenie
MsZ č. 144/2018) – MsZ po prerokovaní
zobralo na vedomie informáciu, poskytnutú
splnomocneným právnym zástupcom JUDr. Petrom
Bakom s pripomienkou poslancov o osvojení si
odporúčania Komisie pre legislatívu a právo MsZ.
Poslanci MsZ rokovali o dlhoročnom súdnom
spore o niekdajší piešťanský podnik Kovomontáže.
Odporučili Mestu Piešťany v súdnom spore
pokračovať.
7. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa
27. septembra 2018 – v programe bolo nastúpenie
náhradníka na uvoľnený mandát poslanca MsZ
mesta Piešťany, kontrola plnenia uznesení
a interpelácií z predchádzajúcich zasadnutí
MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov mesta,
aktualizácia ÚPN CMZ Piešťany, petície občanov
mesta, zámeny pozemkov, prevody vlastníctva
nehnuteľností, nájmy, zriadenie vecného bremena,
odmena hlavnému kontrolórovi mesta Piešťany,
bod Rôzne, interpelácie poslancov MsZ a pod.,
spolu 26 bodov programu.
1. Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát
poslanca MsZ  – MsZ zobralo na vedomie zánik
mandátu poslanca MsZ Ing. Denisa Kristeka, ktorý
sa svojho mandátu vzdal a nastúpenie náhradníka
Mgr. Jána Krupu za poslanca MsZ.
2. Plnenie uznesení a interpelácií poslancov MsZ
zo zasadnutí MsZ  v dňoch 28. júna 2018, 26. júla
2018, 13. augusta 2018 a plnenie uznesení MsZ
za obdobie január – jún 2018 (uznesenie MsZ č.
147/2018) – MsZ po prerokovaní plnenie uznesení
a interpelácií zobralo na vedomie.
S interpeláciami v uvedenom období vystúpili
viacerí poslanci MsZ – Ing. Iveta Babičová
(parkovanie áut na chodníku a autobusov na
sídlisku Adam Trajan, vandalizmus a krádeže na
cintoríne na Bratislavskej ceste), Mgr. Martin
Cifra (požiadal o zlepšenie spolupráce Mesta

Piešťany s Materským centrom ÚSMEV pri
organizovaní podujatia pre rodiny s deťmi
Prechádzka rozprávkovým parkom z dôvodu
veľkého záujmu verejnosti), Ing. Tomáš Hudcovič
(požiadal o informáciu o podmienkach otvorenia
a prevádzky herní hazardných hier, o reklamácii
rekonštrukcie Dlhej ul., tiež o zaslanie výročných
správ spoločností v ktorých má Mesto Piešťany
majetkovú účasť), Dr. Andrej Klapica (upozornil
na nefunkčnosť výsuvných stĺpikov, zabraňujúcich
vstupu motorových vozidiel na pešiu zónu, na
viacnásobné vytopenie priestorov výstavnej
siene V starej lekárni na Winterovej ul. a tiež na
nekontrolované parkovanie na Pribinovej ul.),
Ing. Matúš Kromholc (upozornil na nedostatky
v dopravnom značení, napr. na chýbajúci prechod
pre chodcov), PaedDr. Ing. František Glos, PhD.
(upozornil na nepretržitý stavebný ruch, hlučnosť
a prašnosť pri rekonštrukcii bývalého hotela
ATOM, čo ruší okolitých obyvateľov, odporučil
poďakovanie riaditeľke mestskej knižnice Ing.
Margity Galovej za organizáciu podujatia Zázračný
oriešok a tiež požiadal o informáciu o situácii,
týkajúcej sa náhradného umiestnenia detí počas
rekonštrukcie materských škôl), Mgr. Michal
Hynek (upozornil na dlhú dobu neodstránenia
nebezpečne hlbokého výtlku na Krížnej ul.),
Mgr. Peter Jančovič, PhD. (na Valovej ul. sa
smetiarske auto kvôli parkovaným autám nemôže
dostať ku kontajneru a poškodzuje trávnik,
upozornil na preplnené nádoby na separovaný zber
odpadu, na nefunkčnosť niektorých parkovacích
automatov v meste, odporučil aspoň počas víkendu
vyčistiť pešiu zónu od odpadkov), Adriana
Drahovská (požiadala o informáciu ohľadne
zámeru na vybudovanie hádzanárskej haly na
Mojmírovej ul.), Petr Veverka (požiadal Mesto
Piešťany o prijatie opatrenia, napr. formou VZN,
na riešenie situácie zanedbaných objektov na území
mesta, napr. chátrajúceho bývalého hotela Slovan,
ruiny bývalého hotela Lipa a pod., tiež upozornil na
nedovolený vjazd áut na Lido).
Na interpelácie poslancov MsZ väčšinou písomne
odpovedali primátor mesta, viceprimátor, prednosta
a ďalší pracovníci MsÚ, riaditeľka Služieb mesta
Piešťany, náčelník mestskej polície.
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
V posledných mesiacoch podali obyvatelia mesta
na mestský úrad viacero petícií – proti rozširovaniu
priemyselnej prevádzky v m. č. Kocurice, proti
výrubu stromov na Štúrovej ul., proti výstavbe
hádzanárskej haly v areáli ZŠ na Mojmírovej ul.,

za zriadenie cyklochodníka z Bratislavskej cesty ku
Komenského ul.
a) Pripomienky obyvateľov mesta, prednesené na
zasadnutí MsZ 28. júna 2018.  Michal Trnovec
a Denisa Vavrová (ako zástupcovia vlastníkov
v bytovom dome na Žilinskej ceste vyslovili
nesúhlas so zámerom výstavby polyfunkčnej
budovy na mieste objektu bývalých verejných WC
na Staničnej ul., keďže by to viedlo k záberu zelene
a k výrubu gaštanovej aleje),
Ing. Roman Gallo (poďakoval sa za opravu
miestnej komunikácie v m. č. Kocurice. Zároveň
oboznámil poslancov MsZ s petíciou, ktorou
obyvatelia m. č. Kocurice žiadajú Mesto Piešťany
o zamietnutie rozšírenia priemyselnej výroby na
Ul. družby kvôli možnému negatívnemu dopadu
na životné prostredie), Michal Trnovec (v mene
obyvateľov m. č. Kocurice sa poďakoval Mestu
Piešťany za vybudovanie detského ihriska),
Ing. Peter Babirát (odporučil vybaviť pokladňu
mestského úradu platobným terminálom na platenie
platobnou kartou, tiež kritizoval poslancov MsZ za
ich odmietavý postoj k podujatiu Pochod čertov),
Ing. Stanislav Polonský (hovoril o aktivitách na
záchranu piešťanského letiska,  patrili medzi ne
petičná akcia v novembri 2016, založenie komisie
pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch pri
MsZ začiatkom roka 2017, podujatie Workshop
Letisko Piešťany v júni 2018), Miloš Tamajka,
M.B.A (primátor Piešťan vystúpil ako občan mesta
a vyslovil nesúhlas s obsahom niektorých článkov
v Piešťanskom týždni, v ktorých sa šéfredaktor
týždenníka Jozef Vojčiniak kriticky vyjadroval
o konaní primátora mesta i ďalších predstaviteľoch
mestskej samosprávy.
b) Pripomienky obyvateľov mesta, prednesené
na zasadnutí MsZ 26. júla 2018.  Naďa
Mikolášiková (žiadala pri rekonštrukcii Štúrovej
ul. nelikvidovať zdravé lipy), Ľubica Majerčíková
(riaditeľka MŠ Valová ul., na ktorej bude
od augusta prebiehať rekonštrukcia jedného
pracoviska škôlky, vyzvala Mesto Piešťany  riešiť
počas rekonštrukcie umiestnenie 45 detí od
septembra 2018), Erik Hlavatý (štatutár Prvého
futbalového klubu Piešťany hovoril o nedostatku
finančných prostriedkov pre zabezpečenie účasti
mládežníckych družstiev v súťažiach), Jozef
Drabant (odporučil Mestu Piešťany doriešiť
majetko-právny stav MŚ Valová ul., tiež podporil
petíciu občanov, ktorí nesúhlasia s výstavbou
hádzanárskej haly v areáli ZŠ Mojmírova ul.),
Ing. Peter Babirát (veľa výtlkov je aj pri

poliklinike, podrobne hovoril o činnosti bytového
podniku, tiež navrhol vydanie zberateľskej
bankovky mesta Piešťany v hodnote nula
eur), Anna Vašáryová (býva na Pribinovej
ul., po príchode z práce nemá voľné miesto
pre parkovanie), Petr Veverka (zaoberal sa
možnosťami odstraňovania výtlkov na mestských
komunikáciách).
4. Aktualizácia ÚPN CMZ Piešťany (uznesenie
MsZ č. 148/2018) – MsZ odhlasovalo možnosť
vystúpenia Ing. Henricha Harcsu.
MsZ po prerokovaní zobralo na vedomie správu
o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie
mesta Piešťany – Územného plánu centrálnej
mestskej zóny Piešťany.
Zároveň MsZ schválilo obstaranie a spracovanie
zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany,
vyplývajúcich z preskúmania územnoplánovacej
dokumentácie mesta a z podnetov fyzických
a právnických osôb.
Na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
je obec povinná pravidelne, najmenej však raz za
4 roky (volebné obdobie) preskúmať schválený
územný plán a či nie sú potrebné jeho zmeny
a doplnky, prípadne či netreba obstarať nový
územný plán.
ÚPN centrálnej mestskej zóny Piešťany bol
schválený uznesenie MsZ  č. 299/2001 zo dňa
19. decembra 2001. Posledné Zmeny a doplnky              
ÚPN CMZ Piešťany č. 4/2016 boli schválené
uznesením MsZ č. 172/2017 zo dňa  9. novembra
2017.
5. Petícia o prepojení Bratislavskej cesty s
Komenského ulicou (uznesenie MsZ č. 149/2018) –
MsZ po prerokovaní petíciu zobralo na vedomie.
Obyvatelia Komenského ulice sa v petícii vyslovili
za zriadenie cyklochodníka a chodníka pre peších
na prepojenie Bratislavskej cesty a Komenského
ulice Zároveň sa však vyjadrili proti zriadeniu
prepojenia Bratislavskej cesty a Komenského
ulice cestnou komunikáciou pre motorové vozidlá
a tiež proti odpredaju a zámene pozemkov vo
vlastníctve Mesta Piešťany, ktoré sa nachádzajú pri
Bratislavskej ceste oproti OD Kaufland.
6. Petícia proti výstavbe hádzanárskej haly v areáli
ZŠ Mojmírova ul. (uznesenie MsZ č. 150/2018) –
MsZ po prerokovaní petíciu zobralo na vedomie.
Slovenský zväz hádzanej pripravil projekt výstavby
a rekonštrukcie hádzanárskych hál. V apríli 2018
Mestský hádzanársky klub Piešťany požiadal
Mesto Piešťany o vyjadrenie k možnosti realizácie

daného projektu aj na území mesta Piešťany.
Na zasadnutí MsZ v máji 2018 bol schválený
zámer výstavby športovej haly v areáli ZŠ
Mojmírova ul.
Viacerí tamojší obyvatelia však nesúhlasia
s výstavbou haly v tejto lokalite, a to z dôvodu
narušenia životného prostredia a žiadajú výstavbu
haly realizovať na inom mieste.
7. Žiadosť spoločnosti ZKA Slovakia, s. r. o.
Bratislava o zámene a odkúpenie pozemkov vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany v lokalite
Bratislavská cesta (uznesenie MsZ č. 156/2018)
A.  MsZ po prerokovaní schválilo zámenu
pozemkov Mesta Piešťany vo výmere 1 898 m2
s pozemkami spoločnosti ZKA Slovakia, s. r. o.
vo výmere 1 898 m2. Zároveň spoločnosť ZKA
Slovakia doplatí Mestu Piešťany rozdiel v cenách
zamieňaných pozemkov vo výške 23 800 eur.
Táto výmena je predkladaná ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Pozemky sa nachádzajú oproti
OD Kaufland na druhej strane Bratislavskej cesty.
B.  MsZ po prerokovaní schválilo prevod
vlastníctva pozemkov Mesta Piešťany do
vlastníctva spoločnosti ZKA Slovakia, s. r. o.
Bratislava za kúpnu cenu 424 400 eur. Predaj je
predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Pozemky sa nachádzajú tiež v uvedenej lokalite na
Bratislavskej ceste.
Zároveň ZKA Slovakia na svoje náklady vybuduje
celú cyklotrasu a časť mestskej prepojovacej
komunikácie, spájajúcej Bratislavskú cestu s
Komenského ulicou.
C. Spoločnosť ZKA Slovakia po nadobudnutí
účinnosti zmluvy s Mestom Piešťany má do dvoch
rokov požiadať o vydanie územného rozhodnutia.
Potom má spoločnosť požiadať o vydanie
stavebného povolenia a po jeho nadobudnutí má
spoločnosť najneskôr do jedného roka začať a do
troch rokov aj ukončiť realizáciu projektu.
Na predmetných pozemkoch má vzniknúť
areál s obchodnou galériou, bytovými domami
a zariadením sociálnej starostlivosti.
8. Nájomná zmluva medzi Mestom Piešťany
a spoločnosťou Z - group, a. s. (uznesenie MsZ
č. 157 a č. 159/2018) – MsZ po prerokovaní
schválilo s pripomienkami poslancov uzavretie
nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov za nájomné vo
výške
1 euro. Nájom je predkladaný ako dôvod hodný
osobitného zreteľa.
Zmluva je platná za podmienky, že spoločnosť
začne s výstavbou plánovaného objektu do dvoch

rokov od podpisu tejto zmluvy.
Spoločnosť Z – group, a. s., Nové Mesto nad
Váhom začala v lokalite Rekreačná ul. pri
poliklinike s realizáciou projektu Novostavba
termálneho bazéna a hotela THERME PARK
Piešťany (termálny aquapark).
Prenajaté pozemky spoločnosť potrebuje do doby
realizácie stavebných úprav, tie budú potom
prevedené späť na Mesto Piešťany.
8. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa
15. novembra 2018 – MsZ neschválilo plánovaný
program a následne viceprimátor Martin Valo
zasadnutie MsZ ukončil.
Dôvodom bolo stanovisko Ministerstva vnútra SR,
o ktorom poslancov informoval Michal Hynek.
Zasadnutie MsZ v jeho starom zložení po voľbách
orgánov mestskej samosprávy by už nebolo
legitímne.
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Piešťany dňa 7. decembra 2018 – v prvej
časti zasadnutia MsZ sa uskutočnil slávnostný akt
nastúpenia do funkcie novozvoleného primátora
mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.
V druhej, pracovnej časti zasadnutia MsZ bola
zriadená mestská rada a komisie MsZ a voľba ich
členov a pod., spolu 11 bodov programu.
A. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia MsZ
a) Slávnostný akt
- doterajší primátor Miloš Tamajka, M.B.A. otvoril
ustanovujúce zasadnutie MsZ
- podpredseda mestskej volebnej komisie Ing.
Marián Gula oboznámil prítomných s výsledkom
volieb
- novozvolený primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD.
prečítal sľub, prevzal insígnie, svojím podpisom
potvrdil zloženie sľubu primátora a prevzal vedenie
ustanovujúceho zasadnutia MsZ
- zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ
- príhovor novozvoleného primátora mesta
Piešťany
- príhovor predsedu TTSK Mgr. Jozefa Viskupiča.
b) Výsledky volieb do orgánov mestskej
samosprávy mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č. 167/2018/U) – MsZ po prerokovaní zobralo
výsledky volieb na vedomie.
B. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia MsZ
1. Poverenie pre poslanca MsZ zvolávať a viesť
zasadnutia MsZ z dôvodu neprítomnosti primátora
mesta (uznesenie MsZ č. 171/2018/U) – MsZ
schválilo dané poverenie pre poslanca MsZ Ing.

Rema Cicutta na základe zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku MsZ
mesta Piešťany.
2. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany
(uznesenie MsZ č. 172/2018/U) – MsZ po
prerokovaní schválilo zriadenie MsR mesta
Piešťany s počtom členov 5.
MsZ za členov MsR zvolilo Ing. Ivetu Babičovú,
Ing. Rema Cicutta, Mgr. Jozefa Drahovského
a Dott. Andreja Klapicu. Zároveň MsZ zobralo na
vedomie, že piatym členom MsR sa na základe
zákona č. 369/1990 Zb. stal zástupca primátora
mesta Ing. Mgr. Michal Bezák.
3. Zriadenie komisií MsZ, určenie náplne ich práce,
voľba ich predsedov a členov (uznesenie MsZ
č. 173/2018/U) – MsZ po prerokovaní schválilo
zriadenie    6 komisií MsZ a náplň ich práce.
Zároveň boli za predsedov a členov komisií zvolení
poslanci MsZ (neskôr boli komisie doplnené aj
o ďalších členov).
Komisia pre legislatívu, právo, financovanie
a podnikanie: Dott. Andrej Klapica – predseda,
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. – podpredseda,
Ing. Mgr. Michal Bezák.
Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné
prostredie: Ing. Remo Cicutto – predseda, Michal
Fiala – podpredseda, Ing. Zuzana Svrčeková,
M.B.A., Mgr. Roman Chudý.
Komisia pre školstvo, mládež a kultúru: Ing. Iveta
Babičová – predseda, Martin Valo – podpredseda,
PaedDr. Ing. František Glos, PhD.
Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch:
Mgr. Jozef Drahovský – predseda, Mgr. Ján
Stachura – podpredseda, Ing. Jozef Mičura,
Jaroslav Rybárik.
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie:
Mgr. Martin Cifra – predseda, Mgr. Ján Krupa –
podpredseda, Mgr. Matúš Kromholc.
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Ing. Jozef Mičura – predseda, Mgr. Jozef
Drahovský – podpredseda, Dott. Andrej Klapica,
Ing. Mgr. Michal Bezák.
4. Určenie mesačného platu primátora mesta
Piešťany (uznesenie MsZ č. 175/2018/U) – MsZ po
prerokovaní určilo mesačný plat primátora mesta
Piešťany Mgr. Petra Jančoviča, PhD. v súlade so
zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v sume 3 676 eur od 7.12.2018.
5. Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho
(uznesenie MsZ č. 177/2018/U) – MsZ po
prerokovaní schválilo poverenie poslancov MsZ  

k výkonu sobášiaceho – Ing. Rema Cicutta, Mgr.
Martina Cifru, Dott. Andreja Klapicu, Martina Valu
a Ing. Mgr. Michala Bezáka.
9. zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa
13. decembra 2018 – v programe bola kontrola
plnenia uznesení a interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ, pripomienky a dopyty obyvateľov
mesta, štyri VZN, návrhy rozpočtov MsKS, MsK  
a Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2019, návrh
Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok
2019, prevody vlastníctva nehnuteľností, nájmy,
zriadenie vecného bremena, výsledky kontrol
hlavného kontrolóra mesta Piešťany, bod Rôzne,
interpelácie poslancov a pod., spolu 25 bodov
programu.
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o financovaní ZUŠ, MŠ, školských zariadení
zriadených na území mesta Piešťany a CVČ
zriadených na území iných obcí (uznesenie MsZ
č. 180/2018) – MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
VZN nadobudlo účinnosť od 1.1.2019. Stanovuje
výšku finančných prostriedkov poskytovaných
Mestom Piešťany v roku 2019 na prevádzku
ZUŠ, MŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany, pre zriaďovateľa súkromnej ZUŠ
a zriaďovateľa cirkevných školských zariadení na
území mesta Piešťany.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany  
o úhradách za sociálne služby poskytované
v zriadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Piešťany (uznesenie MsZ
č. 181/2018) – MsZ po prerokovaní VZN schválilo.
Na základe noviel zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
bolo potrebné presnejšie definovať podmienky
poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o dani z nehnuteľnosti (uznesenie MsZ
č. 182/2018/B) – MsZ po prerokovaní schválilo
VZN, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o dani
z nehnuteľnosti v znení VZN č. 12/2016. Zmena
VZN sa týka zdaňovania nebytových priestorov.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o miestnych daniach (uznesenie MsZ č. 183/2018)
– MsZ po prerokovaní schválilo VZN, ktorým
sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach
s pripomienkami poslancov.
Boli stanovené sadzby daní na kalendárny rok –
za psa, za ubytovanie, za predajné automaty a za

nevýherné hracie prístroje.
5. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska mesta
Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020
a 2021 (uznesenie MsZ č. 185/2018) – MsZ po
prerokovaní rozpočet schválilo v príjmovej časti vo
výške 605 300 eur a vo výdavkovej časti vo výške
604 736 eur.
6. Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany
na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
(uznesenie MsZ č. 186/2018) – MsZ po
prerokovaní rozpočet     schválilo v príjmovej časti
vo výške 398 670 eur a vo výdavkovej časti vo
výške 398 670 eur.
7. Rozpočet Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok
2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 (uznesenie
MsZ č. 187/2018) – MsZ po prerokovaní rozpočet
schválilo v príjmovej časti vo výške 2 906 775 eur,
vo výdavkovej časti vo výške 2 906 775 eur
a príspevok vo výške 2 207 305 eur.
8. Programový rozpočet Mesta Piešťany na
rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020
a 2021 (uznesenie MsZ č. 190/2018) – MsZ po
prerokovaní programový rozpočet na rok 2019
schválilo v príjmovej časti vo výške 27 345 877
eur a vo výdavkovej časti vo výške 27 344 541
eur. Zároveň MsZ schválilo viacročný programový
rozpočet na roky 2020 a 2021.
3. Mestská rada mesta Piešťany
MsR mesta Piešťany pôsobila v roku 2018 ako
poradný orgán primátora mesta Piešťany a zároveň
ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
mestského zastupiteľstva.
Do Ustanovujúceho zasadnutia MsZ dňa 7.
decembra 2018 sa uskutočnilo 7 riadnych a 5
mimoriadnych zasadnutí MsR. 7-členná MsR  
pracovala v zložení: Ing. Iveta Babičová, Ing. Juraj
Brna, Mgr. Martin Cifra, Mgr. Jozef Drahovský,
Ing. Tomáš Hudcovič, PhDr. Jozef Malík
a viceprimátor Martin Valo.
13. decembra 2018 sa uskutočnilo 6. mimoriadne
zasadnutie už novozvolenej   5-člennej MsR
v zložení: Ing. Iveta Babičová, Ing. Remo Cicutto,
Mgr. Jozef Drahovský, Dott. Andrej Klapica
a viceprimátor Ing. Mgr. Michal Bezák.
4. Mestský úrad v Piešťanoch – organizačná
štruktúra v roku 2018
Súčasná Organizačná štruktúra MsÚ v Piešťanoch
nadobudla účinnosť 11. septembra 2015. Počas
volebného obdobia 2015 - 2018  došlo v nej iba
k malým zmenám.

K 1. septembru 2018 bola nasledovná:
primátor, zástupca primátora, kancelária
primátora mesta, referent CO, PO, BOZP, O, útvar
hlavného kontrolóra, prednosta MsÚ, kancelária
prednostu MsÚ a 6 oddelení MsÚ – oddelenie
IT a majetkových služieb (pribudol archív),
oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta
(namiesto projektových služieb pribudli projektové
a investičné služby, výkon ŠFRB bol doplnený
o spracovanie dokumentov k archivácii), oddelenie
sociálnych a školských služieb, oddelenie právnych
a klientskych služieb (vypadol archív), oddelenie
finančných služieb, oddelenie personálnych služieb.
5. Zariadenia sociálnych služieb Mesta Piešťany
V roku 2018 to boli: ZOS Lumen, ZOS
Kalinčiakova ul., ZpS Vila Julianna, ZSS Domum,
Jedáleň Staničná ul., DC Svornosť, DC Rozmarín,
Zariadenie starostlivosti o deti do 3-och rokov
dieťaťa.
6. Hospodárenie Mesta Piešťany v roku 2018 –
záverečný účet
Plnenie Programového rozpočtu Mesta Piešťany za
rok 2018 (k 31.12.2018):
A. Príjmy

Daňové
príjmy                                              
Kapitálové
príjmy                                             
Príjmové
finančné
operácie
Príjmy
spolu:

Schválený
rozpočet po
zmenách (€)

Čerpanie
rozpočtu (€)

Plnenie
(%)

21 148 433,00 21 105 548,48

99,80

6 517 370,23

3 117 965,69

47,84

4 491 856,00

2 496 977,72

55,59

32 659,23

26 720 491,89

83,09 %

Komentár: Bežné príjmy pozostávali z daňových
príjmov (14 614 965,76 eur), z nedaňových
príjmov (2 580 226 eur) a z grantov a transferov
(3 910456,72 eur).
Daňové príjmy – daň z príjmov (9 799 504,57 eur),
daň z nehnuteľností (2 772 022,59 eur), miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (1 391 201,16 eur), daň za ubytovanie
(560 769,85 eur), daň za psa, daň za nevýherné
hracie automaty, daň za verejné priestranstvo, daň
za jadrové zariadenie a daň za predajné automaty.
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania
a z vlastníctva majetku (515 673,88 eur) a ďalšie
príjmy Mesto Piešťany získalo dividendy

z podielov mesta v obchodnej spoločnosti Bytový
podnik Piešťany, s. r. o. (24 520 eur) a z SLK
Piešťany, a. s. (100 105,01 eur).
B. Výdavky                                                            Schválený
Čerpanie
rozpočet po
rozpočtu (€)
zmenách (€)
Bežné
19 621 616,00 18 858 483,07
výdavky
Kapitálové
10  855 762,00 4 275 761,35
výdavky
Výdavkové
finančné
1 614 538,00
1 002 147,37
operácie                          
Výdavky
32 091 916,00 24 136 391,79
spolu:
C. Výsledok
Prebytok  2 584 100,10 eur.
hospodárenia

Plnenie
(%)
96,11
39,39
62,07
75,21%

Do fondov Mesta Piešťany prešlo 1 564 731,54 eur,
z toho do Rezervného fondu 1 550 641,04 eur a do
Krízového fondu 14 090,50 eur. Zostatok vo výške
1 019 368,56 eur možno použiť v nasledujúcom
roku.
7. Dotácie Mesta Piešťany v roku 2018
V roku 2018 poskytlo Mesto Piešťany dotácie pre
viaceré subjekty v celkovej výške 55 522,46 eur.
Dotácie nad 1 000 eur získali: 1. Rodičovské
združenie pri ZUŠ Piešťany (5 900 eur),
2. Materské centrum ÚSMEV (2 750 eur),
3. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany (2 700
eur), 4. OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
(2 000 eur), 5. CVČ Ahoj Piešťany (1 790 eur),
6. Mestská knižnica Piešťany (1 606 eur), 7.
Asociácia pomoci postihnutým – APPA (1 500 eur).
Dotácie 200 až 1 000 eur: 8. Spojená škola, Valová
40, 9. MŠ Ružová 2, 10. ZŠ F.E. Scherera, 11. MŠ
8. mája 2, 12. ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského 35,
13. Z Piešťan, s. r. o., 14. ZŠ Holubyho 15, 15. OZ
pri SOŠ záhradníckej Piešťany, 16. Pre-um, o. z.
Piešťany, 17. Centrum architektúry, o. z. Piešťany,
18. OZ Genofond, Dolná Súča, 19. Spevácky zbor
Coro Laudamus, o. z., 20. OZ Folklórny súbor
Žito, 23. Emerald, s. r. o., 24. Mgr. Zora Petrášová,
25. Folklórny súbor Máj, 26. Folklórna spevácka
skupina Povoja, 27. Cesta pomoci, o. z., 28. Shams,
o. z., 29. Re Public group, s. r. o., 30. Regionálne
centrum Sloboda zvierat, 31. IDEA DEKOR, s.
r. o., 32. ŠPK Kúpele Piešťany, 33. Basketbalový
klub mládeže Piešťany, 34. Letecko-modelársky
klub FF Piešťany, 35. ŠBR Piešťany, 36. MUAYTHAI Piešťany, 37. ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele
Piešťany, 38. MHK Piešťany, 39. Prvý futbalový

klub Junior Piešťany, 40. MTJ – stolnotenisový
oddiel, 41. Tenisový klub Kúpele Piešťany,
42. H2O Motorsport Piešťany, 43. Piešťanský
plavecký klub, 44. PFK Piešťany, 45. ANOMO,
o.z., 46. Seigokan, 47. Hokejový klub Havrani
Piešťany, 48. Klub vodného póla Kúpele Piešťany,
49. TJ Sĺňava Piešťany, 50. Neptún klub Piešťany,
o.z., 51. Atletický oddiel Družba Piešťany, 52.
TJ Družba Piešťany, 53. Piešťanská liga proti
reumatizmu, 54. Alzheimercentrum Piešťany, n.
o., 55. Centrum pomoci pre rodinu, 56. ANIMO,
57. Slovenská únia proti osteoporóze, Piešťany,
58. Trnavská arcidiecézna charita, 59. Liga proti
rakovine SR, pobočka Piešťany, 60. Medzinárodný
klub žien Piešťany, 61. MO Jednoty dôchodcov
Slovenska Piešťany, 62. SERVIAM, 63. Liga proti
reumatizmu SR, 64. NODAM – Združenie detí
a mládeže.
8. Nový informačný kanál mesta Piešťany
Mesto Piešťany sa stalo súčasťou mobilnej
aplikácie s názvom V obraze.
K získaniu informácie je potrebný chytrý mobilný
telefón s operačným programom Android alebo
i OS, prístup na internet a miesto v úložisku
mobilného telefónu cca 13 MB.
Táto mobilná aplikácia prináša prehľad správ
a aktualít z webovej stránky mesta, tiež informácie
o kultúrnych, športových i ďalších podujatiach,
fotogalériu i dokumenty vyvesené na úradnej
tabuli.
9. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2018
Náčelníkom MsP v Piešťanoch bol PaedDr. Ing.
Marcel Mihalik. Celkový počet zamestnancov ku
koncu roka 2018 bol 42.
V štyroch smenách pracovalo 34 príslušníkov,
hliadkovú službu vykonávalo 26 policajtov. Do
organizačnej štruktúry mestskej polície patrili
ďalej 2 príslušníci vedenia MsP, 2 na prevencii
kriminality, 2 na priestupkovom konaní a 2
občianski zamestnanci.
Pri zabezpečovaní verejného poriadku mestská
polícia spolupracovala s obvodným oddelením
policajného zboru (OO PZ), s okresným
dopravným inšpektorátom (ODI), s odborom
kriminálnej polície (OKP), s odborom železničnej
polície (OŽP), s Vlastnou ochranou Slovenských
liečebných kúpeľov (VOSLK) i s ďalšími orgánmi
štátnej správy a samosprávy.
V roku 2018 mestská polícia zaznamenala 16 112
udalostí, z toho bolo vykonaných 10 286 kontrol,

uložených bolo 3 626 priestupkov a iných udalostí
bolo 2 200.
Z týchto priestupkov vlastnou činnosťou mestskí
policajti zistili 3 292 priestupkov, na útvar mestskej
polície bolo oznámených 334 priestupkov.
Z priestupkov bolo 3 328 dopravných a 298 iných,
napr. porušenie VZN.
V roku 2017 si mestská polícia zriadila samostatný
okrsok pre dve sídliská, Trajan a Juh. Kancelária
bola umiestnená na ZŠ F.E. Scherera. Spočiatku
sa v nej policajti zdržiavali trvale počas úradných
hodín, neskôr ju využívali len po telefonickom
oznámení občanov.
Príslušníci priestupkového referátu objasňovali
priestupky jednak z vlastného zistenia, tiež zo
zistenia hliadok a priestupky nahlásené občanmi
mesta.
Príslušníci monitorovacieho a dohliadacieho
strediska vykonávali kontrolnú činnosť, zisťovali
rôzne priestupky, zabezpečovali ochranu majetku
a pod. Mestský kamerový systém bol rozšírený o 6
kamier. 2 kamery boli umiestnené na Dom umenia,
1 na budovu mestskej knižnice a 3 na križovatku
ulíc dlhá, Veterná a Helsinská. Okrem nich sa 4
kamery nachádzajú v objekte mestskej polície na
Teplickej ul., nie sú však umiestnené v mestskom
kamerovom systéme.
Pracovníci referátu prevencie kriminality
vykonávali prednášky na školách, zabezpečovali
činnosť krúžkov, dopravnú výchovu detí ZŠ a MŠ,
organizovali alebo sa podieľali na organizácii
rôznych podujatí, zorganizovali detský letný tábor
v hoteli Junior pri Vrútkach a pod.
Mestskí policajti tiež zabezpečovali verejný
poriadok pri rôznych spoločenských akciách,
napríklad pri otvorení letnej kúpeľnej sezóny, pri
rôznych podujatiach, akciách a pod.
10. Nezamestnanosť v okrese Piešťany v roku 2018
Celková miera nezamestnanosti v roku 2018
na Slovensku bola najvyššia v januári (5,88 %)
a najnižšia v decembri (5,04 %). Okres Piešťany
patril v roku 2018 medzi okresy s najnižšou mierou
nezamestnanosti.
a) Najvyššia miera nezamestnanosti v roku 2018
v okrese Piešťany bola v júli (2,45 %) a najnižšia
v decembri (1,84 %).
b) Disponibilní uchádzači o zamestnanie v roku
2018 v okrese Piešťany – ÚPSVaR Piešťany ich
najviac evidoval v júni v počte 788 a najmenej
v decembri v počte 584.

2. Počasie a príroda
V dôsledku celosvetového otepľovania nielenže
každoročne stúpajú priemerné teploty, ale tiež sa
počasie vyznačuje aj rôznymi extrémami.
1. Počasie v Piešťanoch v roku 2018
Teploty – v priebehu roka boli dlhšie trvajúce
veľmi teplé obdobia, tiež sa vyskytovali prudké
zmeny teplôt. Veľmi teplý bol január, rekordne
teplý bol aj apríl, mimoriadne teplo bolo aj v lete
v období jún až august.
Počas roka 2018 bolo v Piešťanoch 119 letných
dní (najviac v auguste), tropických dní 40 (najviac
v auguste), supertropický deň bol 1 (tiež v auguste
s teplotou max. 35,1 °C). Teplo bolo už aj v apríli
a máji a tiež i v septembri.
Celkový počet ľadových dní (t max <0 °C) počas
roka bol iba 12. Najchladnejšie -15,3 °C bolo 1.
marca, v januári bola najnižšia teplota iba -6,5 °C
a v decembri  -6,6 °C.
Zrážky – v priebehu roka sa striedali obdobia
dlhotrvajúceho sucha s obdobiami výdatných
zrážok. Počas jari bolo sucho, v apríli napadlo
iba 11,9 mm a v máji 37,5 mm zrážok, čo malo
nepriaznivý vplyv na rast poľnohospodárskych
plodín. Veľa pršalo v júni, napadlo 109 mm
a v septembri 106 mm zrážok.
Január – na zimné obdobie to bol obzvlášť teplý
mesiac. Teplo bolo najmä v prvej a tiež koncom
tretej mesačnej dekády.
V 1. polovici januára bolo teplo, bez mrazu,
zamračené a občasný dážď, vzduch prúdil  od
juhovýchodu. Veľmi teplo bolo najmä od 6. do 9.
januára, teploty dosahovali 11 °C, v noci poklesli
na 7 až 8 °C.
Od 13. januára sa trochu ochladilo, cez deň bolo
okolo 0 °C, v noci -2 °C, pocitová teplota kvôli
vetru však bola nižšia. 14. januára  napadlo trochu
snehu, ten sa však hneď roztopil, snežilo aj 16.
januára, sneh sa však udržal iba niekoľko dní.
Sneh padal aj 20. a 21. januára, ale tiež sa postupne
roztopil.
Od 24. januára sa opäť postupne oteplilo, fúkal
juhovýchodný vietor, cez deň     bolo do 5 °C,
v noci 2 °C.  Veľmi teplo bolo koncom mesiaca,
29. januára bolo až 13 °C.
Február – vcelku tiež teplý mesiac.
Začiatkom mesiaca sa trochu ochladilo, v noci bol
slabý mráz. Od 6. do 8. februára bolo zamračené,
7. februára padal ráno dážď so snehom, následne
iba dážď.

Od 9. do 11. februára bola malá oblačnosť. Od 12.
februára bolo väčšinou zamračené, teploty cez deň
do 2 °C, v noci okolo 0 °C, pri vyjasnení -7 °C.
Silnejšie sa ochladilo až od 24. februára Fúkal
severný vietor, bola malá oblačnosť, nastali
celodenné mrazy, 28. februára bolo cez deň -4 °C,
v noci -13 °C. Aj keď sneh nebol, na zamrznutých
vodných plochách bolo na korčuľovanie dosť   
ľadu.
Marec – v 1. polovici mesiaca došlo postupne
k veľkej teplotnej zmene, oteplilo sa až o vyše
25 °C.
Začiatkom marca bolo ešte chladno, celodenné
mrazy, 1. marca bolo cez deň -6 °C, v noci až
-15,3 °C.
Od 4. marca sa počas niekoľkých dní veľmi
oteplilo. Vzduch prúdil od juhovýchodu, veľmi
teplo bolo najmä od 10. do 13. marca, teploty
dosahovali 13 °C, občasný dážď bol 9., 12., 15.
a 16. marca.
V dňoch 17. až 23. marca sa ochladilo, spočiatku
bolo zamračené, potom malá oblačnosť, cez deň
+1 °C, v noci -6 °C. Od 24. marca sa postupne
oteplilo, bolo oblačno, teploty ku koncu mesiaca
dosahovali 13 °C.
Apríl – suchý a teplý mesiac, bolo až 8 letných dní.
Postupne sa veľmi oteplilo; začalo sa jarné počasie,
fúkal juhovýchodný vietor.
Veľmi teplo bolo v dňoch 9. až 12. apríla, teploty
cez deň dosahovali 25 °C, v noci poklesli na 12 až
14 °C. 13. apríla boli dve búrky, jedna skoro ráno
v noci, druhá ráno.
15. až 17. apríla teploty trochu poklesli na 19 °C,
v noci 15. apríla trochu pršalo.
Od 18. apríla pokračovalo pekné jarné počasie,
bolo jasno alebo malá oblačnosť, teploty cez deň
dosahovali 25 až 26 °C, naďalej bolo sucho.
Koncom apríla bolo ešte teplejšie, fúkal
juhovýchodný vietor, teploty dosahovali 27 až
28 °C.
Máj – bol vcelku teplý a suchý. Veľmi teplo bolo
najmä koncom mája, krátkodobo sa ochladilo iba
v polovici mesiaca. Okrem 17 letných, boli aj 2
tropické dni.
Začiatkom mája bolo teplo, fúkal juhovýchodný
vietor, bola malá oblačnosť, cez deň až 28 °C,
v noci pokles na 15 °C. 8. mája bola búrka
s výdatným lejakom.
Od 9. do 11. mája bolo oblačno, teploty dosahovali
20 °C, od 12. do 14. mája bola malá oblačnosť
s teplotami do 25 °C.
Od 15. mája sa ochladilo, teploty klesli na 14 °C,

15. a 17. mája pršalo.
Od 19. mája sa opäť postupne oteplilo. 22. mája
bola v noci búrka.
Veľmi teplo bolo najmä od 26. mája, bola malá
oblačnosť, teploty postupne stúpli až na vyše
30 °C, v noci 18 °C.
Jún – vcelku teplo, dusno, 22 letných a 4 tropické
dni, viacero búrok s výdatným dažďom.
1. júna bola večer búrka s prudkým lejakom
a dlhotrvajúcim dažďom, ďalšie búrky boli
2. júna v noci, 6. júna popoludní s prudkým
dažďom a krupobitím a búrka bola aj 11. júna
v noci.
Postupne sa oteplilo, veľmi teplo bolo 12. a
13. júna s teplotami vyše 31 °C.
14. a 15. júna sa krátkodobo ochladilo na 21 °C.
Od 16. do 21. júna bolo opäť teplo a dusno,
21. júna bolo 31 °C, v noci búrka.
22. až 25. júna bolo chladnejšie, oblačno, severný
vietor, prudko sa ochladilo na 18 °C.
Koncom júna sa postupne otepľovalo, vyskytovali
sa prehánky alebo občasný dážď, teploty stúpli na
26 °C.
Júl – veľmi teplo bolo začiatkom a najmä koncom
mesiaca, 26 letných a 14 tropických dní.
Začiatkom júla sa postupne oteplilo, bolo
polooblačno, 5. a 6. júla teplota dosahovala 30
°C, v noci klesla na 19 °C. 10. júla popoludní bola
búrka.
11. a 12. júla sa ochladilo, teplota bola max. 20 °C.
Od 13. do 17. júla bolo teplejšie, sucho, max.
28 °C, v noci 18 °C.
18. a 19. júla sa opäť krátkodobo ochladilo,
severozápadný vietor, zamračené, max. 20 °C,
18. júla cez deň pršalo.
20. a 21. júla sa znovu oteplilo, vzduch prúdil od
juhu, 21. júla bola v noci búrka s prudkým lejakom.
22. a 23. júla bolo zamračené a občasný dážď.
Od 24. júla až do konca mesiaca bolo veľmi teplo,
malá oblačnosť, sucho, cez deň až 34 °C, v noci
20 °C.
August – veľmi teplo a sucho, 28 letných, z nich 20
tropických a 1 supertropický deň, 2 tropické noci,
krátke ochladenie bolo iba koncom mesiaca.
Od 1. do 10. augusta bolo horúco, dusno, malá
oblačnosť, teploty dosahovali 33 až 34 °C, v noci
poklesli na 19 až 21 °C. 1. augusta bola popoludní
búrka s prudkým lejakom, 5. augusta boli dve
búrky, jedna predpoludním a druhá popoludní so
silným nárazovým vetrom.
11. augusta sa krátkodobo čiastočne ochladilo.
Od 12. do 17. augusta bolo opäť teplo, sucho, malá

oblačnosť, teploty cez deň do 29 °C, v noci poklesli
na 15 až 17 °C, 13. augusta popoludní bola búrka.
Od 18. do 24. augusta bolo opäť veľmi teplo, južné
prúdenie vzduchu, malá oblačnosť, sucho a dusno,
teploty 32 až 33 °C, v noci poklesli na 18 až 19 °C.
25. a 26. augusta sa veľmi ochladilo, bolo
zamračené, teplota klesla až na 16 °C, v noci 9 °C.
Koncom mesiaca sa opäť oteplilo, teplota
dosahovala 28 °C, v noci okolo    17 °C.
September – väčšinou bolo teplo, chladnejšie bolo
až v poslednej mesačnej dekáde, 18 letných dní.
Od 1. do 4. septembra bolo niekoľko búrok, tiež
silno pršalo, cez deň max. 24 °C.
Od 5. do 13. septembra sa postupne oteplilo, bolo
slnečno, teplota postupne stúpala až na 28 °C,
v noci okolo 14 °C.
14. septembra bolo zamračené a dážď.
Od 15. do 21. septembra bolo pekné počasie, jasno
alebo malá oblačnosť, max. 28 °C.
Od 22. do 26. septembra sa už výrazne ochladilo,
bolo zamračené, dážď a prehánky, 24. septembra
fúkal silný severozápadný vietor, 26. septembra
bolo iba 12 °C, v noci 2 °C.
Po krátkodobom oteplení 27. a 28. septembra sa
potom opäť ochladilo.
Október – bol veľmi teplý, najmä v 1. polovici
a koncom mesiaca.
Začiatkom októbra bolo oblačno, občasný dážď,
max. 14 °C.
Od 3. do 16. októbra bolo “babie leto“, dlhodobo
pekné jesenné počasie, vzduch prúdil od
juhovýchodu, bolo jasno alebo polojasno, sucho,
teploty dosahovali 23 až 24 °C, v noci okolo 10 °C.
17. a 18. októbra bolo oblačno, občasný slabý
dážď.
Od 19. do 27. októbra sa postupne ochladilo, fúkal
severný vietor, spočiatku malá oblačnosť, potom
zamračené, 24. a 27. októbra pršalo, cez deň do
11 °C, v noci okolo 9 °C.
Od 28. októbra fúkal veľmi silný, teplý
juhovýchodný vietor, výrazne sa oteplilo, teploty
dosahovali 19 až 20 °C, v noci okolo 12 °C.
November – veľmi teplo bolo počas 1. polovice
mesiaca.
Od 1. do 7. novembra bolo veľmi teplo, vzduch
prúdil od juhovýchodu, premenlivá oblačnosť, 2.
a 3. novembra v noci pršalo, cez deň do 18 °C,
v noci okolo 12 °C.
Od 8. do 13. novembra bolo ešte stále teplo, teplota
dosahovala 15 °C.
Od 14. do 17. novembra sa ochladilo, bol severný
vietor, malá oblačnosť, sucho, cez deň max. 10 °C,

v noci pri vyjasnení už mráz -3 °C.
Od 18. do 20. novembra bolo zamračené, cez deň
5 °C, v noci okolo 2 °C, občasný slabý dážď alebo
mrholenie.
Od 21. do 26. novembra bolo teplejšie, zamračené,
juhovýchodný vietor, občasný dážď, cez deň do
8 °C, v noci okolo 5 °C.
Od 27. novembra sa ochladilo, fúkal studený
severozápadný vietor, jasno, cez deň do 3 °C,
v noci mráz až -6 °C.
December – veľmi teplý zimný mesiac.
Začiatkom decembra bolo najprv zamračené
a občasný dážď, potom bolo jasno, cez deň do
6 °C, v noci okolo 2 °C, pri vyjasnení mráz.
Od 6. do 11. decembra pokračovalo teplé počasie,
bolo zamračené a občasný dážď alebo mrholenie,
bez mrazu, cez deň do 8 °C, v noci okolo 5 °C.
Od 12. do 17. decembra sa ochladilo, vzduch prúdil
od severu, 15. decembra napadlo asi 5 cm snehu,
ktorý i s poľadovicou vydržal niekoľko dní, cez
deň okolo 0 °C, v noci -3 °C až -5 °C.
Od 18. do 20. decembra bola premenlivá
oblačnosť, 20. decembra napadlo trochu snehu.
Od 21. decembra sa postupne oteplilo, bolo
zamračené, občasný dážď, sneh a poľadovica sa
roztopili, 23. decembra bolo až 9 °C, v noci 5 °C.
Cez Vianoce bolo zamračené, občasný dážď, 24.
a 25. decembra cez deň do 3 °C, v noci okolo 1 °C.
Od 26. decembra bolo ešte teplejšie, cez deň do
6 °C, v noci okolo 3 °C.

3. Politický a verejný život
1. Trojkráľový koncert
6. januára 2018 sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda
v Piešťanoch uskutočnil Trojkráľový koncert.
Vystúpil piešťanský spevácky zbor Coro Laudamus
s dirigentom Mgr. art. Jánom Procházkom.
2. Pracovná porada riaditeľov úradov práce
V dňoch 25. a 26. januára 2018 sa v Piešťanoch
v hoteli Balnea Esplanade uskutočnila pracovná
porada riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny z celého Slovenska. Porady sa zúčastnil
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján
Richter.
Na Slovensku pôsobí 46 úradov práce, ktoré vedie
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na porade
sa riešili problémy súvisiace so situáciou na trhu
práce, ktorá je odlišná v jednotlivých regiónoch.

3. Stretnutie predsedu TTSK s predstaviteľmi
samospráv v regióne Piešťan
Po svojom zvolení absolvoval predseda Trnavského
samosprávneho kraja Jozef Viskupič sedem
stretnutí s primátormi a starostami v rámci kraja.
12. februára 2018 zavítala delegácia predstaviteľov
TTSK do Piešťan. Stretnutia sa zúčastnili primátor
Piešťan a starostovia obcí piešťanského okresu.
Spoločne prerokovali úlohy pre budúce obdobie.

občanoch.
Za katolíkov vykonal pokánie farár Branislav
Popelka z Farnosti sv. Štefana, za evanjelikov farár
Branislav Dolinský, za pravoslávnych pop Marek
Kundis, za apoštolskú cirkev pastor Juraj Gábriš, za
spoločenstvo Živá voda   Štefan Patrik Kováč a za
spoločenstvo Prístav jeho predstaviteľ Juraj Hargaš.
Všetci spomenutí po svojich slovách a modlitbách
zapálili sviece na menore.

4. Spomienkové podujatie na novinára Jána
Kuciaka
6. marca 2018 sa na Nám. slobody v Piešťanoch
uskutočnilo spomienkové stretnutie na novinára
Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú,
ktorí boli 25. februára 2018 zavraždení v rodinnom
dome vo Veľkej Mači.
Konala sa pietna spomienka na oboch
zavraždených, spojená so zapaľovaním sviečok.
K prítomným občanom sa prihovorili redaktor
Piešťanského týždňa Gabriel Kopúnek, bývalý
novinár a fotoreportér Dušan Knap a o živote
archeologičky Martiny Kušnírovej hovoril riaditeľ
Balneologického múzea Imricha Wintera Vladimír
Krupa.

7. Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 4. apríla 2018,
zorganizovali ho Mesto Piešťany a OV SZPB
v Piešťanoch.
K účastníkom osláv sa prihovorili viceprimátor
mesta Martin Valo a predseda OV SZPB Ivan
Nosko. Uskutočnil sa pietny akt kladenia vencov,
slávnostný pochod  k Pamätníku osloboditeľom sa
konal za sprievodu dychového orchestra Inovčanka.

5. Protestné zhromaždenie pod názvom Za slušné
Slovensko
Po násilnej smrti Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej sa na Slovensku konali protestné
zhromaždenia pod názvom Za slušné Slovensko.
V Piešťanoch sa protestné zhromaždenia konali
na Nám. slobody 9. marca, 16. marca, 23. marca
i 5. apríla 2018. K prítomným občanom sa
prihovorilo viacero rečníkov. Účastníci podujatia
žiadali dôkladné vyšetrenie vraždy J. Kuciaka
a M. Kušnírovej a odstúpenie alebo odvolanie
niektorých štátnych predstaviteľov.
6. Podujatie k 76. výročiu holokaustu – pokánie
28. marca 2018 sa na Malej scéne MsKS
v Piešťanoch uskutočnilo spomienkové podujatie
v deň 76. výročia prvého odvlečenia židovských
žien a dievčat do Oswienčimu. V nacistických
koncentračných táboroch skončilo 1 063
židovských obyvateľov Piešťan. V roku 1938
tvorila židovská komunita v Piešťanoch 12 %
obyvateľov mesta.
V úvode zaznela slovenská a izraelská hymna.
O osudoch piešťanských židov hovoril predstaviteľ
združenia Živá voda Štefan Patrik Kováč. Mená
obetí spomenul viceprimátor mesta Martin Valo.
Po pietnej hebrejskej piesni Katodoš nasledovalo
pokánie za bezprávie spáchané na židovských

8. Deň narcisov v Piešťanoch
Charitatívne podujatie, spojené s dobrovoľnou
zbierkou, zorganizovala v Piešťanoch
13. apríla 2018 miestna Liga proti rakovine na
čele s predsedníčkou Máriou Šiškovou. Tisícky
kvietkov rozdávalo v meste a jeho okolí asi 250
dobrovoľníkov, hlavný stánok ligy sa nachádzal
na Nám. slobody. V regióne Piešťan sa vyzbieralo
20 290 eur, ktoré sa použili na psychosociálnu
pomoc, prevenciu a vzdelávanie, na výskum
a zdravotnícke zariadenia.
9. Podujatie Najsilnejší Slovák 2018
Súboje najsilnejších mužov Slovenska sa
uskutočnili 6. mája 2018 na Nám. slobody
v Piešťanoch.
Organizátormi súťaže boli Mesto Piešťany, OO
CR Rezort Piešťany a Slovenská asociácia silných
mužov(SASIM).
Podujatia sa zúčastnilo jedenásť silákov, medzi
nimi aj 4-násobný Najsilnejší Slovák Igor Petrík,
ktorý titul obhájil aj v Piešťanoch. Súťažilo
sa v zdvíhaní klady, obrovskej pneumatiky,
betónových gúľ, v mŕtvych ťahoch a ťahaní
kamióna.
10. Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil 7. mája
2018 na Nám. SNP.
Podujatie pripravilo Mesto Piešťany a OV SZPB
v Piešťanoch. Osláv sa zúčastnili - poslankyňa NR
SR Magdaléna Kuciaňová, poslanci MsZ, členovia

a sympatizanti SZPB, zamestnanci MsÚ, študenti
Gymnázia P. de Coubertina a ďalší obyvatelia
mesta.
Slávnostné príhovory predniesli viceprimátor
mesta Martin Valo a predseda OV SZPB Ivan
Nosko. Slávnostný sprievod prešiel k Pamätníku
osloboditeľom s hudobným sprievodom DH
Inovčanka.
11. Cena primátora mesta Piešťany za rok 2017.
Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2017
Slávnostný galavečer sa uskutočnil 12.mája 2018
v Dome umenia. Moderátorom podujatia bol Peter
Varinský z TV Markíza.
Sprievodný program obsahoval videodokrútky
a gospelové spevy.
a) Cena primátora mesta Piešťany za rok 2017 –
ocenené boli významné osobnosti z niekoľkých
oblastí spoločenského života ocenený bol aj
filantrop roka 2017 v Piešťanoch.
V kultúrnej oblasti boli udelené dve ceny. Cenu za
„kultúrny počin roka“ získal in memoriam Kornel
Duffek za svoju dlhoročnú kultúrno-spoločenskú
činnosť v Piešťanoch.
Cenu „kultúrna osobnosť roka“ získal Ján
Procházka, dirigent a umelecký vedúci speváckeho
zboru Coro Laudamus.
V oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej cenu získal Jozef Mikuš za
starostlivosť a výchovu maloletého chlapca.
Cenu primátora v environmentálnej oblasti získala
Ľubomíra Baleková za svoju činnosť v OZ RC
Sloboda zvierat Piešťany.
Ocenenie „filantrop roka 2017“ bolo udelené
Jánovi Horňákovi, dlhoročnému organizátorovi
prehliadok historických vozidiel Piešťanské zlaté
stuhy.
b) Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2017 – ocenenie si prevzali aj najlepší športovci
mesta a prezentovaný bol aj najobľúbenejší
športovec mesta za rok 2017;
- kategória juniorov, 1. miesto plavkyňa Sára
Niepelová
- kategória dospelých, 1. miesto tenistka
Magdaléna Rybáriková
- kategória športových kolektívov, 1. miesto
Piešťanské Čajky.
V kategórii trénerov bola ocenená Annamária
Halmová, ktorá pripravuje mladých atlétov TJ
Družba Piešťany.
Najobľúbenejším športovcom Piešťan za rok 2017

sa stal futbalista Jozef Glos. O jeho prvenstve
rozhodlo najviac hlasov odovzdaných v ankete na
webovej stránke Osobnosť mesta Piešťany.
Ocenenia odovzdával primátor mesta Miloš
Tamajka. Ocenené osobnosti predstavili
predsedovia príslušných komisií MsZ –
predsedníčka komisie pre kultúru a názvoslovie
Adriana Drahovská, predseda komisie pre
zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie Martin
Cifra, predseda komisie pre životné prostredie
Peter Jančovič a športovcov predstavil predseda
komisie pre šport a rekreáciu Jozef Drahovský.
12. Oslavy Dňa matiek
Podujatie sa uskutočnilo 14. mája 2018
v reštaurácii Semafor. Zúčastnilo sa ho viac ako
sto členiek občianskych združení a pacientskych
organizácií pôsobiacich na území mesta. Akciu
pripravilo Denné centrum Rozmarín.
K prítomným ženám sa prihovorili primátor
mesta Miloš Tamajka, poslanec MsZ Martin Cifra
a predseda DC Rozmarín Ján Šicko.
V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ na
Staničnej ul., ktoré pôsobia v dramatickom súbore
Srdiečko a vo folklórnom súbore Predškoláčik.
Tiež vystúpili členky Ligy proti reumatizmu
a Rozmarínky.
13. Ponuka na vstup mesta Piešťany do EHTTA
Piešťany dostali ponuku stať sa členom Európskej
asociácie historických kúpeľných miest EHTTA.
Informácie o možnostiach vstupu oznámil
primátorovi mesta Milošovi Tamajkovi
viceprezident spoločnosti Mario Crecente na
stretnutí 15. mája 2018 na MsÚ v Piešťanoch.
Medzinárodná asociácia vznikla pred 10 rokmi
a združuje v súčasnosti viac ako 40 kúpeľných
miest v 15 európskych krajinách. Členom asociácie
sa už stali Karlove Vary a v procese vstupu sú už aj
Luhačovice.
Asociácia EHTTA sa zapája do rôznych projektov,
v rámci ktorých sa kúpeľné mestá môžu uchádzať
o finančné prostriedky na svoj rozvoj alebo
o investície na zveľadenie národných kultúrnych
pamiatok.
14. Tradičné umelecké remeslá – 10. ročník
Medzinárodný festival ľudových remeselníkov sa
konal v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove v dňoch
18. až 20. mája 2018.
Stánky s rôznym, ručne vyrábaným tovarom, boli
umiestnené od kúpaliska Eva po Kolonádový

most. Remeselníci prezentovali košikárstvo,
drôtikárstvo, výrobu keramiky, spracovanie látok,
skla, kožiarstvo, šperkárstvo, nádoby do kuchyne,
dekorácie, tradičné jedlá a pod.
Uskutočnil sa krojovaný sprievod remeselníkov
z Kúpeľného ostrova na pešiu zónu. Prebiehal
kultúrny program, prezentovalo sa aj pohybové
divadlo Ľudia z hliny. V hudobnom pavilóne
Harmony sa uskutočnil detský jarmok ľudových
remesiel. Deťom čítal Braňo Jobus a tiež vystúpilo
Stražanovo bábkové divadlo.
Organizátormi podujatia boli OZ Tradičné ľudové
umelecké remeslá a SLK Piešťany, a. s.
15. Otvorenie 84. sezóny kúpaliska Eva
Svoju ďalšiu letnú sezónu otvorilo kúpalisko
Eva 28. mája 2018. Prevádzku kúpaliska naďalej
zabezpečoval Klub vodného póla Kúpele Piešťany.
Mesto Piešťany prostredníctvom OO CR Rezort
Piešťany na túto sezónu prispelo sumou 15 tis. eur.
16. Kampaň Do práce na bicykli – 5.ročník
Kampaň vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby
SR a prebiehala počas mája 2018.
V Piešťanoch sa do kampane zapojilo 181
účastníkov v 54 družstvách. Počas mesiaca celkove
najazdili 19 409,47 km, čo bolo na jedného
účastníka 107,23km.
17. Podujatia k Medzinárodnému dňu detí
Pri príležitosti MDD sa v Piešťanoch uskutočnilo
niekoľko podujatí.
a) Podujatie Super MDD - 2. ročník – 1. júna 2018
sa pred obchodným domom Prior uskutočnilo
benefičné podujatie, ktoré pre deti zorganizovalo
OZ Myška na čele s predsedom Ivanom Samkom.
Občianske združenie plánuje v roku 2019 poslať
do letného folklórneho tábora vo Východnej desať
detí z piešťanského azylového domu, od charity
a sociálnych úradov.
Dopoludnia sa pred Priorom hrali deti z MŠ a ZŠ
v sprievode svojich učiteliek a popoludní tu prišli
deti so svojimi rodičmi.
Pripravené boli viaceré atrakcie, jedna z nich
mala dĺžku až 25 m, tiež tu bola vodná atrakcia,
kresliareň, maľovanie na tvár, kreatívne dielne,
prítomnosť maskotov a pod.
b) Podujatie v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku – deti tam prišli so svojimi rodičmi.
Uhovorený strýko Baltazár a nemý Samo ich
zapájali do rôznych aktivít a súťaží.
Zábavný program spojený s tvorivými dielňami

pripravilo MC Úsmev spolu s Mestskou políciou
v Piešťanoch.
18. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
– 27. ročník
OLKS v Piešťanoch sa uskutočnilo 2. júna 2018.
Organizátormi podujatia boli Mesto Piešťany,
MsKS a OO CR Rezort Piešťany.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili významní
hostia, a to mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci
na Slovensku – Spolkovej republiky Nemecko
Joachim Blajker, Bieloruskej republiky Igor
Lešchnija, Kubánskej republiky Sonia Pita Montes,
Bulharskej republiky Yordanka Chobanova
a Ukrajiny Jurij Muška, poslankyne NR SR
Petra Krištúfková a Adriana Pčolinská, predseda
TTSK Jozef Viskupič a poslanci TTSK, delegácie
partnerských miest z fínskej Heinoly, poľskej
Ustrone, maďarského Hajdúnánásu, českých
Luhačovíc a Poděbrad a prvýkrát aj zástupcovia
českej obce Piešťany.
Prítomní boli aj primátori, starostovia a poslanci
ďalších miest a obcí na Slovensku, vedenie
a poslanci MsZ mesta Piešťany i ďalší hostia.
V hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom
ostrove vykonali požehnanie liečivých prameňov
predstavitelia cirkví – rímskokatolícky dekan Jozef
Gallovič a evanjelický farár Branislav Dolinský.
Slávnostný sprievod prešiel od Kúpeľného ostrova
k Hudobnému pavilónu v mestskom parku, kde
sa uskutočnilo slávnostné OLKS. Príhovory mali
primátor Piešťan Miloš Tamajka a generálny
riaditeľ SLK Piešťany Christian Schoepf. Letnú
sezónu otvoril primátor mesta úderom na gong.
Popoludní sa konala recepcia v hoteli Balnea
Palace a tiež kultúrny program v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku.
V rámci OLKS sa uskutočnili aj viaceré sprievodné
podujatia.
19. Piešťanské zlaté stuhy - Concours d’Élégance –
26. ročník
Súťažná prehliadka historických vozidiel –
veteránov sa konala v Piešťanoch v dňoch 7. až
9. júna 2018. Hlavnými organizátormi podujatia
boli firma Horňák, Veteran Car Club Piešťany
a SLK Piešťany, a. s.
Uskutočnili sa jazdy mestom, súťažné jazdy na
trasách mimo Piešťan a prehliadka historických
automobilov pred hotelom Thermia Palace
s vyhodnotením najkrajších áut.
7. júna sa uskutočnila propagačná jazda veteránov

pešou zónou, parkovanie bolo na Kúpeľnom
ostrove.
8. júna historické vozidlá vyrobené do roku 1918
vykonali jazdu na trase Piešťany - Čachtice Beckov - Piešťany a vozidlá vyrobené po roku
1918 na trase Piešťany - Topoľčianky - Národný
žrebčín - Piešťany.
Po návrate boli účastníci predstavení na pešej zóne
pred Zuckmann Villou.
9. júna sa uskutočnila návšteva Vojenského
historického múzea v Piešťanoch. Na Kúpeľnom
ostrove prebiehala výstava historických závodných
áut, motocyklov a špeciálov, výstava historických
stabilných motorov (Zdeno Devečka), výstava
historických bicyklov (združenie Velo Orbis –
Majerov a syn), výstava historických vojnových
vozidiel (združenie Old Duty Trucks).
Vyvrcholením Piešťanských zlatých stúh bola
večerná prehliadka krásy automobilových
veteránov a ich majiteľov oblečených v dobových
kostýmoch, ktorých jednotlivo predstavili pred
hotelom Thermia Palace. Najstarším vozidlom
bol De Dion Bouton z roku 1906. Tiež prebiehal
kultúrny program a na záver bol ohňostroj.
20. Veteránske podujatie 1000 mil
československých
Súťaž historických vozidiel zorganizoval Veteran
Car Club Praha pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československej republiky.
1. etapa prebiehala 14. júna 2018 na trase Praha
– Bratislava, 2. etapa 15. júna na trase Bratislava Piešťany - Pezinská Baba - Bratislava a 3. etapa
16. júna na trase Bratislava - Praha.
21. Festival áut Car At Tuning Party – 15. ročník
Najväčší hudobno-motoristický festival na
Slovensku sa konal 15. a 16. júna 2018 na letisku
v Piešťanoch. Podujatie spojilo motorizmus, šport,
hudbu, tanec, atrakcie a zábavu.
V programe boli súťaže v driftoch, šprintoch, EDM
stage, súťaž krásy Miss Carat Tuning, akrobati
hip-hop a pod.
22. Festival Paráda
Festival sa prvýkrát konal v roku 2010 v areáli
Zelenej vody pri Novom Meste nad Váhom, v roku
2018 prvýkrát v Piešťanoch.
Prvý bezbariérový festival Paráda v Piešťanoch sa
uskutočnil na Kúpeľnom ostrove 16. júna 2018.
Podujatie zorganizoval Slovenský paralympijský
výbor v spolupráci s SLK Piešťany a. s.

Generálnym partnerom bola spoločnosť Slovenský
plynárenský priemysel, a. s. Festival nadviazal na
minuloročnú akciu Ruka v ruke v Piešťanoch.
Cieľom podujatia bola spoločná zábava
a súťaženie zdravých a zdravotne znevýhodnených
ľudí. Pre účastníkov bol pripravený bohatý
kultúrny a športový program. Tiež boli
oboznámení o úspešnom vystúpení slovenských
paralympionikov na Zimných paralympijských
hrách 2018 v Pjongčangu.
Prvý bezbariérový festival bol zároveň súčasťou
novej komunikačnej platformy Sme si rovní,
ktorú zahájil Slovenský paralympijský výbor
tesne pred odletom výpravy paralympionikov na
ZPH 2018 v Pjongčangu. Tiež bola odhalená nová
tabuľka na Chodníku slávy paralympionikov, ktorí
v Pjongčangu získali 11 medailí, z toho 6 zlatých,
4 strieborné a 1 bronzovú.
23. Prechádzka rozprávkovým parkom
Podujatie pre rodiny s deťmi sa uskutočnilo
16. júna 2018 v mestskom parku. Zorganizovali
ho Mesto Piešťany a Materské centrum Úsmev.
Získalo si už veľkú obľubu verejnosti.
Pre deti bol pripravený pestrý program. Stretli
sa s viacerými rozprávkovými bytosťami
a zvieratkami, súťažili, hrali sa a zabávali sa.
24. Folkloristické podujatie Jánska noc
Letný slnovrat pripadá na 21. júna a oddávna je
spojený s tradíciou zapaľovania svätojánskych
ohňov. Podujatie pripravili folklórne súbory Máj
a Žito a uskutočnilo sa 23. júna 2018 na nábreží
Váhu pri Lodenici.
Folkloristi tancovali a spievali okolo vatry,
odvážnejší ju i preskakovali. Hudba vyhrávala, pre
deti boli pripravené súťaže a bola i opekačka.
25. Stretnutie slovenských turistov v Piešťanoch
V dňoch 2. až 8. júla 2018 sa v Piešťanoch
uskutočnil 65. zraz Klubu slovenských turistov
a zároveň 49. stretnutie turistických oddielov
mládeže. Zúčastnilo sa ho vyše 700 registrovaných
turistov zo Slovenska i zo zahraničia, nechýbali
ani domáci členovia Klub slovenských turistov TJ
Bezovec Piešťany.
Pre účastníkov stretnutia bol pripravený bohatý
program. Absolvovali komentované prehliadky
kúpeľov a mesta, kultúrne a športové podujatia,
poznávacie výlety do okolitých obcí a turistické
výstavy do okolitých vrchov Považského Inovca
a Malých Karpát.

Napríklad, historickým vláčikom sa previezli
z Piešťan do Višňového, odtiaľ vystúpili na
Čachtický hrad a cez vrchy prešli do Šípkového.
V okolí Piešťan absolvovali turistický výstup na
Čertovu pec a tiež výstup na Ahoj nad Bankou,
spojený so zábavnými aktivitami.
26. Krojovaný Anna bál
Tradičný Anna bál sa konal v Piešťanoch
28. júla 2018. Podujatie zorganizovalo OZ Cesta
pomoci Piešťany, finančne ho podporili Mesto
Piešťany, TTSK, Nadácia Jána Korca Trnava a OZ
JUWAMEN.
Na Nám. slobody sa prezentovali folklórne súbory
– FS Modrovanky - Krojovanky z Modrovej, FS
Kapustár z Trebatíc a FSS Povoja z Piešťan.
Krojovaný sprievod s hudbou a tancom sprevádzala
Vavrinecká trojka z Kočína - Lančára. Zábava sa
konala v Mestskej záhrade reštaurácie La Musica
na Teplickej ul.
27. Letný tábor hendikepovaných detí
Stretnutie vozíčkarov a ďalších hendikepovaných
detí sa uskutočnilo v Piešťanoch v dňoch 6. až
11. augusta 2018. Letný tábor zorganizovali
členovia piešťanského OZ Serviam.
Program obsahoval myšlienku cestovania po
svete a spoznávania jedál rôznych krajín, napr.
v Kórei, Indii, v Španielsku a pod. Súčasťou
podujatia boli aj rôzne súťaže a výlety do okolia.
28. Piešťanské hody
Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 19. augusta 2018
na Mariánskom námestí v Piešťanoch.
Dopoludnia bola sv. omša v Kostole sv. Štefana
(uhorského kráľa), odslúžil ju farár Branislav
Popelka, účinkoval piešťanský spevácky zbor Coro
Laudamus.
Popoludňajší program otvoril primátor Miloš
Tamajka a riaditeľka MsKS Marta Jurčová.
Vystúpili hudobné skupiny – ĽH Borovienka
a country skupina Váh River Band. Mal vystúpiť
aj ruský kozácky súbor Volnij Don, pre poruchu
vozidla však nestihli do Piešťan včas prísť.
V Piešťanoch vystúpili v náhradnom termíne
6. septembra 2018 v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku.
29. Oslavy 74.výročia Slovenského národného
povstania
Na Nám. SNP v Piešťanoch sa uskutočnil pietny
akt kladenia vencov, tento rok bez verejných

vystúpení a príhovorov. Od mestského úradu
k Pamätníku osloboditeľom prešli vojaci brigádnej
jednotky z Hlohovca, predstavitelia mesta i okresu,
členovia SZPB i ďalší účastníci. Osláv sa zúčastnil
primátor mesta Miloš Tamajka, M.B.A. a predseda
OV SZPB JUDr. Ivan Nosko. O hudobný sprievod
počas slávnostného pochodu k Pamätníku
osloboditeľom sa postarala dychová hudba
Inovčanka.
Kytice kvetov boli položené tiež k pomníku letcov
v mestskom parku i na hrob vtedajšieho veliteľa
Piešťanského letiska Ivana Haluzického.
30. Prezident Slovenskej republiky na návšteve
v Piešťanoch
Prezident SR Andrej Kiska vykonal 6. septembra
2018 prvú oficiálnu návštevu Piešťan. Na
mestskom úrade ho privítal primátor mesta Miloš
Tamajka. Odtiaľ išiel k pamätníku Antona Srholca
a potom do Gymnázia P. de Coubertina, kde
diskutoval so študentmi.
S občanmi mesta sa prezident stretol ešte
predpoludním na Nám. slobody, kde položil veniec
pod pamätnú plaketu nežnej revolúcie. Prihovoril
sa k prítomným občanom, okrem potlesku
a súhlasných výkrikov sa vyskytli aj prejavy
nesúhlasu. Potom prezident prešiel cez pešiu zónu,
kde sa zdravil a fotografoval s okoloidúcimi. Na
Kúpeľnom ostrove si prezrel kúpeľné zariadenia
a obedoval v Thermii Palace.
Popoludní prezident nakrátko zavítal do Drahoviec.
Po návrate do Piešťan ešte diskutoval v Elektrárni
Piešťany so zástupcami rôznych občianskych
združení.
31. Deň ozbrojených zložiek a záchranných
systémov s deťmi v Piešťanoch
Podujatie pre rodiny s deťmi sa konalo
8. septembra 2018 v priestoroch Vojenského
historického ústavu - múzejné oddelenie Piešťany.
Uskutočnilo sa pod záštitou ministra obrany SR
a primátora mesta Piešťany, k pohode prispelo aj
slnečné počasie.
Návštevníci si mohli prezrieť exponáty múzea,
sledovať prelety lietadiel      MIG-29, zoskoky
parašutistov, ukážky vzdušných a pozemných
bojových  činností i ukážky historických vozidiel.
Prezentovali sa aj policajti a hasiči, predviedli sa
kynologické a hipologické ukážky a pod.
Súčasťou podujatia bolo aj niekoľko kultúrnospoločenských akcií.
32. September Fest 2018 - Piešťany – 8. ročník
Pivný festival v Piešťanoch sa konal na Nám.

slobody v dňoch 10. až 16. septembra 2018.
Pre návštevníkov bolo k dispozícii viac než
50 rôznych druhov piva – svetlého a tmavého,
alkoholického a nealkoholického, kvasinkového
i nepasterizovaného. Zastúpenie mali aj domáci
výrobcovia piva.
Tiež sa mohli ochutnať jedlá tradičnej pivnej
kuchyne.
Rôzne hudobné skladby hrali kapely Coverage,
Edibles, Elán Tribute, Naex i viaceré ďalšie.
Občanov, bývajúcich v centre mesta však vyrušoval
hluk, najmä keď hudobný program prebiehal
v nočných hodinách.
33. Victoria Regia – 25. ročník. Kvetinové korzo
Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov
Victoria Regia s medzinárodnou účasťou z Čiech
a Maďarska sa konala v Piešťanoch v dňoch 17. až
23. septembra 2018. Vyhlasovateľom súťaže bola
SOŠ záhradnícka v Piešťanoch, ktorá v tomto roku
oslávila     50. výročie svojho založenia.
Podujatie bolo tradičným ukončením Letnej
kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Tohtoročnou témou
súťaže bola Symfónia v kvete.
Kategórie profesionál - seniori:
1. miesto (Zlatá čaša) – Ján Milt (Květina Milt,
s. r. o. Plzeň), 2. Robert Bartolen (Kvetinárstvo
Bartolen), 3. Klaudia Martinková (ZF Mendela
Brno).
Kategória záhradnícke školy - juniori:
1. Vlastimil Kucharovič (SŠZaZe Děčín),
2. Vanda Tmělová (SŠZ a T Litomyšl),
3. Katarína Cisariková (SOŠ záhradnícka
Piešťany).
Kategória základné školy:
1. Silvia Pavúrová (4. ZŠ Považská Bystrica),
2. Sofia Gvuščová (ŽŠ Mojmírova ul.), 3. Soňa
Jánošíková (2. ZŠ Senica).
Do Siene slávy floristov bola uvedená učiteľka
SOŠ záhradníckej v Piešťanoch Ing. Marta Rybová
a tiež in memoriam bývalý riaditeľ školy Ing. Igor
Drobný, PhD.
V sobotu 22. septembra sa konalo Kvetinové korzo.
Kategória alegorických vozov – najlepšie
umiestnenia získali študenti SOŠ záhradníckej
v Piešťanoch. 1. miesto obsadil alegorický voz
študentov 3.A triedy s názvom Lego príbeh, ďalšie
miesta obsadili Viva Musica, Naj záhradník,
Disney Land, Květinová explózia a Mr. Been.
Kategória peších a skupinových alegórií – 1. miesto
získala alegória Rusalky (Veselé), 2. Motýlí efekt,
3. Lesné bytosti.
34. Konferencia Šport Quo Vadis – Kam smeruješ,

šport
Podujatie sa konalo 27. septembra 2018 v hoteli
Park v Piešťanoch. Zorganizovala ho Asociácia
športových klubov Piešťany spolu s odborným
partnerom konferencie – Učenou právnickou
spoločnosťou pod odborným dohľadom Jána Filca.
Na konferencii bolo odprednášaných viacero
príspevkov, ktoré sa týkali zákona o športe,
zvyšovania záujmu žiakov škôl o šport, významu
fyzioterapie a psychológie pre športovcov a pod.
O význame školských športových súťaží pre
získavanie žiakov na pravidelné športovanie
hovoril čestný predseda Slovenskej asociácie športu
na školách a čestný člen Slovenského olympijského
výboru Anton Javorka z Moravian nad Váhom.
35. Deň architektúry v Piešťanoch – 7. ročník
V tomto roku sa podujatie konalo pri príležitosti
100. výročia vzniku 1. Československej republiky.
V období 1. ČSR bolo v Piešťanoch postavených
niekoľko významných stavieb, ich autormi boli
architekti Emil Belluš, Pavol Weisz i ďalší.
V sobotu 29. septembra 2018 sa uskutočnil tradičný
výlet za architektúrou na bicykli.
V nedeľu 30. septembra bola pre deti namiesto
tvorivých dielní pripravená vychádzka pod názvom
Emil v meste. Mali pracovné listy, pomocou
ktorých spoznávali diela architekta Emila Belluša,
akými sú Kolonádový most a budova Pošty 1
Piešťany.
Spoluorganizátorkou Dňa architektúry
v Piešťanoch bola Eva Rohoňová, pracovné listy
pre deti ilustrovala piešťanská výtvarníčka Alica
Kucharovič.
36. Ocenenia Trnavského samosprávneho kraja
Predseda TTSK Jozef Viskupič odovzdal
4. októbra 2018 ocenenia občanom, ktorí
významným spôsobom prispeli k rozvoju
Trnavského kraja vynikajúcimi výkonmi
a výsledkami vo vedeckej, technickej, umeleckej,
športovej, publicistickej a verejnoprospešnej
činnosti.
Medailou boli ocenení aj traja Piešťanci –
reprezentantka SR v tenise Magdaléna Rybáriková,
lekár a popredný odborník v oblasti neurológie
a fyzioterapie MUDr. Jozef Haring a zakladateľ
detských rybárskych krúžkov a organizátor
detských rybárskych pretekov na Slovensku
Jaroslav Heler.
37. Oslavy 60. výročia vzniku Mestského

kultúrneho strediska v Piešťanoch
Oslavy 60. výročia vzniku MsKS v Piešťanoch sa
uskutočnili v KSC Fontána 1. októbra 2018.
Osláv sa zúčastnili tvorcovia a šíritelia kultúrneho
a spoločenského diania v Piešťanoch a pozvaní
hostia.
Riaditeľmi MsKS počas jeho doterajšej histórie
boli – prvým bol Anton Pastírik, ďalšími boli
Kornel Duffek, PhDr. Anna Galovičová, Mgr. Zora
Petrášová, PhDr. Róbert Bača, Margita Knapová,
v súčasnosti je riaditeľkou Mgr. Marta Jurčová.
Priamym predchodcom MsKS bolo Kultúrne
a spoločenské stredisko Piešťany (KaSS), ktoré
bolo zriadené 14. augusta 1958.
Pri tejto príležitosti boli ocenení predstavitelia
spoločenských a kultúrnych organizácií, inštitúcií
a škôl, spolupracujúci s MsKS.
Ocenení boli: Ing. Mária Šišková (Liga proti
rakovine), Viera Mikulová (Liga proti reumatizmu),
Božena Kršiaková (Slovenský zväz telesne
postihnutých), Marta Valovičová (Slovenský zväz
postihnutých civilizačnými chorobami),
Ing. Ľubomír Madro (Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím), Margita Bernátová
(OZ Hospic Matky Božej), Ján Pastorek (Charita
sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo
postihnutých), Alžbeta Hinnerová (Slovenská únia
proti osteoporóze), Mgr. Jarmila Vavrová (Jednota
dôchodcov na Slovensku), Mgr. Jarmila Staneková
(AkSen - aktívny senior), Ing. Ján Šicko (Denné
centrum Rozmarín), Jarmila Fanová (Slovenský
Červený kríž), Ing. Igor Haberern (Slovenská
spoločnosť celiatikov), Ing. Hana Dupkaničová
(riaditeľka Služieb mesta Piešťany), PhDr. Edita
Bjeloševičová (riaditeľka Domu umenia Piešťany),
Ing. Eva Stručková (riaditeľka SOŠ záhradníckej
Piešťany), Kamil Vavrinec DiS.art. (riaditeľ
ZUŠ Piešťany), Ing. Ladislav Blaškovič (riaditeľ
Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany),
Ing. Anna Zálešáková (riaditeľka ZSŠOaS
Piešťany), Alojz Majerník (predseda Výtvarného
klubu pri MsKS Piešťany), Ing. Margita Galová
(riaditeľka MsK Piešťany), Bc. Peter Gogol
(zástupca náčelníka prevzal ocenenie za mestskú
políciu).
V kultúrnom programe vystúpila speváčka Szidi
Tobias so svojou kapelou.
38. Návšteva veľvyslanca Kuvajtského štátu
10. októbra 2018 navštívil Piešťany veľvyslanec
Kuvajtského štátu v SR Essa Y.K.E. Alshamali.
Zaujímal o podmienky pobytu občanov jeho štátu
v našom meste. Na mestskom úrade sa stretol na
priateľskom posedení s primátorom mesta Milošom
Tamajkom.

39. Oslavy 100. výročia vzniku Československej
republiky
Oslavy sa začali 25. októbra 2018 pri kostole sv.
Štefana. Uskutočnil sa pietny akt kladenia vencov
k Pamätníku padlým v 1. svetovej vojne. Vystúpila
Vojenská hudba Bratislava, spevácky zbor Coro
Laudamus a žiaci tanečného odboru ZUŠ. Tiež bol
zasadený strom slobody ako symbol vzniku
1. ČSR.
Oslavy 100. výročia vzniku 1. ČSR pokračovali
27. októbra na Nám. slobody. Slávnostný príhovor
mal primátor mesta Miloš Tamajka. V kultúrnom
programe vystúpil FS Máj, raper Kali a skupina
Gladiátor. Na záver bol ohňostroj.
40. Medzinárodná konferencia tlačiarov
Dvojdňová medzinárodná konferencia odborníkov
v oblasti tlačiarenského priemyslu sa konala
v piešťanskom hoteli Magnólia. Podujatie
zorganizoval Slovenských sieťotlačiarov
a digitálnych tlačiarov.
5. októbra 2018 sa konferencie zúčastnil prezident
európskeho tlačiarenského zväzu FESPA Christian
Duyckaerts a prišiel aj výkonný riaditeľ FESPA
Sean Holt a prezident slovenského zväzu tlačiarov
Zlatko Šimko.
Na stretnutí tlačiarov v Piešťanoch odznelo viacero
prednášok, vystúpili odborníci zo Slovenska,
Čiech, Poľska, Maďarska a Belgicka.
41. Ocenenie aktívnych členiek občianskych
združení
V rámci októbra – mesiaca úcty k starším - ocenilo
MsKS v Piešťanoch aktívne členky občianskych
združení a pacientskych organizácií.
Ocenenie si 23. októbra 2018 v kine Fontána
prevzalo 5 žien – Mgr. Anna Vaváková (Slovenská
únia proti osteoporóze), Anna Krajčíková (Liga
proti rakovine), Štefánia Murgašová (Zväz
postihnutých civilizačnými chorobami), Oľga
Tóthová (Liga proti reumatizmu), Irena Petrášová
(predsedníčka ZO Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Piešťanoch).
V kultúrnej časti vystúpila hudobná skupina
Ruská trojka (speváčka a dvaja hudobníci), ktorá
predviedla ruské romance.
42. Komunálne voľby v Piešťanoch
Komunálne voľby sa na Slovensku konali
10. novembra 2018. Bol zvolený nový primátor
mesta Piešťany a 17-členné Mestské zastupiteľstvo
mesta Piešťany pre volebné obdobie 2019 – 2022
(v predchádzajúcom volebnom období malo MsZ
21 poslancov).

Voľba primátora mesta – za primátora mesta
Piešťany bol zvolený Mgr. Peter Jančovič, PhD.
(NEKA, 2 930 hlasov). Na ďalších miestach sa
umiestnili: 2. Mgr. Roman Chudý (NEKA, 2 278),
3. Miloš Tamajka, M.B.A. (NEKA, 1 316), 4.
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. (NEKA, 897),
5. Martin Valo (NEKA, 566),  6. Ing. Samuel
Vavrík (NEKA, 385), 7. Ing. Stanislav Polonský
(Národná koalícia, 287), 8. Ing. Miroslav Juriš
(Ľudová strana Pevnosť Slovensko, 270), 9.
JUDr. Pavol Vermeš, PhD. (NEKA, 58).
Voľba poslancov MsZ – do MsZ mesta Piešťany
bolo zvolených 17 poslancov.
Volebný obvod č. 1: Dott. Andrej Klapica (KDH,
1 567), 2. Mgr. Jozef Drahovský (NEKA, 1 484),
3. Mgr. Ján Krupa (KDH, 1 404), 4. Ing. Zuzana
Svrčeková, M.B.A. (NEKA, 1 398), 5. Mgr.
Ján Stachura (NEKA, 1 291), 6. MUDr. Marián
Urbánek (KDH, 1 261), 7. Ing. Mgr. Michal Bezák
(Spolu - občianska demokracia, 1 166), 8. Ing.
PaedDr. František Glos, PhD. (NEKA, 1 166),
9. Ing. Jozef Mičura (Sloboda a solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti), 1 114).
Náhradníci: 1. Erik Hlavatý (NEKA, 1 004),
2. Miloš Tamajka M.B.A. (NEKA, 988), atď.
Volebný obvod č. 2: Ing. Remo Cicutto (NEKA,
2 155), 2. Mgr. Peter Jančovič, PhD. (NEKA,
2 050), 3. Mgr. Martin Cifra (NEKA, 1 706),
4. Ing. Iveta Babičová (NEKA, 1 644), 5. Michal
Fiala (NEKA, 1 421), 6. Mgr. Roman Chudý
(NEKA, 1 341), 7. Martin Valo (NEKA, 1 153),
8. Mgr. Matúš Kromholc (NEKA, 1 128),
Náhradníci: Jaroslav Rybárik (NEKA, 1 030),
RNDr. Ján Šmída (Strana zelených Slovenska,
1 027).
Ústup z regionálnej politiky zaznamenalo hnutie
Spoločne pre Piešťany (SpP). Z doterajších 11
poslancov MsZ, pôsobiacich v zoskupení SpP, si
svoje poslanecké mandáty obhájili iba Michal Fiala
a Mgr. Matúš Kromholc, pod čiarou zvoliteľnosti
skončili RNDr. Peter Tremboš, PhD. a Petr
Veverka.
43. Adventné a vianočné obdobie v Piešťanoch
Už v predvianočnom období zamestnanci Služieb
mesta Piešťany pripravili v meste vianočnú
výzdobu. Na pešej zóne na Winterovej ul. bol
umiestnený vianočný stromček, ktorý darovala
rodina Orviských z Rastislavovej ul. Na pešej
zóne bol tiež umiestnený veľký stojaci veniec
s nápisom Piešťany, pribudli aj ihlany, hviezda
i ďalšia výzdoba. Okrem vianočného stromčeka

na pešej zóne boli svetelnými reťazami vyzdobené
aj stromčeky na Valovej ul., pri Magnólii, pri kine
Fontána, na sídlisku Adam Trajan a na sídlisku
Nikola Teslu. Svoju vianočnú výzdobu si pripravili
aj SLK Piešťany na Kúpeľnom ostrove.
Vianočný stromček na Winterovej ul. slávnostne
rozsvietil viceprimátor    Martin Valo 23. novembra
2018. V kultúrnom programe vystúpili hudobníci
a tanečníci ZUŠ.
Pre obyvateľov a návštevníkov mesta boli už
k dispozícii piešťanské Vianočné trhy.
Počas adventného obdobia sa na Nám. slobody
konali kultúrno-spoločenské podujatia. Každú
adventnú nedeľu bola zapálená adventná svieca.
Na Nám. slobody sa počas 3. a 4. adventnej
nedele o 16.00 hod. podával predvianočný Čaj
s primátorom.
44. Stretnutie bývalých piešťanských poštárov
V predchádzajúcom roku sa 1. decembra 2017
uskutočnilo stretnutie piešťanských poštárov, ktoré
zorganizoval bývalý poštový doručovať Michal
Verchola.
V roku 2018 sa v hoteli Piešťany opäť stretlo 25
bývalých poštárov. Medzi nimi bol aj dlhoročný
vedúci piešťanskej pošty Ing. Ladislav Mušinský,
jedna zo zakladajúcich členiek FS Striebornica
Jitka Oklepková, hudobníci z kapely Slniečko Peter
Remiš a Michal Urban i ďalší.
45. Stretnutie bývalých zamestnancov piešťanského
autoservisu
1. decembra 2018 sa uskutočnilo stretnutie
bývalých zamestnancov autoservisu na
Bratislavskej ceste, ktorý bol jedným z troch
vtedajších piešťanských autoservisov. Stretli
sa automechanici, klampiari, lakovníci a THP
pracovníci.
Stretnutie zorganizovali Milan Boďo s manželkou
Ivetou a Sidkou Filipovičovou.
46. Vianočný kamión Coca-Cola v Piešťanoch
Predvianočné podujatie sa konalo po celom
Slovensku, 12. decembra 2018 aj v Piešťanoch.
Do centra mesta prišiel nádherne vysvietený
červený kamión spolu s vianočnými škriatkami
a so Santa Clausom. Deti sa zapájali do rôznych
akcií, učili sa Santov vianočný tanec, vypočuli si
vianočné koledy i čítanie rozprávok. Návštevníci
podujatia sa fotografovali pred kamiónom a tiež so
Santa Clausom v jeho izbičke.
Na predaj boli malé vianočné kamióniky, Santova

čiapka, sobie parohy a pod.
Výťažok z predaja bol určený na charitatívne účely,
rozdelený bol medzi dve rodiny v hmotnej núdzi,
symbolický šek im odovzdal nový viceprimátor
mesta Michal Bezák.
47.Vianočný vlakový výlet Piešťany – Hodonín
a späť
Pri príležitosti 100.výročia vzniku Československej
republiky sa 12.decembra 2018 uskutočnil
vianočný vlakový výlet mimoriadnym motorovým
vlakom na trati Piešťany – Nové Mesto nad Váhom
– Myjava – Veselí nad Moravou – Hodonín a späť.
Podujatie zorganizoval Petr Veverka v spolupráci
so spoločnosťou Trade Tising, s. r. o. Piešťany
pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Partnermi boli – OO CR Rezort Piešťany, Klub
Spoločnosti M. R. Štefánika Piešťany, OZ AkSen
Piešťany, OZ Piešťanská rozvojová iniciatíva,
Slovenská chránená dielňa, s. r. o. Piešťany,
Prvá Piešťanská pestovateľská pálenica, s. r. o.,
Stavebniny STAMIX Piešťany, a. s., SIMEON
Remeselný pivovar Piešťany, Ing. Ján Jánošík –
ELOS Piešťany, Respect Slovakia, s. r. o.
Piešťany, WIKI reklamná agentúra Piešťany, SOŠ
záhradnícka Piešťany, TELUX, s. r. o. Trebatice,  
ABATEX, s. r. o. Vrbové, ProDES, s. r. o.
Nové Mesto nad Váhom, KOFRA Děčín Česká
republika, Turistická asociace Hodonín.
Medzi 75 cestujúcimi boli aj členovia Klubu
spoločnosti M. R. Štefánika. Položili kytice kvetov
k Pamätníku budovateľov tunela M. R. Štefánika
v železničnej stanici Brestovec. Kytice kvetov
položili aj k Pamätníku T. G. Masaryka v jeho
rodnom meste Hodonín.
48. Pochod čertov Krampus v Piešťanoch
Podujatie sa po roku opäť uskutočnilo v centre
mesta 15. decembra 2018. Aj v tomto roku
malo svojich prívržencov ale i odporcov, ktorí
podpisovali petíciu za zrušenie podujatia.
Na Pochod čertov v Piešťanoch sa znovu prišli
pozrieť tisícky návštevníkov.
V okolí Auparku bola postavená bariéra, pre
vodičov boli uzavreté Nitrianska, Rázusova a časť
Teplickej ul. Tiež bol postavený veľký stan pri
hoteli Satelit, kde sa účastníci podujatia mohli s
„čertmi“ odfotografovať. Konali sa v ňom hudobné
koncerty – vystúpili Peter Nagy a skupina Indigo i
dídžeji  Milan Lieskovský a Dalton Mayer.
Pochod čertov v Piešťanoch predviedli desiatky
hercov z Rakúska, prezlečených v démonické
bytosti.

49. Vianočné obdarovanie darčekmi
Obdarované boli rodiny s deťmi žijúcimi v hmotnej
núdzi. Akciu pripravilo Oddelenie sociálnych
a školských služieb MsÚ v Piešťanoch. Darčeky,
finančné prostriedky a služby poskytli firmy,
podnikatelia, organizácie a dobrovoľníci – ON
Semiconductor, Less Work, s. r. o., Coca-Cola
Slovakia, Viva Network Slovensko, Plantex, s. r. o.,
Slavomír Brtáň – DUOZ, Slovenská chránená
dielňa, LIDL SR, v. o. s., personál Hotela Pavla,
kaviareň Heaven cafe bar, Hotel Park, Rotary club
Piešťany, Lions club Piešťany, Medzinárodný klub
žien Piešťany, Kynologický záchranný zbor SR,
Spoločenstvo Prístav Apoštolskej cirkvi, Trnavská
arcidiecézna charita, OZ Myška, Spoločenstvo
kresťanského života CVX, Spoločenstvo Discover,
kníhkupectvo Panta Rhei i ďalší.
50. Vianočný dar Lions clubu Piešťany
Klub, ako každoročne v predvianočnom období,
rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii finančnou
čiastkou.
Predseda klubu Ing. Roman Jilly, za prítomnosti
primátora mesta Petra Jančoviča, odovzdal finančné
prostriedky vo výške 2 tisíc eur štyrom rodinám.
51. Stretnutie primátorov miest Trnavského
samosprávneho kraja
Pracovné stretnutie novozvolených primátorov
a primátoriek miest TTSK –  M 17 sa konalo
v Senici 20. decembra 2018.
Zúčastnil sa ho i nový primátor Piešťan Peter
Jančovič. Na stretnutí sa prerokovali možnosti
spolupráce medzi jednotlivými mestami a s TTSK.
52. Podujatie 500 darčekov pre záchrancov Vianoc
Podujatie sa konalo 22. decembra 2018 v rámci
Vianočných trhov na Nám. slobody. Hlavnými
organizátormi boli Mesto Piešťany, OZ Myška
Piešťany, Materské centrum Úsmev Piešťany,
Spoločnosť Parkinson Piešťany a Trnavská
arcidiecézna charita.
V programe boli súťaže pre celú rodinu,
Oslobodenie balíčkov, Sladký balíček a na záver
hudobný program. Tiež sa podávala vianočná
kapustnica pre ľudí v núdzi.

4. Poľnohospodárstvo

5. Priemysel, obchod, služby

1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany
a) Vedenie a zamestnanci družstva
V roku 2018 predsedom PD v Piešťanoch bol Ing.
Miroslav Haring. Počet zamestnancov bol 28.
b) Hospodárenie družstva
V roku 2018 PD dosiahlo výnosy vo výške
1 500 512 eur, z toho tržby za vlastné výrobky,
tovar a služby boli 1 112 872 eur. Náklady boli
1 561 250 eur.
V roku 2018 PD získalo dotácie vo výške 282 951
eur, z toho dotácia na plochu bola 121 148 eur,
dotácia na cukor 38 746 eur, podpora plodín 62 598
eur, živ. podmienky ZV 15 730 eur, dotácia na
dojnice 41 157 eur a doplnková dotácia 3 572 eur.
c) Investičné akcie družstva
V roku 2018 družstvo investovalo 74 244 eur,
z toho za 49 914 eur bola zakúpená cisterna, za
26 200 eur teleskopický manipulátor a za 1 130 eur
kamerový systém.
d) Rastlinná výroba
PD v roku 2018 hospodárilo na výmere 875,41 ha.
Pšenica ozimná 1 420 t (výnos 5,91 t/ha), jačmeň
jarný 737 t (4,65 t/ha), kukurica na zrno 1 326 t       
(13 t/ha), hrach 51 t (3,32 t/ha), repka ozimná 508 t
(9,43 t/ha), cukrová repa 7 852 t (73,72 t/ha).
e) Živočíšna výroba
Celkový počet hovädzieho dobytka v roku 2018 bol
310, z toho bolo 126 kráv.
f) Produkcia mlieka
V roku 2018 PD vyprodukovalo 946 554 l mlieka,
z toho sa predalo 914 060 l za 270 330 eur.
Priemerná dojivosť jednej kravy za rok bola 7 254
l. Mlieko sa predalo do firmy Agro Tami Nitra.

1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.
a) Vlastník kúpeľov  CP Holding Limited, Veľká
Británia.
b) Akcionári spoločnosti  1. Drencan Limited,
Veľká Británia (996 131 akcií, 65,99 %), 2.
Léčebné Lázně Mariánské Lázně, a. s. (362 284, 24
%), 3. Mesto Piešťany (151 102, 10,01 %), 4. Obec
Smrdáky (1,000 %).
c) Vedenie spoločnosti  Riaditeľ spoločnosti –
Christian Josef Schöpf.
d) Riaditelia kúpeľných hotelov  1. Thermia Palace
– Ing. Andrea Jursová, 2. Pro Patria a Jalta – Mgr.
Zuzana Fidlerová, 3. Balnea Esplanade Palace
a Balnea Grand Splendid – Ing. Jana Kohútová,
4. PLK Smrdáky – Ing. Mária Turjaniková.
e) Predstavenstvo spoločnosti  Predseda – Ing.
Lev Novobilský, členovia – Mark Nicholas
Hennebry, Dr. Imre Deák, Balász Zoltán Kovács,
Ing. Emanuel Paulech, Ing. Iveta Miškovicová,
Christian Josef Schöpf.
f) Dozorná rada spoločnosti  Predseda – Peter
Dienes, členovia – Paul Filer, Erdös Bálint,
Ing. Pavel Říha, Mgr. Michaela Uhrínová,
Mgr. Beáta Kubriczká.
g) Hospodárenie spoločnosti  V roku 2018 boli
príjmy spoločnosti SLKP, a. s. 36 794 616,35 eur,
výdaje 35 039 644,21 eur. Hospodársky výsledok
bol zisk 1 754 972,14 eur.
h) Investičná činnosť  V roku 2018 spoločnosť
na investičné akcie vynaložila celkove 1 054
755,41 eur. Boli to: 1. Rekonštrukcia kúpeľného
domu IRMA (644 928,98 eur), 2. Modernizácia
kúpeľov Piešťany (96 210,86 eur), 3. Modernizácia
kúpeľov Smrdáky (76 821,20 eur), 4. Nákup
strojov Piešťany (100 963,61 eur), 5. Nákup strojov
Smrdáky (18 435,97 eur), atď.
i) Klienti kúpeľov  Celkový počet klientov v roku
2018 bol 44 898, z toho zahraničných 22 193.
Do kúpeľov prišli klienti z 90 krajín sveta. Z 20
krajín prišlo 93,5 % zahraničných klientov.
Najdôležitejším trhom bolo Česko s podielom 27,4
%, potom Izrael 19,0 %, Nemecko 15,4 %, Rusko
6 %, Rakúsko 4,7 %, Kuvajt    3,7 %, USA 2,9 %,
Saudská Arábia 2,9 %, Maďarsko 1,6 %, Ukrajina
1,5 %, Poľsko 1,4 %, Libanon 1,1 %, SAE 1,1 %,
Veľká Británia 1,0 %, Kanada 0,7 %, Francúzsko
0,7 %, Egypt 0,7 %, Cyprus 0,6 %, Jordánsko 0,6
%, Taliansko    0,4 %. Ostatných 70 krajín malo
podiel 6,5 %.
j) Významní klienti  Politik Eduard Kukan

2. Výstava ovocných plodín vo VÚRV
v Piešťanoch
19. júla 2018 vo Výskumnom ústave rastlinnej
výroby v Piešťanoch sa po roku opäť uskutočnila
výstava plodín, ktoré dopestovali pracovníci
ústavu. Výstavu otvoril riaditeľ ústavu Pavol
Hauptvogel.
Návštevníci si mohli prezrieť desiatky druhov
marhúľ(až 74), broskýň i širokú paletu liečivých
rastlín, z ktorých boli pripravené nápoje na
ochutnávku. Záujemci sa mohli oboznámiť aj
so spôsobom pestovania odrôd, poprechádzať
sa pomedzi stromy a dozvedieť sa o spôsobe
pestovania i náchylnosti ku chorobám.

s manželkou, bývalá televízna hlásateľka Ada
Straková, herečka Zdenka Studénková a jej
partner Branislav Kostka, bývalá herečka a stála
klientka Mária Kráľovičová, bývalá Piešťanka
a herečka Anita Kajlichová, bývalý ruský hokejový
reprezentant Igor Larionov, tenista Martin Kližan,
slovenskí paralympionici, hokejové reprezentačné
družstvá Slovenska, Južnej Kórey a Francúzska
pred odletom na Majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji vo Švédsku i ďalší klienti.
k) Spolupráca kúpeľov s mestom  SLK Piešťany, a.
s. organizačne a finančne spolupracovali s Mestom
Piešťany pri viacerých kultúrno-spoločenských
podujatiach.
SLK uhradili Mestu Piešťany za rok 2018:
1. Daň z nehnuteľnosti (205 482,31 eur),
2. Daň za ubytovanie (359 914,80 eur),
3. Dividendy (100 105,01 eur).
2. Letisko Piešťany, a. s.
Väčšinovým akcionárom spoločnosti Letisko
Piešťany, a. s. v roku 2018 bol Trnavský
samosprávny kraj (59,31 % akcií), ďalšími
Mesto Piešťany (20,04 %) a štát prostredníctvom
ministerstva dopravy (20,65 %). Riaditeľom
letiskovej spoločnosti bol František Varga.
V roku 2016 boli ukončené charterové lety pre
kúpeľných hostí na trase Piešťany – Berlín – Tegel,
ktoré zabezpečovala letecká spoločnosť ČSA.
Zadlženosť letiskovej spoločnosti naďalej stúpala.
Došlo až k tomu, že bola ohrozená samotná
existencia letiska. O jeho možnej likvidácii začali
uvažovať aj akcionári letiskovej spoločnosti.
V roku 2016 vtedajší predseda TTSK  Tibor
Mikuš zaradil do programu Valného zhromaždenia
spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. uznesenie
o likvidácii letiska. Proti tomuto zámeru sa
postavili obyvatelia Piešťan. Seniorsky parlament
Piešťany poslal 8. novembra 2016 otvorený
protestný list akcionárom spoločnosti. Tiež
zorganizoval petíciu za zachovanie letiska, ktorú
podpísalo vyše 7 500 občanov. Následne bolo
uznesenie o likvidácii letiska stiahnuté z programu
valného zhromaždenia.
V rokoch 2017 a 2018 boj za záchranu letiska
pokračoval. Za zachovanie regionálneho
letiska v Piešťanoch vystupovali nový predseda
TTSK Mgr. Jozef Viskupič, nová predsedníčka
predstavenstva letiskovej spoločnosti  Ing. Anna
Mierna i viacerí občania mesta, napríklad predseda
Seniorského parlamentu v Piešťanoch Ing. Štefan
Škulec, PhD., Ing. Stanislav Polonský, poslanec

MsZ Petr Veverka i ďalší.
17. júna 2018 sa na letisku uskutočnil
medzinárodný Workshop Letisko Piešťany
s podtitulom  Šanca pre malé regionálne letiská.  
Workshop bol zorganizovaný z iniciatívy Komisie
pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch pri MsZ
v spolupráci s Katedrou leteckej dopravy Žilinskej
univerzity, Mestom Piešťany a TTSK, pod záštitou
predsedu TTSK Jozefa Viskupiča. Podujatia sa
zúčastnil aj veľvyslanec Chorvátskej republiky
v SR Aleksandar Heina. V programe vystúpili
riaditelia regionálnych letísk zo SR a ČR, odborníci
a vysokoškolskí pedagógovia. Cieľom podujatia
bolo hľadať možnosti na záchranu letiska a jeho
ďalšieho smerovania.
Začiatkom roka 2018 celkový dlh spoločnosti
Letisko Piešťany, a. s. bol približne 2,2 mil. eur.
Z toho okolo 600 tis. eur boli nevyplatené odmeny
bývalým členom predstavenstva a dozornej rady
letiskovej spoločnosti, 715 tis. eur pohľadávka
Mesta Piešťany za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti,
400 tis. eur pôžička od TTSK a pôžičky od ďalších
veriteľov 440 tis. eur. Náklady na prevádzku letiska
boli priemerne okolo 40 tis. eur mesačne a príjmy
z vlastnej činnosti okolo 25 tis. eur mesačne.
Mesto Piešťany ešte od letiskovej spoločnosti
dividendy nedostalo.
Od roku 2018 sa realizuje ozdravný plán na
zachovanie letiska. Boli stanovené úlohy,
smerujúce k jeho záchrane.
Prvou úlohou je aspoň čiastočné oddlženie
letiskovej spoločnosti, o čo by sa mali postarať
súčasní akcionári – TTSK, Mesto Piešťany a štát.
Vo februári 2018 MsZ schválilo možnosť vkladu
majetku Mesta Piešťany vo výške 715 tis. eur
do majetku – základného imania obchodnej
spoločnosti voči mestu, čo by mohlo odpustiť dlh
spoločnosti voči mestu.
Vo februári 2018 tiež bola na zasadnutí Krajského
zastupiteľstva TTSK odsúhlasená postupná
výpomoc TTSK letiskovej spoločnosti vo výške           
400 tis. eur. V polovici roka 2018 poskytol TTSK
letiskovej spoločnosti dotáciu 200 tis. eur.
12. decembra 2018 bol na 8. zasadnutí Krajského
zastupiteľstva TTSK schválený odpredaj vyše 1 ha
plochy, patriacej letiskovej spoločnosti, v prospech
TTSK. Teda majoritného akcionára. Pozemok má
byť využitý k výstavbe parkoviska.
Tretí akcionár – štát poskytol letiskovej spoločnosti
pravidelnú ročnú dotáciu vo výške 230 tis. eur.
V roku 2018 bol odsúhlasené prijatie úveru pre
letiskovú spoločnosť vo výške 800 tis. eur. S tým

nesúhlasil člen predstavenstva Ing. Otakar Mikyska
a preto bol v auguste 2018 z predstavenstva
odvolaný. Mesto Piešťany prišlo tým o jediného
svojho zástupcu v predstavenstve letiskovej
spoločnosti.
Po znížení dlhu letiskovej spoločnosti by sa mohla
realizovať aj ďalšia úloha,  a to získanie nového
investora, partnera letiskovej spoločnosti. Keďže
záujemcov o letisko už bolo niekoľko, uskutočnil
by sa medzinárodný tender, v ktorom by akcionári
vybrali partnera pre letiskovú spoločnosť. Možný
by bol aj prenájom časti letiska alebo prenájom
akcionárskych práv. Likvidácia alebo predaj letiska
strategickému partnerovi však neprichádza do
úvahy.
Treťou, dlhodobou a dôležitou úlohou je schopnosť
produkovať väčší zisk a teda hľadať spôsoby  na
zvýšenie príjmov letiskovej spoločnosti. Má sa to
dosiahnuť nielen dotáciami od akcionárov, ale aj
vlastnou činnosťou, a to najmä zvýšením počtu
letov. V roku 2019 by sa mali obnoviť pravidelné
charterové lety.
Zvýšiť príjmy letiskovej spoločnosti je možné
aj využitím letiska na organizovanie rôznych
podujatí, akými sú letecké dni, festivaly, prípadne
na parkovanie malých súkromných lietadiel
a vrtuľníkov. Investície by sa mohli použiť aj pre
oblasť vedy a výskumu, kongresovú turistiku,
prípadne i na výrobu malých lietadiel a pod.
V budúcom roku 2019 TTSK na čele s predsedom
Jozefom Viskupičom a Mesto Piešťany pod
vedením primátora Petra Jančoviča budú
podporovať aktivity letiskovej spoločnosti na
oživenie medzinárodnej leteckej prevádzky.
3. Laboratórium Fyzikálneho ústavu Slovenskej
akadémie vied v Piešťanoch
Časť priestorov bývalého podniku Tesla Piešťany
prebudoval Fyzikálny ústav SAV Bratislava na
nové tandemové laboratórium.
Do laboratória bol umiestnený urýchľovač
elementárnych častíc, ktorý v máji 2018 už bol
schopný prevádzky.
Urýchľovač budú používať najmä mladí vedci
a študenti vysokých škôl na výskum vlastností
mikrosveta.
4. Spoločnosť ELEMONT s. r. o. Piešťany
Spoločnosť ELEMONT – bezpečnostné
a kamerové systémy, s. r. o. Piešťany, Komenského
26 vznikla v roku 2007 ako nástupca firmy
ELEMONT Patrik Drobný, ktorá svoju činnosť

začala v roku 1994 ako dodávateľ slaboprúdových
a bezpečnostných systémov.
Spoločnosť poskytuje všestranné služby
v oblasti elektrotechniky – dodávky, montáže
a servis. Rozsah služieb je veľký – elektronické
bezpečnostné systémy, kamerové systémy,
elektroinštalácie, technická správa objektov,
havarijný servis, dorozumievacie a prístupové
komunikačné systémy i pre majiteľov bytových
domov a pod. Zamestnanci zabezpečujú opravy
elektroinštalácií i havarijné opravy v mnohých
mestských objektoch. Jej služby využívajú
viaceré organizácie a spoločnosti – Bytový podnik
Piešťany, Piešťanské stavebné bytové družstvo,
Služby mesta Piešťany, Mestský úrad Piešťany,
Mestská polícia Piešťany, Obvodné riaditeľstvo
policajného zboru Piešťany, Prvý Piešťanský
pivovar, výrobca nápojov Simea, Stakotra,
BK Goup, Hotel Löwe, čerpacia stanica Fuel,
ON Semiconductor Slovakia, LUCAS – Stav  
Sokolovce i mnohé ďalšie organizácie a firmy.
Spoločnosť ELEMONT nadviazala spoluprácu
i s viacerými spoločnosťami na Slovensku –
Duslo Šaľa, Kaufland Slovensko, Mercedes Benz
Bratislava, Apollo Hotel Bratislava i mnohé ďalšie.
5. ON Semiconductor Slovakia, a. s. – 20.výročie
založenia
Americký výrobca polovodičových súčiastok
ON Semiconductor je významnou spoločnosťou
na svetovom elektrotechnickom trhu. Zaoberá sa
výrobou polovodičových súčiastok, elektronických
výrobkov, mikročipov, vývojom a testovaním
integrovaných obvodov a pod.
Spoločnosť pôsobí po celom svete a aj na
Slovensku ako ON Semiconductor Slovakia, a. s.,
a to v Bratislave a v Piešťanoch od roku 1998.
V Piešťanoch prebiehala do roku 2009 výrobná
činnosť, potom tu vzniklo centrum zákazníckych
služieb, ktoré vykonáva technickú, marketingovú
a obchodnú podpornú činnosť. V Bratislave je
vývojové centrum, kde sa navrhujú a vyvíjajú
polovodičové súčiastky pre svetové automobilky.
9. júna 2018 sa v areáli ON Semiconductor
Slovakia, ktorý sa nachádza v priestoroch bývalého
podniku Tesla Piešťany, sa pri príležitosti 20.
výročia vzniku spoločnosti uskutočnilo zábavnonáučné podujatie. Zaujímavý a pestrý program za
účasti odborníkov zaujal viacerých návštevníkov
podujatia.

6. Pohostinstvo Vŕšok – ukončenie prevádzky
Známa piešťanská krčma Vŕšok, nachádzajúca sa
pri križovatke na Žilinskej ceste 2, bola najstaršou
krčmou v Starých Piešťanoch. V januári 2018 bolo
pohostinstvo Vŕšok zrušené.
Najbližšie krčmy v okolí sú Vrtuľa pri letisku a
U Turčana na ul. Pod Párovcami.

6. Úprava mesta, doprava, spoje
1. Investičné akcie financované z rozpočtu Mesta
Piešťany
a) Oddelenie IT a majetkových služieb – projektová
dokumentácia
1. PD na verejné osvetlenie pri detskom ihrisku
a športovisku na Vážskej ul.
2. PD Revitalizácia potoka Dubová
3. PD Rekonštrukcia ľadovej plochy na zimnom
štadióne
4. PD Prístavba šatní ZUŠ na Štúrovej ul.
b) Oddelenie IT a majetkových služieb – realizácia
investičných akcií
1. ZŠ F.E. Scherera – rekonštrukcia okien (127 427
eur), 2. Rekonštrukcia MŠ Detvianska ul. (117 733
eur), 3. Rekonštrukcia strechy starej tenisovej
haly, Ul. E. Belluša (69 649 eur), 4. ZUŠ Teplická
ul. – rekonštrukcia fasády (64 235 eur), 5. ZŠ
F.E. Scherera – rekonštrukcia strechy pavilónu A
(59 696 eur), 6. Rekonštrukcia prírodného kina
– stavebné práce (53 363 eur), 7. Prírodné kino
– nákup premietacej techniky (29 902 eur),  8.
Vnútroblok na sídlisku Teplická ul., tzv. Pentagon
– modernizácia detského ihriska (48 924 eur), 9.
Výstavba multifunkčného ihriska na sídlisku N.
Teslu (42 912 eur), 10. Rekonštrukcia Pamätníka
osloboditeľom na Nám. SNP (29 940 eur), 11. MŠ
Staničná ul. – oprava terás (18 349 eur), 12. MŠ
Staničná ul. – rekonštrukcia fasády a odkvapového
chodníka (15 822 eur), 13. ZŠ Mojmírova ul. –
vybudovanie oddychovej zóny (11 777 eur),
14. Rekonštrukcia fontány pre KSC Fontána (9 942
eur) a viaceré ďalšie investičné akcie s menšími
finančnými výdajmi.
c) Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta –
realizácia investičných akcií
1. Rekonštrukcia chodníka na ul. Pod Párovcami
(155 500 eur), 2. Parkovisko na sídlisku A. Trajan
– Ul. M. Bela (85 503 eur), 3. Komunikácia
Helsinská ul. (189 000 eur), 4. Rozšírenie
parkovacích miest na sídlisku Valová – Ul. E.
Belluša (72 626 eur), 5. Rekonštrukcia chodníkov

na Sasinkovej ul. (165 000 eur), 6. Oprava
komunikácie na Dubovej ul. (49 949 eur),
7. Rekonštrukcia Rastislavovej ul. (245 000 eur),
8. Vybudovanie autobusovej zastávky s prístreškom
(15 232 eur), 9. Nasvietenie priechodov pre
chodcov na Krajinskej ceste, Ul. D. Tatarku
a Štefánikovej ul. (55 785 eur).
2. Projekty Mesta Piešťany financované
z eurofondov
Na realizáciu niektorých investičných akcií Mesta
Piešťany sa použili finančné prostriedkov z fondov
EÚ. Po schválení projektu získalo Mesto Piešťany
nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške
95 % z celkových oprávnených nákladov, 5 %
je spolufinancovanie z prostriedkov mestského
rozpočtu.
a) Projekty realizované v roku 2018  
1. Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
(MFP 1 479 609,57 eur), 2. Vybudovanie cyklotrás
v meste Piešťany (NFP 577 183,04 eur), 3.
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy
Ružová v meste Piešťany (NFP 402 769,65 eur).
b) Projekty zazmluvnené v roku 2018, plánovaná
realizácia v roku 2019
1. Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
(NFP 1 622 463,87 eur), 2. Vybudovanie cyklotrás
v meste Piešťany – 1. etapa (NFP 577 183,04 eur),     
3. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
v meste Piešťany (NFP 302 708,45 eur),
4. Budovanie technického vybavenia odborných
učební v Základnej škole Mojmírova v meste
Piešťany (NFP 117 572,99 eur),  
5. Budovanie technického vybavenia odborných
učební v Základnej škole Holubyho v meste
Piešťany (NFP 116 142,09 eur).
c) Nerealizované projekty  1. Zníženie energetickej
náročnosti Materskej školy Považská v meste
Piešťany – od projektu Mesto Piešťany odstúpilo.
3. Projekty Mesta Piešťany financované zo štátneho
rozpočtu
Dotácie získané v roku 2018  1. Projekt
Rekonštrukcia NN KP Most kolonádový a socha,
dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 950 000
eur, plánovaná realizácia v roku 2019,
2. Projekt Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mojmírova
ul. v meste Piešťany, dotácia z MŠV a V SR vo
výške 82 570,23 eur, realizácia v roku 2018.
4. Participatívny rozpočet Mesta Piešťany –
3. ročník
V termíne od 17. februára do 18. marca 2018

bolo Mestu Piešťany predložených 8 projektov
v elektronickej forme.
Pracovná skupina v zložení primátor Miloš
Tamajka, zástupca primátora Martin Valo, poslanec
MsZ Tomáš Hudcovič a dvaja zamestnanci
MsÚ Peter Mihalik a Lívia Damboráková z 8
predložených projektov vylúčila 4 pre nesplnenie
požadovaných kritérií. Boli to: 1. Certifikovaný
exteriérový fitpark na ZŠ F.E. Scherera, 2.
Bezpečne v Centre pomoci človeku v Piešťanoch,
3. Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej
životnej situácii, 4. Rekonštrukcia objektu márnice
pôvodného Pažitského cintorína.
Projekty, spĺňajúce kritériá boli zverejnené na
webovej stránke mesta od 29. marca do 22. apríla
2018. V tomto období obyvatelia mesta mali
možnosť o nich diskutovať a hlasovať.
Boli to: Malé projekty do 2 000 eur: 1. Petangové
ihrisko – sídlisko vnútrobloku na Brezovej ul., 2.
Zvýšenie tepelno-izolačných vlastností podlahovej
krytiny v herni MC Úsmev na Ul. A. Hlinku.
Veľké projekty do 5 000 eur:  1. FIT park na sídl.
A. Trajan, 2. Osvetlenie chodníka pri Hotelovej
akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.
Realizáciu týchto projektov zabezpečovalo
Oddelenie IT a majetkových služieb MsÚ
v Piešťanoch.
5. Výstavba mestského zberného dvora
Mesto Piešťany na vybudovanie zberného dvora
získalo z eurofondov prostredníctvom OP Kvalita
životného prostredia NFP vo výške 1 479 609 eur,
spolufinancovanie zo strany mesta bolo 77 874 eur.
Stavebné práce realizovala firma EUROŠTUKONZ, a. s. Súčasťou projektu bol aj nákup
techniky potrebnej k zabezpečeniu prevádzky
zberného dvora.
Ku koncu roka 2018 však zberný dvor ešte nebol
uvedený do prevádzky.
6. Výstavba mestskej kompostárne – zmena
termínu výstavby
Na vybudovanie kompostárne získalo Mesto
Piešťany NFP z eurofondov prostredníctvom OP
Kvalita životného prostredia vo výške 1 622 463
eur, spolufinancovanie zo strany mesta bude 5 %
z celkových oprávnených nákladov.
Výstavba sa mala začať v 2. polroku 2018. Firma
EURO-ŠTUKONZ, a. s. však od realizácia
stavebných prác odstúpila.
Výstavba kompostárne sa má uskutočniť v roku
2019.

7. Rekonštrukcia Rastislavovej ulice
Rekonštrukcia sa začala koncom októbra 2018,
ukončí sa a bude skolaudovaná v budúcom roku.
Mesto Piešťany na tento účel vyčlenilo zo svojho
rozpočtu   245 tis. eur. Stavebné práce realizuje
firma Skanska SK, a. s. a boli rozdelené do dvoch
etáp.
1. etapa obsahuje na úseku od Teplickej ul. po
Matuškovu ul. obnovu povrchu komunikácie a tiež
rekonštrukciu odvodňovacích zariadení. Súčasťou
rekonštrukcie je aj zmena organizácie dopravy,
tento úsek Rastislavovej ul. bude jednosmerný
a bude doplnená trasa pre cyklistov v oboch
smeroch.
2. etapa obsahuje kompletnú rekonštrukciu celého
uličného priestoru s doplnením trasy cyklistov
v oboch smeroch na úseku od Matuškovej ul. po
Sládkovičovu ul.
8. Rekonštrukcia Štúrovej ulice – pozastavenie
obnovy komunikácie
Štúrova ul. je jednosmerná a je už v zlom
technickom stave. Vozovka, chodník a priľahlé
budovy sú poškodené koreňmi stromov. Na ulici sa
nachádza 15 starších líp malolistých a 7 mladších
líp malolistých z nedávnej výsadby.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie sa
v roku 2018 mali začať rekonštrukčné práce.
Projekt tiež predpokladal odstránenie uvedených
stromov. Proti plánovanému výrubu stromov
však občania podali na mestský úrad protestnú
petíciu. Vedenie mesta preto obnovu Štúrovej ul.
pozastavilo.
9. Rekonštrukcia chodníka na ul. Pod Párovcami
V roku 2018 realizovalo Mesto Piešťany
rekonštrukciu chodníka na ul. Pod Párovcami,
ktorý bol devastovaný najmä koreňmi stromov.
Rekonštrukčné práce sa vykonali pri mestskom
parku na úseku od evanjelického kostola po
Kuzmányho ul.
Doterajší chodník bol posunutý približne o 1 m
do parku, čo odsúhlasil aj Krajský pamiatkový
úrad v Trnave. Vznikol tak pás so zeleňou medzi
chodníkom a vozovkou. Výška chodníka bola
zvýšená o 20 cm a preto vznikol spád z oboch strán
chodníka, smerom do parku i do ulice. Spôsobilo to
niekoľko problémov, ktoré dodávatelia stavebných
prác ďalšími úpravami odstránili.
Tiež boli vybudované ďalšie parkovacie miesta.
Stromy pri chodníku neboli poškodené, ich korene
uchránila nová väčšia výška chodníka.

Rekonštrukčné práce sa začali v apríli a boli
ukončené v septembri 2018 a vykonala ich firma
Cesty Nitra, a. s. Mesto Piešťany na tento účel
vynaložilo 155 500 eur.
10. Rekonštrukcia chodníkov na Sasinkovej ulici
Rekonštrukčné práce sa začali v októbri 2018.
Rekonštrukcia zahrňuje chodníky po oboch
stranách Sasinkovej ul. od križovatky s Ul.
A. Hlinku pri detskom domove až po okružnú
križovatku na Radlinského ul. Dĺžka chodníkov je 152 m.
Rekonštrukcia sa uskutoční na jar budúceho roka.
11. Rekonštrukcia Materskej školy Ružová ulica
Vyhlasovateľom výzvy na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z eurofondov
bola slovenská inovačná a energetická agentúra.
Cieľom projektu bolo zníženie energetickej
náročnosti objektu materskej školy.
Na realizáciu projektu získalo Mesto Piešťany
NFP vo výške 402 769 eur. Rekonštrukčné
práce obsahovali komplexné zateplenie
objektu – základov, fasády a strechy, výmenu
zastaralých rozvodov, výmenu svietidiel za
úsporné, vyregulovanie systému vykurovania,
dobudovanie vzduchotechniky a vytvorenie nových
odkvapových chodníkov.
12. Rekonštrukcia Materskej školy Detvianska
ulica
Cieľom vykonaných úprav boli energetické úspory,
tepelná pohoda a celková mikroklíma v interiéri
MŠ a vhodnejší architektonický vzhľad.
Rekonštrukcia obsahovala stavebné práce,
rekonštrukciu pavilónov A, B, D – zateplenie
objektu, výmena okien, klampiarske práce, atď.,
vykonala sa rekonštrukcia odkvapových chodníkov,
rekonštrukcia systému ochrany pred bleskom
i ďalšie práce.
Mesto Piešťany na rekonštrukciu vynaložilo
117 733 eur, stavebné práce vykonala firma
Ventana, s. r. o. Myjava.
13. Rekonštrukcia strechy Základnej školy
F.E. Scherera
Rekonštrukcia strechy pavilónu A obsahovala
obnovu strešného plášťa spojenú so zateplením.
Mesto Piešťany na rekonštrukčné práce vynaložilo
59 695 eur, vykonala ich firma GIT, s. r. o. Vrbové.
14. Rekonštrukcia fasády Základnej umeleckej
školy Piešťany

Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Teplickej ul.
94 obsahovala stavebné práce, terénne úpravy
a rekonštrukciu fasády.
Mesto Piešťany na rekonštrukčné práce vynaložilo
64 235 eur, vykonala ich firma Reality team, s. r. o.
Modra.
15. Modernizácia odborných učební na základných
školách v Piešťanoch
V rámci 1. kola výzvy IROP – Budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc a odborných učební
v základných školách získalo Mesto Piešťany na
dva projekty dva NFP z eurofondov.
a) Projekt Budovanie technického vybavenia
odborných učební v ZŠ Holubyho ul. obsahuje
zlepšenie vybavenia učební – biologickej,
chemickej, IKT a polytechnickej a tiež školskej
knižnice.
b) Projekt Budovanie technického vybavenia
odborných učební v ZŠ Mojmírova ul. obsahuje
nové – jazykovú, biologicko-chemickú
a polytechnickú učebňu a školskú knižnicu.
Realizácia oboch projektov je plánovaná na
rok 2019.
16. Rekonštrukcia Pamätníka osloboditeľom
Rekonštrukcia Pamätníka osloboditeľom na
Nám. SNP pred Mestským úradom v Piešťanoch
sa uskutočnila koncom septembra a začiatkom
októbra 2018.
Pamätník bol odhalený v roku 1950, jeho autorom
bol miestny rodák Valér Vavro. Na prednej strane je
nápis Vďaka osloboditeľom, na zadnej strane mená
padlých v druhom protifašistickom odboji. Medzi
deviatimi menami je aj meno pplk. Vojtecha Ábela.
Reštauračné práce vykonal odborný reštaurátor
z Reality team, s. r. o. Modra v súlade so
stanoviskom Krajského pamiatkového úradu
v Trnave.
17. Bytový podnik Piešťany – rekonštrukčné práce
Bytový podnik Piešťany, s. r. o. dal doteraz
opraviť a zrekonštruovať viac ako 700 m rozvodov
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody (2 300
bežných metrov potrubia).
Boli vypracované a pripravujú sa ďalšie projektové
dokumentácie na rekonštrukciu rozvodov tepelných
zdrojov na Brezovej ul., Valovej ul. a Teplickej ul.,
čo je približne 4 km nových rozvodov.
Pracuje sa tiež na predbežnej štúdii
realizovateľnosti projektu Geotermálna energia

v sústave centrálneho zásobovania tepla Piešťany.
Na jej základe sa bude môcť vyrábať až 50 percent
tepla z obnoviteľných zdrojov energie a tak po
splnení podmienok zákona o tepelnej energetike sa
budú môcť čerpať európske fondy na rekonštrukciu
rozvodov ústredného kúrenia a úžitkovej vody.
6. novembra 2018 bola otvorená zrekonštruovaná
práčovňa MIIVA na Ul. A. Hlinku, ktorú môžu
využívať seniori s 20 percentnou zľavou.
18. Detské ihriská v Piešťanoch
V posledných rokoch Mesto Piešťany obnovilo
alebo modernizovalo viacero detských ihrísk –
na Ul. A. Hlinku – Prednádražie, na Valovej ul.,
v mestskom parku, v m. č. Kocurice i v areáloch
materských škôl.
V meste tiež pribudlo ihrisko Žihadielko od Lidlu
a ihrisko na sídlisku Adam Trajan zrekonštruoval
supermarket Kaufland.
V roku 2018 pribudli alebo boli reštaurované
ďalšie detské ihriská – na sídlisku Nikola Teslu, na
Teplickej ul. a na sídlisku Adam Trajan.
19. Multifunkčné ihrisko na sídlisku Nikola Teslu
Rekonštrukcia pôvodného ihriska bola ukončená
v októbri 2018, Mesto Piešťany na to poskytlo
takmer 43 tis. eur.
Ihrisko je obkolesené mantinelom, osadené boli
hokejové bránky a basketbalové koše. Hracia
plocha je z umelého materiálu – polypropylénu,
odolného voči vode a mrazu. Ihrisko je určené pre
niektoré športy – hokejbal, in-line hokej, basketbal
a v zime sa dá použiť ako klzisko.
20, Detské ihrisko na Teplickej ulici
Mesto Piešťany realizovalo vo vnútrobloku na
sídlisku na Teplickej ul. (Pentagon) výstavbu
ihriska pre deti od 3 do 12 rokov s viacerými
modernými hracími prvkami a zariadeniami.
Postavila ho firma FUN TIME, s. r. o. Bratislava za
takmer 49 tis. eur. Ihrisko bolo otvorené v októbri
2018.
21. Ihrisko FIT park na sídlisku Adam Trajan
Nové ihrisko na sídlisku Adam Trajan otvoril
primátor mesta Miloš Tamajka v októbri 2018.
Finančné prostriedky na jeho vybudovanie získala
ZŠ F.E. Scherera v rámci Participatívneho rozpočtu
Mesta Piešťany na rok 2018.
22. Nové biznis centrum Floreát Ideapark
V rokoch 2017 a 2018 v Piešťanoch pri križovatke

Krajinskej cesty a Dlhej ulice prebiehala prestavba
bývalého hotela Atóm na moderné biznis centrum.
Veľká časť multifunkčnej budovy sa stala sídlom
medzinárodnej finančnej spoločnosti s piešťanským
pôvodom. Konateľom poradenskej spoločnosti
VGD Slovakia je Marián Škorník.
V budove sa okrem kancelárií nachádzajú
apartmány, kaviareň a reštaurácia i predajňa
obchodnej siete Billa. Tiež je tam coworkingové
centrum a ďalšie biznis priestory, ktoré môžu
využívať budúci nájomcovia.
V Piešťanoch je málo vysokokvalifikovaných
pracovných miest a viacerí mladí ľudia musia za
prácou cestovať, centrum im môže pomôcť uplatniť
sa bez dochádzania.
23. Mestská plaváreň v Piešťanoch – pozastavenie
zámeru výstavby
Už viacero rokov sa vedenie mesta a poslanci MsZ
usilujú o vybudovanie plavárne v Piešťanoch.
Mohla by sa postaviť na okraji mestského parku
v areáli oploteného priestoru futbalového štadióna.
Už vo volebnom období 2011 - 2014 bol
vypracovaný projekt plaveckého centra. K jeho
výstavbe však nedošlo, keďže už na začiatku
volebného obdobia 2015 - 2018 nové vedenie
mesta a poslanci MsZ odstúpili od jeho realizácie.
Následne sa v Piešťanoch objavil súkromný
investor, ktorý namiesto plánovaného plaveckého
centra chcel pri futbalovom štadióne postaviť
plaváreň podľa vlastného projektu za 2,2 mil. eur,
ktorý obsahoval iba 25 m bazén a jeden menší
bazén pre neplavcov. Spoločnosť Bazénprojekt sa
však s poslancami MsZ nedohodla a v roku 2017 sa
rozhodla svoj zámer nerealizovať.
Mesto potom projektovú dokumentáciu od tohto
súkromného investora odkúpilo. Do projektu
ešte pribudla prístavba s wellness centrom
a reštauráciou a tým hodnota plánovanej plavárne
stúpla na 4,4 mil. eur.
Na realizáciu výstavby tejto plavárne si Mesto
Piešťany v roku 2018 do svojho rozpočtu na rok
2019 naplánovalo aj prijatie 4,4 miliónového
bankového úveru.
Koncom roka 2018 však na decembrovom
zasadnutí MsZ novozvolení poslanci a nové
vedenie mesta rozhodli o pozastavení realizácie
zámeru výstavby mestskej plavárne pri futbalovom
štadióne a plánovaný úver vo výške 4,4 mil. eur
vyradili z rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2019.
24. Zámer výstavby Termal parku v Piešťanoch

V roku 2018 sa objavil ďalší investor, ktorý prejavil
záujem o vybudovanie aquaparku v Piešťanoch.
Začiatkom novembra 2018 začala spoločnosť
Z-group, a. s. s prípravnými prácami a budovaním
inžinierskych sietí na pozemku za poliklinikou.
Bola nadobudnutá právoplatnosť rozhodnutia
zámeru o posudzovaní vplyvu na životné
prostredie, tiež boli vydané všetky súhlasné
vyjadrenia účastníkov a stanoviská dotknutých
orgánov štátnej správy.
Stále však nie je isté, či sa v roku 2019 výstavba
aquaparku začne. Investor musí dostať od
Stavebného úradu v Piešťanoch stavebné
povolenie. Tiež nie je isté, či sa mu podarí získať
povolenie na čerpanie podzemnej liečivej vody.
25. Rekonštrukcia prírodného kina v Piešťanoch
S revitalizáciou dlhodobo nefunkčného prírodného
kina pri KSC Fontána v mestskom parku začali už
v roku 2015 miestni dobrovoľníci formou brigád
a pokračovali v nej aj v nasledujúcich rokoch.
Zrekonštruovať však prírodné kino tak, aby bolo
schopné prevádzky, nebolo v ich silách. Na to sú
potrebné finančné prostriedky a firmy, ktoré by
obnovu kina odborne vykonali.
V roku 2018 začalo Mesto Piešťany s postupnou
obnovou prírodného kina. Rekonštrukcia
obsahovala zdravotechniku, elektroinštaláciu,
chodníky, oplotenie, fasádu premietacej miestnosti
a čiastočné terénne úpravy. Rekonštrukčné práce
realizovala firma Livinglight, s. r. o. zo Zelenča
za 51 687 eur. Tiež bola zakúpená premietacia
technika za 29 950 eur.
V rekonštrukcii prírodného kina sa bude
pokračovať v roku 2019.
26. Obnova informačného systému mesta Piešťany
Počas leta 2018 uskutočnilo Mesto Piešťany
obnovu 10, už zastaralých, obojstranných
informačných tabúľ, tzv. citylightov. Vybudované
boli v rokoch 1995 až 1996 a stali sa súčasťou
informačného systému mesta Piešťany.
Citylighty boli vymenené na viacerých miestach
– Ul. A. Dubčeka (pri MsKS), Ul. A. Hlinku (pri
parkovisku OD Prior), Ul. A. Trajana (pri vstupe
na parkovisko OD Kaufland), Lodenica, Nálepkova
ul. (parkovisko pri kiosku PERLA), Rekreačná ul.
(pri poliklinike), Beethovenova ul. – 2 ks (pred
vstupom do kina Fontána a pred vstupom do
Galérie KSC Fontána), Školská ulica (pri mestskej
knižnici), ul. Pod Párovcami.
Tiež bola osadená aj 11. informačná tabuľa pred

budovou Mestského úradu na Nám. SNP.
Zákazku realizovala firma ROSS, s. r. o. za 23,5 tis.
eur.
27. Rekonštrukcia plynovodu v Piešťanoch
V roku 2018 spoločnosť Slovenský plynárenský
priemysel (SPP) realizovala z vlastných
prostriedkov rekonštrukciu plynovodu
v niekoľkých lokalitách mesta.
a) Winterova ulica  V období február až máj 2018
prebiehala rekonštrukcia plynovodu na pešej zóne
od ruiny bývalého hotela Lipa po Nálepkovu
ul. Realizovala sa vťahovaním potrubia do už
jestvujúceho potrubia. Pešia zóna bola rozkopaná
v miestach prípojok a pretláčacích jám. Domy
museli byť určitú dobu bez dodávky plynu.
Dodávateľom rekonštrukčných prác bola firma
REPROGAS, a. s.
b) Dubová ul.  Od marca do júna 2018 spoločnosť
SPP realizovala rekonštrukciu plynovodu na
celom úseku Dubovej ul.. Premávka počas
rekonštrukčných prác bola jednosmerná.
Plynári rozkopali vozovku a chodníky po celej
dĺžke a menili potrubie a prípojky. Následne
v júni Mesto Piešťany z vlastných prostriedkov
zabezpečilo položenie asfaltobetónového povrchu,
čo vykonala firma      Skanska, a. s.
c) Nálepkova ul.  Od augusta do októbra 2018
prebiehala oprava plynovodu od parkoviska na
Nálepkovej ul. až po nefunkčný, bývalý hotel
Slovan. Rekonštrukčné práce prebiehali po etapách,
jednak vťahovaním potrubia do jestvujúceho
potrubia a tiež rozkopaním vozovky a chodníkov
v miestach prípojok.
28. Rekonštrukčné práce na elektrickom vedení
Rekonštrukčné práce na elektrickom vedení
prebiehali na Floreáte v období máj až október
2018.
Najprv ťažké stroje rozkopali Veternú, Vážsku
a Slnečnú ulicu. Potom sa vykonala rekonštrukcia
vysokonapäťových a nízkonapäťových káblových
vedení. Tiež bola postavená nová transformačná
stanica.
Rekonštrukčné práce realizovala Západoslovenská
energetika, a. s.
29. Označenie budov v meste
Novou právnou úpravou bola vlastníkovi budovy
uložená povinnosť označiť ju tabuľkou so
súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom.
Ak správu budovy vykonáva spoločenstvo bytov,

musí túto povinnosť vykonať spoločenstvo, v
prípade uzatvoria zmluvy o výkone správy, túto
povinnosť splní správca.
30. Budovanie cyklotrás v Piešťanoch
V rolu 2018 získalo Mesto Piešťany z eurofondov
dva nenávratné finančné príspevky (NFP) na
vybudovanie cyklotrás.
a) Projekt Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany
Budovanie cyklotrás sa začalo v októbri 2018
a bude pokračovať v roku 2019. Predmetom
projektu sú Cyklistická trasa Dopravná ul. –
Sasinkova ul. v Piešťanoch a Cyklistický chodník
Krajinská cesta, 1. a 2. etapa.
Na realizáciu projektu získalo Mesto Piešťany NFP
vo výške 577 183 eur, spolufinancovanie mestom je
30 378 eur.
b) Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany –
1. etapa
Predmetom projektu je vybudovanie cyklistického
chodníka, osvetlenia a zelene na Bratislavskej
ceste. Vybuduje sa spoločná cestička pre chodcov
a cyklistov.
Na realizáciu projektu, ktorá sa začne na jar 2019,
získalo Mesto Piešťany NFP vo výške 573 268 eur,
spolufinancovanie mestom bude 30 172 eur.
Plánovaná výstavba cyklochodníka je rozdelená na
3 etapy.
1. etapa – úsek medzi križovatkami s Krajinskou
cestou a Ul. D. Tatarku,
2. etapa – úsek medzi križovatkami s Ul. D. Tatarku
a Teplickou ul./Staničnou ul., 3. etapa – úsek medzi
Teplickou ul./Staničnou ul. a Ul. A. Hlinku.
31. Parkoviská áut
a) Nové parkovisko na sídlisku Adam Trajan
– bolo vybudované na Ul. Mateja Bela pred
dvoma bytovými domami. Vzniklo 53 kolmých
parkovacích miest. Mesto Piešťany na vybudovanie
parkoviska vynaložilo 89 503 eur.
b) Parkovisko na sídlisku Valová – na Ul.
E. Belluša bolo parkovisko s 12 pozdĺžnymi
parkovacími miestami prebudované na 35
šikmých parkovacích miest. Mesto Piešťany na
rekonštrukciu parkoviska vynaložilo 72 626 eur.
c) Nové parkovisko pri mestskej knižnici – autormi
projektu boli piešťanskí projektanti Stanislav
Chmelo a Eva Wernerová.
Investorom výstavby 35 parkovacích miest pri
mestskej knižnici bol Bytový podnik, s. r. o.,
náklady boli 123 tis. eur.
Parkovanie je bezplatné.

32. Rekonštrukcia autobusových zastávok
Mesto Piešťany v roku 2018 získalo NFP vo
výške 302 708 eur na verejnú autobusovú dopravu
v rámci integrovaného regionálneho programu
z eurofondov, a to na rekonštrukciu dvadsiatich
autobusových zastávok v meste.
Projekt s názvom Zvyšovanie atraktivity  
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy v Piešťanoch sa bude realizovať v roku
2019. Obsahuje rekonštrukcie plôch zastávok,
vypracovanie dokumentácie na debariérizáciu
pre osoby s obmedzenou schopnosťou  pohybu
a orientácie a tiež doplnenie prístreškov.
Rekonštruované budú zastávky na sídlisku Adam
Trajan, pri bývalej Chirane, na Ul. Nikola Teslu, ul.
Pod Párovcami, pri poliklinike, na Prednádraží, na
Floreáte a v m.č. Kocurice.
33. Výtlky na komunikáciách
V Piešťanoch je viacero ulíc a chodníkov, ktoré
potrebujú rekonštrukciu alebo aspoň každoročnú
čiastočnú opravu. Naviac, po každej zime pribudnú
na uliciach nové výtlky, ktoré ohrozujú vodičov
a ich vozidlá i bicyklistov. Poškodené bývajú aj
chodníky, jednak koreňmi stromov, ale objavujú
sa aj jamy, ktoré ohrozujú chodcov. Po zime bolo
v roku 2018 na mestských komunikáciách údajne
až 1 500 výtlkov.
Opravu výtlkov na mestských uliciach
a chodníkoch vykonávali pracovníci Služieb mesta
Piešťany, do ich kompetencie nepatrili krajské
cesty Bratislavská, Žilinská, Krajinská, Vrbovská
a Kláštorská.
Výtlky boli zapĺňané asfaltovou drťou, prípadne
štrkom. Pracovníkov je však málo, nestačia robiť
všetky potrebné opravy a na asfaltovanie je tiež
potrebné suché počasie.
34. Doprava a parkovanie v Piešťanoch
Doprava a parkovanie áut patrí medzi hlavné
problémy mesta. Každoročne rastie počet
premávajúcich vozidiel.
Doprava je preto prehustená, a to najmä v centre
mesta a na hlavných cestách prechádzajúcich
mestom. Mesto sa usiluje zmierniť túto nepriaznivú
situáciu aj budovaním cyklotrás.
S rastom počtu vozidiel vznikla aj potreba väčšieho
počtu miest na parkovanie. Vozidlá parkujú po
okrajoch ulíc a na parkoviskách platených alebo
bezplatných.
Problémy s parkovaním však majú nielen vodiči
v centre mesta, ale aj obyvatelia na sídliskách

pri veľkých obytných domoch. Mesto Piešťany
a niektoré spoločnosti sa usilujú zmierniť túto
nepriaznivú situáciu budovaním nových parkovísk
alebo ich rozšírením, prípadne ich prebudovaním
z pozdĺžnych na kolmé alebo šikmé parkovacie
miesta.
35. Neprehľadné križovatky v Piešťanoch
Viaceré križovatky v meste sú neprehľadné a preto
i nebezpečné a vyžadujú si zvýšenú pozornosť
vodičov vozidiel a cyklistov.
Dôvodov k tomu je niekoľko – nepozorný vodič si
nevšimne, že má dať prednosť v jazde a ešte kvôli
budovám, múrom, stromom a inej zelene, nevidí
vozidlo prichádzajúce na križovatku (napríklad
križovatku Kuzmányho ul. so Štefánikovou ul.,
Winterovou ul. s Kukučínovou a Rázusovou
ul. i ďalšie), alebo pred križovatkou je zákruta
i dom a vodič nevidí prichádzajúce vozidlo (napr.
križovatka pri Vŕšku na Žilinskej ceste).
Situáciu na križovatkách zhoršuje aj množstvo
zaparkovaných vozidiel, zaparkovaných na ulici,
často i nedovolene  v tesnej blízkosti križovatky
(napríklad odbočky z Vrbovskej cesty na
Partizánsku ul., z Vrbovskej cesty na Mudroňovu
ul., z Royovej ul. na Kukučínovu ul. i viaceré
ďalšie.
Prehľadnejšie a bezpečnejšie sú križovatky so
svetelnou signalizáciou a kruhové križovatky.

7. Školstvo
1. Materské školy v Piešťanoch
Celkový počet detí v materských školách
v Piešťanoch na začiatku školského roka
2018/2019 bol 761 (stav k 15.9.2018).
Z toho: MŠ 8. mája 2 – 137 detí (z toho 49
predškolákov), MŠ Ružová 2 – 96 (28), MŠ
Staničná 2 – 209 (56), MŠ Valová 40 – 186 (60),
MŠ Scherera – 133 (51).
2. Základné školy v Piešťanoch
a) Zriaďovateľ Mesto Piešťany – celkový počet
žiakov bol 1 987 (stav k 15.9.2018). Z toho:
ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského 35 – 273 žiakov,
ZŠ Holubyho 15 – 285, ZŠ Mojmírova 35 – 541,
ZŠ Brezová 19 – 686, ZŠ F.E. Scherera 40 – 202.
b) Zriaďovateľ iný – Cirkevná spojená škola,
Štefánikova 119 – 225, Spojená škola, Valová 40 – 88.
3. Základné umelecké školy v Piešťanoch
ZUŠ Teplická 50 – 892 žiakov (z toho individuálna
výučba 351, skupinová výučba – 541), Súkromná

ZUŠ, Zavretý kút 68 - 230 žiakov (individuálna
výučba – 84, skupinová – 146).
4. Centrá voľného času v Piešťanoch
a) Zriaďovateľ Mesto Piešťany – celkový počet
žiakov bol 692 (stav k 15.9.2018). Z toho: CVČ
Ahoj Teplická 83 – 554, CVČ pri ZŠ F. E. Scherera
– 138.
b) Iný zriaďovateľ – CVČ pri Cirkevnej spojenej
škole, Štefánikova 119 – 131.
5. Stredné školy v Piešťanoch
V školskom roku 2018/2019 pôsobí v Piešťanoch
6 stredných škôl: Gymnázium Pierra de
Coubertina, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera,
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
SOŠ záhradnícka, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ
technická.
6. Vysoké školy v Piešťanoch
V školskom roku 2018/2019 pôsobia v Piešťanoch
dve vysoké školy:
a) Univerzita Cyrila a Metoda Trnava – Inštitút
fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie so sídlom
v Piešťanoch, denná a externá forma štúdia
(Bc. a Mgr.)
b) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava – Detašované pracovisko
sv. Pátra Pia Piešťany, externá forma štúdia
(Bc., Mgr.).
7. Súťaž Pescanrobot – 1. ročník
V polovici marca 2018 sa na SPŠE v Piešťanoch
z iniciatívy učiteľa Ing. Jozefa Dragulu uskutočnil
1. ročník robotickej súťaže Pescanrobot.
Súťaž autonómnych robotov (robotických
autíčok) mala 4 kategórie, v ktorých súťažili žiaci
základných a stredných škôl. Podujatie navštívil aj
primátor Piešťan.
8. Súťaž z oblasti gastronómie Piešťanský pohár
Ľudovíta Wintera - 2. ročník
Medzinárodná súťaž mladých znalcov vína,
barmanov, majstrov vo varení a príprave čokolády
a čaju sa konala na Hotelovej akadémii Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch v dňoch 26. a 27. marca
2018. Súťažilo takmer 60 študentov zo Slovenska
a Čiech v štyroch odboroch – Junior Somelier (19.
ročník súťaže Mladý somelier), Junior Barista Cup,
Junior Chocolatier a Junior Tea Tender, pričom
posledné dve súťaže sú jediné v rámci juniorskej
kategórie na Slovensku.

Znalosti študentov hodnotilo 29 členov poroty.
Dlhoročným členom poroty v súťaži Mladý
somelier je profesor Fedor Malík, ktorý tu
prezentoval svoju publikáciu Abeceda vína.
3. miesto v tejto súťaži obsadil piešťanský somelier
Jakub Michalec.
Z piešťanských „hotelákov“ boli úspešní aj Michal
Janíček – 1. miesto v súťaži prípravy čaju, Ján
Fuksa – 2. miesto v súťaži baristov a Richard
Miklovič – 3. miesto v súťaži čokolatierov.
Putovný Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera v roku
2018 získala česká Střední škola gastronomie,
hotelnictví a lesnictví Bzenec.
9. Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda
27. marca 2018 sa v KSC Fontána uskutočnilo
tradičné oceňovanie učiteľov.
Z rúk primátora Piešťan Miloša Tamajku
a predsedníčky Komisie školstva a mládeže MsZ
Ivety Babičovej si ocenenie prevzalo 25 učiteľov,
ktorí pôsobili alebo pôsobia na piešťanských
základných školách, materských školách, základnej
umeleckej škole a v centre voľného času. Ocenení
pedagógovia – Ingrid Baková, Mária Bellová,
Anna Danková, Martina Drličková-Rojková,
Vojtech Filo, Mária Hollanová, Mária Hulmanová,
Adelaida Kollárová, Roman Krajčo, Andrea
Madunická, Marta Majerníková, Lukáš Mencl,
Danka Miezgová, Daša Netriová, Zita Obstová,
Monika Ondrášiková, Vlasta Pagáčová, Miroslav
Petráš, Františka Schuchmanová, Marta Slivová,
Marta Staneková, Gabriela Štepánková, Dagmar
Voráčová, Alena Vráblová, Eva Vráblová.
Primátor mesta sa poďakoval aj riaditeľom
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany.
O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ.
10. Dopravná súťaž Predškoláčik - dopraváčik –
3. ročník
Podujatie pre deti materských škôl o cenu
primátora mesta Piešťany sa uskutočnilo 24. mája
2018 v priestoroch MŠ na Detvianskej ul.
Dopravnú súťaž pripravila mestská polícia,
zúčastnili sa jej MŠ Považská, MŠ Detvianska, MŠ
Valová, MŠ 8. mája, MŠ A. Dubčeka a MŠ F.E.
Scherera. V súťaži 3-členných družstiev obsadili
1. miesto škôlkari MŠ F.E. Scherera.
11. SPŠE Piešťany – 50. výročie vzniku
Oslavy 50. výročia vzniku Strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej v Piešťanoch sa uskutočnili

v KSC Fontána 13. júna 2018. Zúčastnili sa
ich súčasní i bývalí učitelia, zamestnanci školy,
študenti a hostia. Osláv sa zúčastnili aj bývalí
riaditelia SPŠE – Michal Zvonček, Jana Siváková,
Iveta Babičová, Mária Kováčová a Milan Tupý.
Riaditeľ školy Jozef Kolník prevzal škole udelenú
plaketu TTSK z rúk podpredsedu TTSK Mareka
Neštického a od viceprimátora Piešťan Martina
Valu prevzal plaketu mesta Piešťany. Okrem nich
sa k prítomným prihovorili bývalá riaditeľka školy
Iveta Babičová, hosť z družobnej školy z Rožnova
pod Radhoštěm i bývalý študent, hudobník
a spisovateľ Branislav Jobus z Vrbového.
Moderátorka, učiteľka Daša Chrásteková pomocou
projekcie predstavila históriu a súčasnosť školy
i úspešných absolventov.
O kultúrny program sa postarali tanečníci FS
Slnečnica pod vedením Miroslava Donovala.
12. Škola roka v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo 27. júna 2018 v Dome
umenia. Zúčastnili sa ho žiaci, pedagógovia a
zástupcovia mesta – prednosta mestského úradu
Eduard Strapatý a poslankyňa MsZ a zároveň
i predsedníčka komisie pre školstvo a mládež MsZ
Iveta Babičová.
V prvej časti programu boli ocenení najúspešnejší
pedagógovia a žiaci základných škôl a ZUŠ.
Potom nasledovalo oceňovanie športovcov, víťazmi
sa stali žiaci zo ZŠ Brezová ul. Soňa Ciklaminiová
a Adam Stolárik. Najaktívnejšou školou v športe
bola ZŠ F.E. Scherera v počte žiakov do 250 a ZŠ
Brezová ul. v počte žiakov nad 250.
V súťaži o najlepší školský časopis obsadila
1. miesto ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul.
Vo výtvarnej súťaži o najlepší výtvarný návrh na
logo Talentov komisia vybrala návrh Kataríny
Černekovej zo ZŠ Brezová ul., ktorá stvárnila
krištáľ.
Humánny čin roka bol uznaný Alexandre
Hazuchovej zo ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského
ul. Privolala lekársku pomoc staršiemu občanovi,
ktorý skolaboval.
Vrcholom podujatia bolo vyhlásenie Školy roka v
Piešťanoch. Stala sa ňou opäť ZŠ Brezová ul. Za
mimoškolskú činnosť získala najviac bodov tiež ZŠ
Brezová ul.
O kultúrny program sa postarali žiaci zo ZUŠ
Piešťany.
13. Jarmok zábavy
Dve športovo-zábavné podujatia pre žiakov

základných škôl a predškolákov materských škôl
sa konali začiatkom školského roka 2018/2019
pred Domom umenia v mestskom parku.
Vyhlasovateľom a organizátorom podujatia bolo
Mesto Piešťany, spoluorganizátormi CVČ Ahoj,
ZUŠ, Dom umenia, základné školy a materské
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.
Deti mohli sledovať rôzne ukážky, pripravené boli
športové súťaže, tvorivé aktivity i ďalšie atrakcie.
a) Netradičné otvorenie školského roka 2018/2019
– podujatie pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ sa konalo
5. septembra 2018. Žiaci mohli vidieť ukážky
mestskej polície, zberného vozidla, údržbovej
techniky zo Služieb mesta Piešťany, ukážky
hasičskej techniky, prezentácie práce Krajského
operačného strediska v Trnave (ukážky prvej
pomoci), povoziť sa na Piešťanskom vláčiku, dať
si namaľovať na tvár, na ruku, zašportovať si,
modelovať s hlinou alebo s temperou, maľovať na
asfalt a na stojane, zatancovať si.
b) Športové dopoludnie pre predškolákov
materských škôl – podujatie pre deti sa konalo
6.septembra 2018. Program bol približne rovnaký
ako pre žiakov ZŠ v predchádzajúcom dni (okrem
ukážky poskytnutia prvej pomoci a tanca).
14. Úspech študenta piešťanského gymnázia
Začiatkom septembra 2018 sa v poľskom
Bielsku-Biale konal 12. ročník Stredoeurópskej
matematickej olympiády(MEMO).
Zúčastnil sa jej aj Marián Poturnay, študent oktávy
na piešťanskom gymnáziu P.de Coubertina.
Spomedzi 66 účastníkov  sa umiestnil najlepšie
zo všetkých reprezentujúcich Slovákov a získal
striebornú medailu v individuálnej súťaži. Veľkou
mierou pomohol aj družstvu Slovenska, ktoré
skončilo na 6. mieste.
15. Stretnutie primátora mesta so žiakmi 1. ročníka
základných škôl
20. septembra 2018 primátor mesta Miloš Tamajka
zavítal do trinástich tried    1. ročníka piešťanských
základných škôl. Prišiel privítať prvákov, ktorí
od neho dostali svoju prvú žiacku knižku a knihu
Čo čaká prváka. Žiaci primátorovi povedali, čo
sa už za prvé školské dni naučili a predviedli sa
prednesom básní a spevom.
16. Literárna súťaž - poézia, próza, reportáž –
9. ročník
Organizátorom súťaže bolo Mesto Piešťany
v spolupráci s mestskou knižnicou a portálom

www.pnky.sk.
Žiaci základných škôl súťažili v dvoch vekových
kategóriách – 1. kategória (4. až 6. ročník) a 2.
kategória (7. až 9. ročník).
Tohtoročnou témou bolo: Piešťany tak, ako ich
svojimi očami vidia žiaci. Uzávierka súťaže bola
16. novembra 2018. Komisia vyhodnotila práce
do 12. decembra, vyhodnotenie súťaže bolo 17.
decembra 2018 v mestskej knižnici.
Odovzdaných bolo 41 príspevkov, z nich 25 bola
poézia, 15 próza a 1 reportáž. Cieľom súťaže
bolo podporiť zapájanie žiakov do súťaží, ktoré
sú zamerané na rozvoj nadaných detí, rozvíjať
a prehĺbiť záujem o slovenský jazyk formou
umeleckých útvarov.
Výsledky: Poézia 1. kategória: 1. Rastislav Lekár,
ZŠ F. E. Scherera (Óda na Piešťany), 2. Karolína
Košťálová, ZŠ F. E. Scherera (Rok v Piešťanoch),
3. Alexandra Kinzlová, ZŠ Holubyho (Piešťany
mojimi očami).
2. kategória: 1. Simona Habartová, ZŠ F. E.
Scherera (Príbeh starého hotela), 2. Timea
Svetlíková, ZŠ Mojmírova (Moje Piešťany),
3. Viktória Drábiková, CSŠ (Krásne Piešťany).
Próza 1.kategória: 1.Anna Marinovová, ZŠ
Holubyho (Piešťany, mesto snov...), 2. Lia
Svetlíková, ZŠ Brezová (Vznik liečivých
prameňov), 3. Nela Sedláková, ZŠ Mojmírova  
(Krpatá Piešťanka).
2. kategória: Alexandra Fábryová, ZŠ Mojmírova
(Piešťany – moje mesto), 2. Lea Chromiaková,
ZŠ Brezová (Dokonalé mesto), 3. Daniela Klčová,
CSŠ (Piešťany – mesto snov).
Reportáž 2. kategória: 1. Dávid Jurík, ZŠ F. E.
Scherera (Reportáž z Piešťan).
17. Výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica –
2. ročník
Vyhlasovateľom súťaže bol primátor mesta
Piešťany, organizátorom bolo Mesto Piešťany
v spolupráci s mestskou knižnicou, ZUŠ a CVČ
Ahoj Piešťany.
Uzávierka súťaže bola 16. novembra 2018,
vyhodnotenie prác do 12. decembra a vyhlásenie
výsledkov 17. decembra v mestskej knižnici.
Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách –
predškoláci MŠ, žiaci 1. – 3. roč. ZŠ, žiaci 4. –
6. roč. ZŠ, žiaci 7. – 9. roč. ZŠ.
Svoje práce zaslali deti z MŠ 8. mája, MŠ F. E.
Scherera, MŠ Staničná a MŠ Valová a žiaci ZŠ
M. R. Štefánika, Vajanského, ZŠ Holubyho, ZŠ
Mojmírova, ZŠ Brezová a ZŠ F. E. Scherera.

Výsledky 1. kategória: 1. Lukáško Beňo, MŠ
Staničná, 2. Marek Žufa, MŠ Zavretý kút
a Alexandra Tapušíková, MŠ Valová, 3. Viktória
Černáková, MŠ F. E. Scherera a Šimon Mihálik,
MŠ 8.mája 2D.
2. kategória: 1. Dominika Viziová, ZŠ F. E.
Scherera, 2. Sofia Duong, ZŠ Holubyho, 3. Martin
Jaroš, ZŠ F. E. Scherera.
3. kategória: 1. Klára Müllerová, ZŠ Mojmírova,
2.Adrián Kamenický, ZŠ Mojmírova, 3. Sanela
Pervizaj, ZŠ Holubyho.
4. kategória: 1. Nela Schlosserová, ZŠ Vajanského,
2. Anna Mária Valová, ZŠ Brezová, 3. Stanislava
Prouzová, ZŠ Holubyho.
Do výtvarnej súťaže bolo odovzdaných 22
pohľadníc od detí z MŠ a 37 pohľadníc od
žiakov ZŠ.
18. SOŠ záhradnícka Piešťany – 50. výročie vzniku
školy
Oslavy 50. výročia vzniku SOŠ záhradníckej
v Piešťanoch sa uskutočnili 22. septembra 2018
v budove školy. Zúčastnili sa ich súčasní i bývalí
učitelia, zamestnanci školy, absolventi i ďalší
hostia.
V programe boli slávnostné príhovory, kultúrna
časť s operným spevom, prehliadka školy
a pohostenie v jedálni.
Na oslavy prišiel aj bývalý riaditeľ Ing. Adam
Pivoluska.
V súčasnosti riaditeľkou školy je
Ing. Eva Stručková.
19. Úspech študentov SOŠ záhradníckej Piešťany
V auguste 2018 sa v českom Rajhrade uskutočnil 9.
európsky šampionát mladých záhradníkov. Súťaže
zručnosti, považované za majstrovstvá Európy
študentov záhradníckych škôl sa zúčastnilo 19
družstiev z 13 krajín. Slovensko reprezentovali 3
študenti SOŠ záhradníckej v Piešťanoch – Šimon
Masničák, Alžbeta Horanová a Lucia Chmolová
v sprievode učiteľa Ing. Petra Kollára, v súťaži
družstiev obsadili 8.miesto.
20. ZŠ Mojmírova ulica Piešťany – 50. výročie
vzniku školy
V novembri 2018 oslávila ZŠ Mojmírova ul.
v Piešťanoch 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti sa v KSC Fontána konala slávnostná
akadémia. Osláv sa zúčastnili súčasní i bývalí
pracovníci školy a pozvaní hostia.
Slávnostný príhovor mal riaditeľ koly Rudolf

Kollár, o histórii školy hovorila učiteľka
Lenka Kaffelová, v bohatom kultúrnom
programe sa prezentovali súčasní i bývalí žiaci
hudobnými, tanečnými, literárnymi, divadelnými
i akrobatickými vystúpeniami. Na slávnosť prišli
aj traja bývalí riaditelia školy – Matej Tóth, Emília
Mosná a Emília Svobodová.
Riaditeľ školy Rudolf Kollár prevzal ocenenie
Pamätná plaketa mesta Piešťany.

8. Kultúra
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti kultúry za rok 2017
Cenu primátora mesta Piešťany za „kultúrny počin
roka 2017“ získal in memoriam Kornel Duffek.
Pôsobil dlhé obdobie v Piešťanoch ako znalec
kultúry a umenia. Bol učiteľom hry na klavír
a niekoľko rokov riaditeľom MsKS v Piešťanoch.
Rozsiahla bola jeho publikačná činnosť, bol členom
redakčnej rady piešťanských časopisov v oblasti
kultúry a šéfredaktorom časopisu Revue Piešťany.
Venoval sa aj ochrane prírody, najmä ornitológii.
Bol dlhoročným poslancom Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany.
Cenu primátora mesta Piešťany „kultúrna osobnosť
roka 2017“ získal Mgr. art. Ján Procházka, od
roku 2004 dirigent a umelecký vedúci Miešaného
speváckeho zboru Coro Laudamus Piešťany.
So zborom naštudoval viacero chrámových
a svetských skladieb. Pod jeho taktovkou
účinkoval zbor Coro Laudamus na bohoslužbách
v Piešťanoch, na významných spoločenských
podujatiach na Slovensku, v ČR, Poľsku, Rakúsku
a Maďarsku, kde reprezentoval mesto Piešťany.
V roku 2017 vystúpil zbor pri Otvorení kúpeľnej
sezóny v partnerskom meste Poděbrady,
v maďarskom meste Mór, s ktorým má Coro
Laudamus partnerské vzťahy a tiež vystúpil
s adventným koncertom v Kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie v Piešťanoch.
2. Výstava Obry obrazy – predčasné ukončenie
V januári 2018 bola v KSC Fontána otvorená
výstava veľkorozmerných olejomalieb českého
maliara Jiřího Načeradského s názvom Obry
obrazy.
Primátor Piešťan a riaditeľka MsKS v Piešťanoch
považovali obrazy po mravnej stránke za nevhodné
a dali ich premiestniť z hlavnej siene do bočného
vestibulu pred vchodom do kina a to bez vedomia

ich majiteľa. Výstava bola následne predčasne
ukončená.
Vyvolalo to veľký mediálny ohlas na Slovensku
a v Čechách a nesúhlas s cenzúrou výstavy.
3. Hudobné podujatie Piešťany Open Mic 2018 –
2. ročník
Koncert kapiel a hudobníkov sa uskutočnil v klube
ŽiWell 3. februára 2018.
Vystúpili kapely Vytrvalci zo Starej Turej, Random
Choices z Trenčína, Hlboká plytčina z Hlohovca,
írsky hudobník žijúci na Slovensku Graeme Mark
a Marek Martinkovič alias Mustage z Vrbového.
4. Hudobná skupina Swing Q
Piešťanská kapela Swing Q začala vystupovať
v novej reštaurácii La Musica na Teplickej ul.
a stala sa pokračovateľkou džezovej tradície
v Piešťanoch.
Kapela koncertuje v zložení: Ján Tatara – bicie,
Štefan Orviský st. – saxofón, Štefan Orviský ml. –
kontrabas, Pavol Peter – klavír, Branislav Biznár
– spevák.
5. Nové vydanie básne Adama Trajana
Nové vydanie básne Uzdravujúce piešťanské
kúpele realizovalo Balneologické múzeum Imricha
Wintera v Piešťanoch v spolupráci s Cirkevným
zborom ECAV na Slovensku v Piešťanoch.
Prezentácia publikácie sa uskutočnila 30. januára
2018 v priestoroch    zborového evanjelického
centra BETEZDA pri Cirkevnom zbore ECAV na
Štefánikovej  ul. 2.
Publikácia obsahuje latinský originál básne,
slovenský a nemecký preklad a informáciu
o autorovi.
6. Fašiangové podujatie v Piešťanoch
Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov po
Popolcovú stredu, kedy je začiatok 40-dňového
pôstu, trvajúceho do Veľkej noci.
Na konci fašiangového obdobia sa konajú tradičné
ľudové folklórne podujatia. Jedno z nich pripravil
FS Žito v Piešťanoch 3. februára 2018.
Folkloristi prešli mestom, vytancovali a vyspievali
si klobásky, slaninu i ďalšie pochutiny.
Program vyvrcholil pred Zuckmann Villou na
Winterovej ul.
7. Prezentácia publikácií Balneologického múzea
Imricha Wintera v Piešťanoch
1. marca 2018 sa v hlavnej expozícii BM v budove

Kúpeľnej dvorany uskutočnila prezentácia
kníh vydaných múzeom, ktoré bolo možné
tam i zakúpiť. Boli to publikácie: Starý kláštor
– archeologický výskum gotického kostola
v Piešťanoch - 2 zväzky, Piešťany fenomén
termálny, Vzácne minerálne vody v Koplotovciach,
Zbierka archeologických nálezov z Carnunta
v Rakúsku, Kúpeľní lekári v Piešťanoch.
8. Spomienkové podujatie na Ivana Krasku
Pri príležitosti 60.výročia úmrtia básnika Ivana
Krasku sa 3. marca 2018 v expozícii Pamätnej izby
Ivana Krasku uskutočnilo spomienkové podujatie,
ktoré pripravilo Balneologické múzeum Imricha
Wintera. Program obsahoval zaujímavosti zo
života a tvorby básnika a tiež ukážky z jeho poézie
v podaní lektorky Alexandry Murínovej.
9. Súťaž detí Playback show – 14. ročník
Súťaž detí v imitovaní známych piesní sa
uskutočnila v KSC Fontána 18. apríla 2018.
Zúčastnili sa jej deti z Piešťan, Vrbového
a okolitých obcí. Pri vypnutom mikrofóne v tomto
roku imitovali najmä slovenské piesne.
10. Výstava sôch Minotaurovo tajomstvo
Vernisáž výstavy dvadsiatich sôch Renáty
Sládkovej sa uskutočnila 3. mája 2018 v Zrkadlovej
sieni Domu umenia. Diela predstavujú najmä ženy,
tiež vtákov i Minotaura.
11. Noc literatúry Piešťany
16. mája 2018 sa mesto Piešťany zapojilo
do celosvetovej akcie, ktorá sa na Slovensku
uskutočnila v 17-tich mestách.
Konalo sa verejné čítanie ukážok z vybraných kníh
na rôznych miestach – v Dome umenia, v Galérii
Fontána, vo Vile dr. Lisku, v pražiarni kávy
Classic Coffee, v Gymnáziu P. de Coubertina, na
mestskom úrade a v ŽiWell na afterpárty, kde bol
i koncert a rozhovory.
12. Noc múzeí v Piešťanoch
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí
pripravilo Balneologické múzeum Imricha Wintera
19.mája 2018 bohatý program.
V stálej expozícii múzea v budove Kúpeľnej
dvorany si návštevníci mohli prezrieť zaujímavé
exponáty, k dispozícii boli tvorivé dielne, kvíz,
ukážky krojov a odevov našich predkov. V parku
pred múzeom bola ukážka historického šermu
a výstava zbraní.

Vo Vile dr.Lisku bola výstava Amonity Slovenska
a v Pamätnej izbe Ivana Krasku prebiehali
komentované prehliadky aj s prednesom poézie
Ivana Krasku.
13. Elektrárňa Piešťany na poštovej známke
Inaugurácia známky s obrazom budovy Elektrárne
Piešťany sa uskutočnila v priestoroch elektrárne 18.
mája 2018. Jej grafické stvárnenie vytvoril Marián
Komáček. Známka vyšla v náklade 250 tis. kusov.
Je to druhá poštová známka s obrazom historickej
stavby na území Piešťan. Prvou bola známka
s motívom poštového úradu, vydaná v roku 2016.     
14. Kniha Sfumato
Krst knihy Sfumato sa uskutočnil 18. mája 2018
v Galérii Fontána.
Autorkou knihy je Alžbeta Vlčková, dcéra
bývalého riaditeľa Balneologického múzea
v Piešťanoch Elemíra Čelka. Podujatie sa
uskutočnilo pri príležitosti jeho nedožitého 100.
výročia narodenia, zúčastnili sa ho viceprimátor
mesta Martin Valo, Mikuláš Čelko, Michal Staško
a Vladimír Krupa.
Obsahom knihy je neľahký život autorkinho otca,
starého otca i celej jej rodiny.
15. Festival Zázračný oriešok 2018 / Kniha
v rozhlase, rozhlas v knihe
–10. ročník
Medzinárodný festival rozhlasovej tvorby pre
deti Zázračný oriešok sa konal v Piešťanoch
a okolí v dňoch 22. – 25. mája 2018.
Hlavnými organizátormi boli Mestská knižnica
mesta Piešťany, Mesto Piešťany, Rozhlas
a televízia Slovenska. Záštitu nad festivalom
prevzalo Ministerstvo kultúry SR, veľvyslankyňa
Českej republiky na Slovensku Lívia Klausová
a predseda TTSK Jozef Viskupič. Festival
prezentoval rozprávky vo všetkých podobách –
knižnej, divadelnej, televíznej, filmovej a hlavne
rozhlasovej.
Jedna časť festivalu pozostávala zo súťaže
rozhlasových rozprávok, druhou časťou boli
viaceré sprievodné podujatia. Tie sa konali nielen
v Piešťanoch, ale aj v okolitých obciach.
K dvom súťažným kategóriám – monologické
rozprávky a rozprávkové hry, pribudla v tomto roku
tretia kategória – hry pre deti. V každej kategórii
bolo 6 súťažných diel, víťazov určili detská
a odborná porota.

V kategórii monologických rozprávok vybrala
detská porota Príbeh o Theseovi a Ariadne od
Beaty Panákovej v réžii Mileny Lukáčovej,
odborná porota vybrala Rozprávku o rytierovi
smutnej postavy spisovateľa Miguela de
Cervantesa, autorky Beaty Panákovej v réžii
Jaroslava Rozsívala.
V kategórii rozprávkových hier sa detská i odborná
porota zhodli na hre Dobrý sluha, zlý pán,
autorkou rozhlasovej verzie bola Naďa Uličná Jurkemiková, dramaturgičkou Zuzana Kolmosová.
V kategórii hier pre deti vyhrala u detskej poroty
rozprávka V záhrade papierového draka autorky
Jany Bodnárovej a v réžii Mileny Lukáčovej
a odborná porota vybrala hru Wiliama Shakespeara
Sen noci svätojánskej, autorsky ju prerozprával
režisér Jakub Nvota.
Cenu za najlepší herecký výkon získala Eva
Matejková.
V rámci festivalu bola udelená Zvláštna cena RTVS
výraznej rozhlasovej a umeleckej osobnosti, ktorá
svojim celoživotným dielom ovplyvnila rozhlasovú
dramatickú tvorbu pre deti. Cenu získala herečka
Táňa Pauhofová.
Tiež bola udelená Zvláštna cena Literárneho
informačného centra – Ceny Márie Ďuríčkovej
autorovi v oblasti tvorby pre deti, získal ju
spisovateľ Tomáš Janovic.
16. Podujatie Tanec bez hraníc
Súťažné podujatie pre znevýhodnené deti
z viacerých miest sa konalo v piešťanskom kine
Fontána 23. mája 2018. Zúčastnili sa ho žiaci
špeciálnych škôl z Trnavského kraja, Trenčína
a Bytče.
V kategóriách ľudový a moderný tanec,
rozdelených na 1. a 2. stupeň základnej školy,
súťažili deti z dvanástich škôl. Výsledky: Ľudový
tanec 1. stupeň –         1. miesto Špeciálna ZŠ
Holíč, Ľudový tanec 2. stupeň – 1. Spojená škola
Senica, Moderný tanec 1. stupeň – 1. Spojená škola
Trnava, 2. Spojená škola Piešťany, Moderný tanec
2. stupeň – 1. Spojená škola Hlohovec.
Cena poroty – Spojená škola internátna Bytča,
Cena za výber hudby – Spojená škola Nové Mesto
nad Váhom, Cena za kostým – Spojená škola
Myjava, Cena za choreografiu – Spojená škola
internátna Trenčín.
17. Festival City Fest Piešťany
Hudobný festival City Fest sa konal na Námestí
slobody koncom mája 2018.

Vystúpilo viacero kapiel a interpretov, medzi nimi
i Slniečko, Coverage, mladších divákov zaujala
Chinaski. Veľký záujem bol o Celeste Buckingham
a najmä o vystúpenie populárneho slovenského
speváka Richarda Müllera i rapera Kaliho.
18. Výstava Krojované bábiky Slovenska –
5.ročník
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Piešťanoch
1.júna 2018 v KSC Fontána. Vystavených bolo
300 krojovaných bábik z celého Slovenska.
Organizátorkou výstavy bola Veronika Cetliová
z Piešťan.
19. 63. Piešťanský festival / Music festival
Piešťany
63. Music festival Piešťany sa konal v dňoch
1. júna až 9. júla 2018.
V rámci festivalu sa uskutočnilo 17 podujatí,
z toho 5 výstav. Organizátormi festivalu boli
Umelecký súbor Lúčnica - Dom umenia Piešťany,
Mesto Piešťany a OO CR Rezort Piešťany,
spoluorganizátormi SLK Piešťany, a. s., MsKC
Hlohovec a MsKS Piešťany. Partnermi festivalu
boli Komunálna poisťovňa, Technický skúšobný
podnik Piešťany, š. p., ON Semiconductor
a Pivnica Radošina. Mediálne festival podporili
Rádio Devín, Rádio Regina, Slovenský ochranný
zväz autorský, regionálny portál PNky, Z Piešťan,
Piešťanský týždeň, regionálna televízia TV
Karpaty.
a) Dom umenia
1. jún – Slávnostné fanfáry na terase DU, Corni di
Bratislava
1. jún – Otvárací galavečer 63. mfP, Štátny
komorný orchester Žilina, Spevácky zbor Lúčnica
5. jún – Kráľovská harfa, Katarína Turnerová
& Mucha kvartet, komorný koncert – harfa
a sláčikové kvarteto
14. jún – Black and White, Labutie jazero ako
príbeh života, Národní divadlo Brno – balet
15. jún – Grófka Marica, Štátna opera Banská
Bystrica
20. jún – Berlínska filharmónia, priamy prenos
z rozlúčkového koncertu dirigenta sira Simona
Rattlea v Berlínskej filharmónii
25. jún – Frida - maľovať a milovať, Teatro
Wüstenrot
28. jún – Folklórna klasika, Cimbálová muzika
Jiřího Janouška, Markéta Janoušková (husle/
violin), rozhranie vážnej a ľudovej hudby

9. júl – Záverečný koncert 63. mfP, Slovenská
filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent
Rastislav Štúr.
b) Hudobný pavilón v mestskom parku
10. jún – Hudba je len jedna, Martin Babjak (spev),
Martina Masaryková (spev), Daniel Buranovský
(klavír), operná, operetná a muzikálová tvorba
17. jún – Mestom zvoní smiech, Art music
orchestra a jeho hostia, melódie z muzikálov
a romantických filmov.
c) Empírové divadlo Hlohovec
12. jún – Koncert na grófskom dvore, Slovenský
komorný orchester, umelecký vedúci Ewald Danel
d) Hotel Thermia Palace
3. júl – Bratislavské gitarové kvarteto.
20. Otvorenie LKS v Piešťanoch – slávnostný
sprievod a kultúrne podujatia
a) Slávnostný sprievod
1. Historické vozidlá, 2. Mažoretky a hudobná
skupina, 3. Vedenie mesta a hostia, 4. Vlajkonosiči,
5. Slovenský skauting, 6. Hotelová akadémia
Ľudovíta WinteraI 7. FS Žito,  8. Hokejový klub
Havrani Piešťany, 9. ZŠ Holubyho ul., 10. ZŠ F.E.
Scherera, 11. Cirkevná spojená škola, 12. Country
tance Poděbrady, 13. Obec Banka,  
14. Fit Bambulka, 15. FS Krakovienka, 16. Obec
Ducové, 17. OZ Myška,   18. SOŠ záhradnícka,
19. Spevácky súbor Sihotiar Trenčín, 20. SOŠ
technická, 21. FS Máj, 22. Obec Píšťany (ČR),
23. ZUŠ Piešťany.
b) Kultúrne podujatia v rámci OLKS
Hlavný kultúrny program prebiehal v sobotu
2. júna v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.
Program čiastočne narušila búrka a vytrvalý dážď.
Vystúpenia pokračovali neskôr. Na záver vystúpil
spevák Adam Ďurica s kapelou a skupina Gladiátor.
V nedeľu 3. júna pokračoval v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku kultúrny program. Vystúpili
súbory z partnerských miest Piešťan. Maďarské
Hajdúnánás reprezentovala skupina Slamený
klobúk s ľudovými pastierskymi piesňami.
Poděbrady sa prezentovali tanečným country
súborom. Úspech malo vystúpenie tanečnej
skupiny The Crazy Flappes z Luhačovíc s tancami
z obdobia 1. polovice 20. storočia.
Aplauz publika patril aj českej speváčke Petre
Černockej, ktorú s gitarou sprevádzal manžel Jiří
Pracný.
c) Sprievodné podujatia v rámci OLKS
V období od 31. mája do 2. júna 2018 sa konalo
viacero sprievodných podujatí. Uskutočnili sa

výstavy v KSC Fontána, na Malej scéne MsKS
a v Dome umenia, tiež preteky dračích lodí medzi
mostami, podujatie O kvapku lepší hoteláci na
Nám. slobody a futbalový turnaj so zahraničnou
účasťou PFK Junior Cup.
21. Úspech tanečníčok zo Súkromnej ZUŠ
v Piešťanoch
Mladé tanečníčky skupiny Siluett zo Súkromnej
ZUŠ v Piešťanoch sa začiatkom leta 2018
zúčastnili majstrovstiev Európy v bulharskom
meste Brašov. V kategórii Contemporary obsadili
1. miesto a získali titul majsteriek Európy.
22. Festival Dychfest Piešťany
Medzinárodný festival detských a mládežníckych
dychových súborov sa konal v Piešťanoch 29. júna
2018.
Jeho organizátormi boli Združenie dychových
hudieb Slovenska, Mesto Piešťany, MsKS mesta
Piešťany a Simeon remeselný pivovar Piešťany.
Iniciátorom podujatia bol poslanec mestského
zastupiteľstva Petr Veverka, ktorý za to od
Združenia dychových hudieb Slovenska dostal
Ďakovný list za propagáciu dychovej hudby na
Slovensku.
Program festivalu obsahoval promenádny koncert
na Kúpeľnom ostrove, sprievod účastníkov
festivalu od hotela Thermia Palace k Hudobnému
pavilónu v mestskom parku, kde jednotlivé
dychové hudby vystúpili.
Prezentovalo sa 6 orchestrov: Detský dychový
orchester Rosnička z Bánoviec, Detský dychový
súbor z Hradišťa, maďarský Budafoki Fuvosegyle
Budapest, Detský dychový orchester z Brezna,
český Mládežnícky dychový orchester zo ZUŠ
Uničov a Festivalový orchester z Bratislavy.
V prestávkach sa predstavili Mažoretky Akord
z Hradišťa.
23. Výstava ľudových hudobných nástrojov zo
zbierky Kornela Duffeka
Pri príležitosti nedožitých osemdesiatych
narodenín významného občana Piešťan Kornela
Duffeka sa uskutočnila výstava jeho ľudových
hudobných nástrojov, ktoré zbieral počas celého
života. Vernisáž výstavy, za prítomnosti jeho
manželky a dvoch dcér, sa uskutočnila 3. júla 2018
v Zrkadlovej sieni Domu umenia v Piešťanoch.
S ľudovými spevmi vystúpila rodina Hlbockých.
24. Výstava Umenie v parku – 7. ročník

Vernisáž výstavy rozmanitých umeleckých diel sa
uskutočnila v Galérii Domu umenia 4. júla 2018.
Svojimi dielami sa prezentovalo 13 výtvarníkov,
z Piešťancov Naďa Mikolášiková-Ábelová a Juraj
Síleš, neskôr pribudli ešte ďalší šiesti. Na záver
vernisáže vystúpila s úryvkom z básne Marína
bývalá herečka a Čestná občianka mesta Piešťany
Mária Kráľovičová.
25. Festival Topfest – 15.ročník
Festival Topfest sa v roku 2018 v Piešťanoch
nekonal. Presunul sa do areálu Zelenej vody
v Novom Meste nad Váhom, kde pôvodne aj
začínal.
26. Výstava Umenie na moste
Výstava diel siedmich domácich výtvarníkov sa
uskutočnila na Kolonádovom moste 14. júla 2018.
Svojimi dielami sa prezentovali Alojz Majerník,
Rudolf Rypák, Jozef Minárik, Jozef Jánošík,
Marianna Ručkayová, Helena Ježová a Rudolf
Pavelský.
27. Piešťanský Street Art Festival – 3. ročník
Festival pouličného umenia sa konal 4. augusta
2018 v centre mesta.
Na Nám. slobody, na terase kultúrno-komunitného
centra ŽiWell v mestskom parku a na
Kolonádovom moste vystúpilo s vlastnou tvorbou
sedem kapiel a dvaja individuálni hudobníci.
28. Grape festival – 9. ročník
Multižánrový hudobný festival sa konal 10.
– 11. augusta 2018 na letisku v Piešťanoch.
Usporiadateľom podujatia bola Grape Agency.
Vystúpili viaceré slovenské a zahraničné kapely
s rôznymi hudobnými žánrami – pop, hip hop, rap,
rock, electromusic a pod.
29. Hudobný festival Lodenica – 20. ročník
Najväčší slovenský festival country, folku
a trampskej hudby sa konal v Piešťanoch
v kempingu na Lodenici v dňoch 30. augusta až
1. septembra 2018. V sobotu 1. septembra ho
narušil dážď a búrky.
Vystúpilo viacero interpretov a kapiel zo Slovenska
a Čiech. Medzi nich patrili domáca kapela Slniečko
s Petrom Remišom, Jaromír Nohavica, IMT Smile,
Čechomor, František Nedvěd s kapelou Tie Break,
Jelen, Hex, Szidi Tobias, Lenka Filipová, Sweet
Kamelot i ďalší.

30. Organové koncerty v Piešťanoch – 19. ročník
Organizátormi medzinárodného organového
festivalu boli Mesto Piešťany,    OO CR Rezort
Piešťany, Dom umenia Piešťany a Bachova
spoločnosť na Slovensku.
a) Evanjelický a. v. kostol
- 4. august, Mário Sedlár – organ (SR), Jana
Pastorková – spev (SR)
b) Farský kostol sv. Štefana
- 11. august, Stanislav Šurin – organ (SR), Helmut
Hauskeller – panova flauta (Nemecko)
c) Dom umenia
- 23. august, David di Fiore – organ (USA)
- 4. september, Geraud Guillemot – organ
(Francúzsko)
- 7. september, Daniel Zaretzky – organ (Rusko).
31. Filmový festival Cinematik – 13. ročník
Medzinárodný FF Cinematik sa konal
v Piešťanoch v dňoch 10. – 15. septembra 2018.
Premietnutých bolo takmer sto dlhometrážnych
a krátkometrážnych filmov v 14-tich sekciách.
Pravidelnou súčasťou festivalu sú 2 súťažné sekcie
Meeting Point Europe a Cinematik.doc.
V sekcii Meeting Point Europe hlavnú cenu za
najlepší európsky film roka získal poľský film
Studená vojna režiséra Pawla Pawlikowskeho.  
Film získal aj cenu divákov.
V sekcii slovenských dokumentárnych filmov
Cinematik.doc ocenila porota film Prípad Kalmus
autora a režiséra Adama Hanuljaka. Cenu primátora
mesta Piešťany získal dokumentárny film Posledný
autoportrét slovenského režiséra Marcela Kuboša.
32. Výstava nerealizovaných projektov Ľudovíta
Wintera
V dňoch 10. až 15. septembra 2018 v priestoroch
Elektrárne Piešťany prebiehala výstava o plánoch
a nerealizovaných projektov Ľudovíta Wintera,
zameraných na zveľadenie mesta a na podporu
cestovného ruchu.
Výstavu zorganizovalo OZ Pro Winter v spolupráci
s Balneologickým múzeom Imricha Wintera
a TTSK. Vystavených bolo 6 projektov –
Palmárium a park, Kolonádový most a hotel
Arthros, Záhradné mesto a lanovka, Most cez
Obtokové rameno Váhu, Prestavba Františkových
kúpeľov a Floreát. Vystavený bol aj informačný
panel o postupe prác na tvorbe sochy Ľudovíta
Wintera, ktorú OZ Pro Winter chce zrealizovať
aj pomocou finančných prostriedkov z verejnej
zbierky od obyvateľov mesta.

33. Park Foto – 13. ročník
Súťažná výstava snímok amatérskych
i profesionálnych fotografov sa konala v mestskom
parku 22. septembra 2018. Na sieti a samostatných
stojanoch bolo vystavených 1 275 fotografií od 90
autorov. Hlasovanie o najlepšiu fotografiu sa robilo
pripnutím štipca.
Najviac štipcov od divákov na svojich fotografiách
získali Eduard Čupka, Štefan Kučkovský a Matej
Ondreička, 1. miesto v kategórii cena poroty
obsadil Matej Krajčír, v kategórii detí Monika
Švelková a v kategórii Cena Victorie Regie za
najlepšiu fotografiu kvetín obsadil 1. miesto
František Debre.
34. Piešťanské rendezvous – 20. ročník
Festival slovenskej a českej kultúry sa konal
v októbri a novembri 2018 v Dome umenia
v Piešťanoch. Prebiehal v piatich umeleckých
sekciách – činohra, hudba, podujatia pre deti
a mládež, film, výtvarné umenie.
2.10. – 28.10. výstava Českí panovníci na
reliéfnych obrazoch Jarmily Haldovej (Orlické
hory ČR)
2.10. – 2.12. výstava Prvá/První republika 2,
pokračovanie výstavy slovenských a českých
výtvarníkov k 100. výročiu vzniku ČSR
10.10.  galakoncert Hany Zagorovej a BOOM!
BAND Jiřího Dvořáka
15.10. Stanislav Štepka: muzikál Malý veľký muž
(o M.R. Štefánikovi), Radošinské naivné divadlo
a SĽUK
19.10. Moliere: komédia Lakomec, účinkovali
Bolek Polívka i ďalší
24.10. džezový koncert BKK trio tour 2018, Marcel
Buntaj – bicie, Matej Benko – klavír, Martin
Gašpar – basgitara a Peter Lipa – spev, Michal
Žáček (ČR) – saxofón
6.11. – 2.12. výstava Milenci z roku 2, fotograf
Vasil Stanko
7.11. koncert Vokálnej skupiny Voising, rock, pop
a jazz
8.11. český film Otcova volga
15.11. komédia Hviezda, Eva Holubová – one
woman show
19.11. muzikál Boyband
22.11. český film Pat & Mat
27.11. pantomíma Dubčekova jar, mím Milan
Sládek.
35. FS Striebornička na festivale v Grécku
Detský folklórny súbor Striebornička sa začiatkom

októbra 2018 zúčastnil multižánrového festivalu
Emerland Islands v Grécku. Zúčastnilo sa ho 18
súborov z viacerých krajín.
Piešťanskí tanečníci a tanečníčky pod vedením
učiteľky tanca Dagmar Kuběnovej boli jedinými
zástupcami Slovenska.
36. Filmový festival Astrofilm 2018 – 12. ročník
Medzinárodný filmový festival z oblasti astronómie
a kozmonautiky Astrofilm sa konal v KSC Fontána
v dňoch 9. až 11. októbra 2018. V tomto roku bol
festival zameraný na českú a slovenskú astronómiu
a na kozmonautiku pri príležitosti 40. výročia letu
do vesmíru prvého československého kozmonauta.
Organizátormi festivalu boli Slovenská ústredná
hvezdáreň Hurbanovo, Mesto Piešťany a MsKS
v Piešťanoch.
V rámci festivalu boli premietnuté súťažné
i nesúťažné filmy, boli besedy s autormi filmu
a s prvým slovenským kozmonautom Ivanom
Bellom, pozorovanie nočnej oblohy, laserová show,
výstavy, prednáška Jiřího Grygara o bezpilotnej
astronomickej kozmonautike.
V súťažnej sekcii si cenu primátora mesta Piešťany
odniesol film poľskej spoločnosti Creative
Planet s názvom Explore a Cenu generálneho
riaditeľa SÚH v Hurbanove film Šialený vesmír
od Astronomického krúžku pri hvezdárni
v Michalovciach.
37. Piešťanské impresie 2018 – 11.ročník
Medzinárodný festival speváckych zborov
Piešťanské impresie sa konal 14. októbra 2018
v jezuitskej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
Podujatia sa zúčastnili: Spevácky zbor
CANTABILE z Nového Mesta nad Váhom,
Pěvecký sbor Janáček z Luhačovíc, Trenčiansky
spevácky zbor z Trenčína, spevácky zbor Coro
Laudamus z Piešťan.
38. Kniha Od tranzistora k integrovanému obvodu
Kniha o bývalom podniku Tesla Piešťany vyšla
v jeseni 2018 a pripravil ju kolektív autorov pod
vedením Štefana Lubyho.
Najzaujímavejšiu kapitolu, ktorá obsahuje vývoj
mikroelektroniky na Slovensku, napísal bývalý
pracovník Tesly a autor prvej československej
kamery Doc. Ing. Vladimír Áč, CSc.. Knihu
dotvárajú spomienky Ing. Petra Lobotku, Doc.
Ing. Jozefa Nováka, DrSc., prof. RNDr. Milana
Ožvolda, CSc. a Ing. Iva Vávru, CSc.
39. Výstava Zrod moderných Piešťan

Výstava sa konala v priebehu novembra 2018
v priestoroch Vily dr. Lisku, pripravil ju pracovník
Balneologického múzea Imricha Wintera Andrej
Bolerázsky.
Vystavené boli fotografie a rôzne artefakty zo
zbierky múzea z obdobia 1. Československej
republiky. Významnú spoločenskú funkciu
v Piešťanoch v tom období zastávala rodina
Winterovcov, nájomcovia kúpeľov.
40. Filmová prehliadka EUROTOUR Piešťany –
14. ročník
Prehliadka filmov o cestovaní, krajine a človeku
sa konala v KSC Fontána v dňoch 13. až 15.
novembra 2018. Organizátormi podujatia boli
Mesto Piešťany a MsKS Piešťany.
Do Piešťan zavítal Richard Konkolski, ktorý ako
prvý občan ČSR sám na jachte oboplával svet.
Bol premietnutý krátky film o jeho jachtárskom
živote a potom diskutoval s návštevníkmi. Prišiel aj
dlhoročný jachtár Jaroslav Korytář.
Počas filmovej prehliadky prebiehali aj tri
výstavy s cestovateľskými fotografiami – výstava
o českých moreplavcoch, výstava Vojtecha Hanka
o Kamčatke a výstava Piešťanského fotoklubu
o partnerských mestách Piešťan.
V súťažnej kategórii Moment boli premietnuté
krátke filmy, v ktorých autori zaznamenali nejakú
zaujímavú udalosť.
Cenu primátora mesta Piešťany získal film Rybník
od autorov Matúša Kočiša a Gabriela Staroňa
s trvalým bydliskom v Prahe, cenu divákov
Piešťanec Karol Bubík za krátky film Etiópia –
cesta do praveku.
41. Tanečná súťaž Princezná Orientu 2018
Tanečná súťaž Princezná Orientu sa uskutočnila
2.decembra 2018 v KSC Fontána. Zúčastnili sa
jej deti a mladé dievčatá od 5 do 19 rokov, ktoré
sa venujú orientálnemu tancu vo voľnom čase
samostatne alebo pod vedením trénera.
42. Trnavská paleta – 50. ročník
6. decembra 2018 sa v Dome umenia v Piešťanoch
uskutočnila vernisáž výstavy neprofesionálnych
výtvarníkov z okresov Piešťany, Trnava
a Hlohovec. Do súťaže bolo prihlásených 213
výtvarných diel od 47 autorov.
Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách:
15 – 25 rokov, 26 – 60 rokov, nad 60 rokov a od
15 rokov pre autorov výtvarne neškolených so
špecifickým výtvarným prejavom, ako je insitná

tvorba. Porota udelila 10 cien a 7 čestných uznaní.
43. Predvianočné vystúpenie FS Slnečnica
7. decembra 2018 vystúpili v Dome umenia
FS Slnečnica a Ľudová hudba Michala Pagáča.
Hosťom programu bol fujarista a spevák Peter
Parničan. Vedúcim FS Slnečnica je PhDr. Miroslav
Donoval.
44. Predvianočné vystúpenie žiakov ZUŠ
v Piešťanoch
11. decembra 2018 žiaci Tanečného odboru ZUŠ
v Piešťanoch predviedli vianočnú rozprávku
Luskáčik. Predstavenie malo veľký divácky
úspech. Pripravili ho učiteľky ZUŠ Dagmar
Kuběnová, Monika Ondrášiková a Miriam
Šupenová.
45. Predvianočné vystúpenie žiakov Súkromnej
ZUŠ v Piešťanoch
Predvianočné vystúpenie žiakov Súkromnej ZUŠ
v Piešťanoch sa uskutočnilo       13. decembra
2018 v Dome umenia. V prvej časti programu
sa predstavili tanečníci, v druhej časti hudobníci
a speváci.
46. Vianočné podujatia v SLK Piešťany, a. s.
Adventné sviečky boli zapálené pred hotelom
Thermia Palaca 2.,9.,16. a 23.decembra 2018.
Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka
pri Thermii Palace sa uskutočnilo na Štedrý večer
24.decembra.
Štefanská zábava bola 26.decembra v hoteli
Esplanade.
Počas decembra v Thermii Palace, v Grand
Splendid, v Esplanade a v Spoločenskom centre
SLK sa uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí –
koncerty, folklórne a tanečné vystúpenia a pod.
31. decembra o polnoci bol v parku ohňostroj.
47. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
v roku 2018
V roku 2018 si MsKS mesta Piešťany pripomenulo
60. výročie svojho vzniku. V tomto roku MsKS
zorganizovalo alebo sa podieľalo na organizovaní
137 podujatí v exteriéri, na Malej scéne MsKS,
v KSC Fontána a v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku, 43 výstav v Galérii KSC
Fontána, vo foyeri KSC Fontána a vo foyeri Malej
scény MsKS, 431 filmových predstavení.
Riaditeľkou MsKS mesta Piešťany v roku 2018
bola Mgr. Marta Jurčová. Po komunálnych voľbách
v novembri 2018 sa staronovým galerijným

pracovníkom KSC Fontána stal Martin Valo,
predtým bol viceprimátorom mesta Piešťany.
Prevádzku kina Fontána v roku 2018 viedol naďalej
Jozef Valachovič.
a) Podujatia v exteriéri
1. Pochovávanie basy, 2. Stavanie mája,
3. Podujatia v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku, 4. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny,
5. Výtvarný salón – umenie na Kolonádovom
moste,
6. Piešťanské hody, 7. Rozsvietenie vianočného
stromčeka na Winterovej ul.
b) Podujatia na Malej scéne MsKS
Konali sa jednak kultúrne podujatia a tiež stretnutia
členov občianskych združení, prednášky, kurzy
a pod.
1. Kurzy jogy, 2. OZ Liga proti rakovine,
3. Filmové predstavenia pre deti, 4. OZ AkSen,
5. Prednáška – Včelie produkty, 6. Prednáška
– Budhizmus na západe, 7. India plná farieb,
8. Karneval pre deti z MC Úsmev, 9. Bábkové
predstavenie pre deti, 10. Skautský benefičný
koncert, 11. Program detí z MC Úsmev,
12. Čím budem, keď vyrastiem, MS Úsmev,
13. OZ Slovenská únia proti osteoporóze,
14. Vianočná besiedka detí z MŠ Ul. A. Dubčeka.
c) Podujatia v KSC Fontána
1. Piešťanský dixieland – zimný koncert, 2.
Súťažná prehliadka moderných tancov žiakov ZŠ,
3. Jarný koncert žiakov ZUŠ, 4. Bella – tanečné
vystúpenie žiakov ZUŠ, 5. Absolventské koncerty
žiakov ZUŠ. 6. Playback show, 7. Bavíme sa
navzájom, 8. Plejády – tanečná skupina žiakov
ZUŠ, 9. Noc literatúry – čítala Zuzana Slamková,
10. Tanec bez hraníc, 11. Letný koncert žiakov
ZUŠ, 12. Deň zdravia, 13. 60. výročie vzniku
MsKS – koncert Szidi Tobias, 14. FF Astrofilm,
15. Mesiac úcty k starším, ruský kozácky súbor
Volnij Don, 16. FF Eurotour, 17. Deti deťom, Aj
my sa vieme zabaviť,  18. Mikulášske popoludnie
detí z CVČ Ahoj, 19. Vianočná akadémia ZŠ F.E.
Scherera, 20. Katka Koščová – vianočný koncert,
21. Vianočné vystúpenie žiakov ZUŠ, 22. Vianočná
besiedka žiakov z cirkevnej ZŠ, 23. OZ Liga proti
reumatizmu – stretnutie členov.
d) Podujatia v Hudobnom pavilóne v mestskom
parku
Konali sa viaceré kultúrne podujatia, napr. pri
príležitosti Dňa matiek, Medzinárodného dňa detí,
Otvorenia LKS, Piešťanského festivalu a pod.
V hudobnom pavilóne prebiehal Bažant
kinematograf, v období jún – september sa

prezentovali hudobné kapely, spevácke zbory,
folklórne súbory, dychové hudby,  zo zahraničia
ruský súbor Volnij Don a český Dívčí saxofonový
orchestr Luhačovice.
e)  Výstavy v Galérii Fontána
1. Balneologické múzeum Imricha Wintera, výber
obrazov (15 autorov), 2. Ernest Koppon, Krajina
môj svet, fotografie, 3. Jaroslav Áč, Výber z tvorby,
obrazy, 4. Martin Gregor Oscitý, Visionart,
obrazy, 5. Peter Žanóny, akryl, olej a sochy, 6.
Klub piešťanských výtvarníkov MsKS a Bottega
Art Paleta: Piešťany a Košice, 7. ZUŠ Piešťany,
kolektívna výstava, 8. Krojované bábiky zo
Slovenska –  5. ročník, 9. Vladimír Pavlík, Humor
v obrazoch, 10. Cyril Uhnák, Zatancuj, zaspievaj,
obrazy, Robert Tyrnau Lukačovič, Alexandra
Geschwantnerová, obrazy a sochy,
12. Eugen Jurisa (1908 – 1994), výstava fotografií
zakladateľa Fotoklubu Piešťany, 13. Victoria Regia
– 25. ročník, národná súťaž vo viazaní a aranžovaní
kvetov, 14. ORA ET ARS VIATOR, Skalka
putujúca, výstava obrazov z 11 ročníkov, 15. Česká
a slovenská maľba, obrazy z Medzinárodných
maliarskych sympózií, zo zbierky Balneologického
múzea Imricha Wintera, 16. Partnerské mestá
očami Piešťanského fotoklubu, 17. Igor Cvacho,
maľba, grafika.
f) Výstavy vo foyeri KSC Fontána
1. Marta Földešová, Sme ako vy, fotografie detí
s Downovým syndrómom, 2. Jiří Načeradský (ČR),
obrazy zo zbierky Ivana Melicherčíka,
3. Ivan Medvídek Volon, Zamyslenie, obrazy,
4. Vojtech Rušín, Poézia ľudskej duše, fotografie,  
5. Výstava prác žiakov ZUŠ Piešťany,
6. Krojované bábiky zo Slovenska – 5. ročník,
7. Mária Hanúsková, keramika, 8. Vladimír
Pagáčik, paličkovaná čipka, 9. Alojz Majerník,
obrazy, 10. Victoria Regia – 25. ročník,
medzinárodná súťaž vo viazaní a aranžovaní
kvetov, 11. Deň zdravia, výstava spoločenských
organizácií, 12. Astrofilm – 15. ročník, Nebeské
symfónie, fotografie Petra Horálka (ČR),
13. Astrofilm, Vesmír očami detí, slovenská výstava
výtvarných prác, 14. Astrofilm, astronomické
ďalekohľady Astrofoto, 15. AUTOLINEA 2018
arch.DESIGN, 50 rokov designu automobilových
karosérií ČSSR, 16. Eurotour – 14. ročník,
fotografie, 17. Deti deťom – 11. ročník, výtvarné
práce hendikepovaných detí, 18. Školské brány bez
šikany, regionálna výtvarná súťaž, 19. Partnerské
mestá očami Piešťanského fotoklubu.
g) Výstavy vo foyeri Malej scény MsKS

1. Daniel Jánošík, Poetické Piešťany, fotografie,
2. Z činnosti MsKS v roku 2017, autori fotografií
Vojtech Hank, Viera Dusíková a Martin Palkovič,
3. Tradičná výstava kaktusov a sukulentov,
4. Filmové plagáty, slovenské filmy, 5. Robert
Herc, Liata medaila, fotografie, 6. Vojtech Haring,
kreslený humor, 7. Jozef Jánošík, Jesenné impresie,
ilustrovaná poézia.
h) Sobáše v Galérii Fontána
V roku 2018 sa tam uskutočnilo 62 sobášov počas
29 dní.
i) Filmové predstavenia v KSC Fontána
V roku 2018 bol zaznamenaný pokles vo všetkých
základných ukazovateľoch výkonov kina
v porovnaní s rokom 2017. V roku 2018 bol počet
filmových predstavení 531 (v roku 2017 535),
počet návštevníkov 25 884 (32 817), priemerná
návštevnosť na jedno predstavenie 49 (61),
priemerná tržba na jedno predstavenie 223,10 eur
(248,90 eur).
Až do roku 2016 boli divácky najúspešnejšími
filmami detské animované komédie, v roku 2017  
to boli slovenské hrané filmy Čiara a Všetko
alebo nič. V roku 2018 bol najúspešnejším filmom
životopisná hudobná dráma Bohemian Rhapsody
(1 647 divákov), ďalšími boli erotický thriller 50
odtieňov slobody a detská animovaná komédia
Hotel Transylvánia: Strašidelná dovolenka.
V druhej polovici roka sa konali tri veľké
medzinárodné filmové podujatia. Filmový festival
Cinematik Piešťany – 13. ročník (11. – 16.
septembra 2018) prebiehal v Dome umenia a tiež
v kine Fontána (30 projekcií). Filmový festival
Astrofilm Piešťany – 12. ročník (9. – 11. októbra
2018) pripravilo kino Fontána v spolupráci s SÚH
v Hurbanove a ďalšími slovenskými hvezdárňami.
Prehliadka dokumentárnych filmov Eurotour
Piešťany – 14. ročník (13. – 15. novembra
2018) bola zameraná na turistiku, cestovanie
a spoznávanie iných kultúr a tradícií.
Počas pondelkov bolo v rámci Filmového klubu
pri MsKS v Piešťanoch uvedených 48 filmových
predstavení, medzi nimi aj 10 filmov z Projektu            
100 – 2018, boli premietnuté v období september –
november.
Nepravidelne bolo premietnutých 11 filmov tzv.
európskeho kina.
Kino Fontána sa opäť zapojilo do celoslovenskej
prehliadky ocenených filmov z troch najväčších
európskych filmových festivalov Be 2 Can 2018
(Berlín, Benátky, Cannes), v septembri a októbri

bolo uvedených 6 filmov.
48. Mestská knižnica mesta Piešťany
Riaditeľkou MsK mesta Piešťany a Piešťanského
informačného centra v roku 2018 bola
Ing. Margita Galová.
1. Knižničné služby
a) Používatelia a návštevníci knižnice – v roku
2018 mala knižnica 6 123 aktívnych používateľov,
z toho 2 536 do 15 rokov. Návštevníkov knižnice
bolo spolu 241 440, z toho na podujatiach knižnice
184 479. Návštevníkov internetu pre verejnosť bolo
943.
b) Výpožičné služby – celkove bolo vypožičaných
133 628 knižničných jednotiek, z toho z oddelenia
pre dospelých 101 839 a z oddelenia pre deti
a mládež 31 789.
2. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
V roku 2018 mestská knižnica zorganizovala
celkove 718 podujatí. Z toho bolo 681 výchovnovzdelávacích podujatí pre používateľov služieb
knižnice a pre verejnosť, z nich bolo 609 podujatí
pre deti a mládež a 32 bolo podujatí informačnej
výchovy.
Na znevýhodnené skupiny obyvateľov
(so zdravotným postihnutím, pre detské domovy,
seniorov, rómsku komunitu a pod.) bolo
zameraných 35 podujatí.
3. Projekty knižnice
Najvýznamnejšie projekty, realizované mestskou
knižnicou v roku 2018 boli:
Farebný svet okolo nás (1.4. – 30.9.), Týždeň
slovenských knižníc 2018 (5.3. – 9.3.), Poď z ulice
do knižnice III. (10.4. – 14.12.), Vitajte v našom
meste VI. (2.5. – 30.11.), Zázračný oriešok /
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe (4.1. – 15.8.),
Zaži knihu (1.5. – 31.12.), Keď čítanie je čtení
X. (1.5.2018 – 12.2.2019), Podoby miestneho
a regionálneho rozvoja (1.5. – 30.11.), Festival
slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej
literatúry a jej tvorcov (2.7.2018 – 31.1.2019),
Spoznajme sa trochu inak (1.9. – 31.12).
a) Festival Zázračný oriešok – 10. ročník. Kniha
v rozhlase, rozhlas v knihe – prvou časťou festivalu
bola súťaž rozhlasových rozprávok(pozri kapitola
8.Kultúra, bod 15).
Druhou časťou festivalu boli sprievodné
podujatia – divadelné predstavenia, tvorivé
dielne so slovenskými ilustrátormi, prezentácie
kníh a rozhlasových hier, stretnutia a besedy so
spisovateľmi, ilustrátormi, tvorcami rozhlasových
a animovaných rozprávok, s hercami, výstavy,

čítanie a počúvanie rozprávok, vyhodnotenie
celoslovenskej výtvarnej súťaže, venovanej Pavlovi
Dobšinskému a Božene Němcovej a pod.
Sprievodné podujatia sa konali v mestskej knižnici,
ďalšími miestami boli Elektrárňa Piešťany, ŽiWell,
hotel Magnólia, Dom umenia, PIC, reštaurácia
La Musica, Magna Gallery v Auparku, MŠ F.E.
Scherera, ZŠ Holubyho ul., ZŠ M.R. Štefánika,
Vajanského ul., ZŠ Brezová ul., ZŠ Banka, ZŠ
Moravany n/V., ZŠ a MŠ Lúka, ZŠ Pobedim, ZŠ
Krakovany, ZŠ Komenského ul., Vrbové, Kultúrny
dom - CVČ Drahovce, Chtelnica.
b) Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia
slovenskej literatúry a jej tvorcov – festival
obsahoval prezentácie kníh, čítanie diel
slovenských a českých tvorcov so zameraním na
české obyvateľstvo, stretnutia so slovenskými
a českými autormi a ilustrátormi, literárno-výtvarné
workshopy, divadelné predstavenia, výstavy.
4. Piešťanské informačné centrum
V roku 2018 zavítalo do PIC 17 231 klientov zo
Slovenska a zo zahraničia.
Činnosť PIC:
a) poskytovanie informácií – o meste a kúpeľoch,
turistické a občianske informácie, tipy na výlety,
o trávení voľného času, o ubytovaní a stravovaní,
dopravné spoje, kultúrno-spoločenské a športové
podujatia, o firmách a spoločnostiach, o pamiatkach
na území mesta a pod.
b) sprostredkovanie služieb – ubytovanie,
sprievodcovské a tlmočnícke služby.
c) predaj informačných materiálov a suvenírov –
pohľadnice, DVD, kúpeľné oblátky, cyklistické
a turistické mapy, vstupenky na podujatia, predaj
knižných publikácií o Piešťanoch a okolí.
d) organizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí
– výstavy, cestovateľské prezentácie, besedy,
tematické vychádzky, súťaže (O najkrajší vianočný
výklad v kúpeľnom meste Piešťany, O najkrajšie
okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany a pod.).
49. Dom umenia Piešťany
Dom umenia v Piešťanoch je od 1. januára
2014 súčasťou Umeleckého     súboru Lúčnica.
Riaditeľkou DU v Piešťanoch v roku 2018 bola
PhDr. Edita Bjeloševičová.
V roku 2018 sa v DU konali viaceré kultúrne
podujatia, podujatia zamerané na výchovu
a vzdelávanie i verejno-spoločenské podujatia.
Dom umenia pripravil 85 vlastných podujatí,
v spolupráci 34 podujatí a 20 výstav.
a) Kultúrne podujatia – činoherné predstavenia,
koncerty klasickej a populárnej hudby, folklórne
vystúpenia, muzikál, opereta, balet, galaprogram,

filmové predstavenia, výstavy a pod. Divadelný
súbor DINO a folklórny súbor Slnečnica využívali
priestory DU na nácvik.
Medzi významné kultúrne podujatia patrili – Music
festival Piešťany, MFF Cinematik, Organové
dni Piešťany, Piešťanské rendezvous, muzikál
Kubo (na pamiatku herca Jozefa Kronera),
vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica (venované
pamiatke dlhoročného umeleckého vedúceho
Lúčnice Štefana Nosáľa), vianočný koncert
Orchestra Slovenskej filharmónie a speváckeho
zboru Lúčnice, priame prenosy z Metropolitnej
opery New York (12 diel svetových operných
skladateľov, sledované na širokouhlom
premietacom plátne), komorné podujatia (koncerty
hudobných a vokálnych skupín), výstavy (20
výstav v priestoroch galérie – výtvarnej siene vo
foyeri 1 pri vstupe do veľkej sály, napr. výstavy
členov Výtvarného klubu pri MsKS, Ľudové
hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka,
o diele dramatika Ivana Stodolu, Umenie v parku,
Trnavská paleta a pod.), filmové predstavenia
(celkove bolo premietnutých 61 filmov, z toho 25
bolo v rámci MFF Cinematik).
b) Výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti
a mládež – koncerty, hudobné programy, divadelné
predstavenia (z Nitry a z Martina), filmy pre žiakov
ZŠ a SŠ, prehliadka detských folklórnych súborov,
vystúpenia žiakov tanečného a hudobného odboru
ZUŠ a Súkromnej ZUŠ v Piešťanoch, výstavy
žiakov výtvarného odboru ZUŠ, podujatia CVČ.
c) Verejno-spoločenské podujatia – v DU sa
konali podujatia Mesta Piešťany (odovzdávanie
Ceny primátora mesta Piešťany, vyhlásenie
Najúspešnejších športovcov mesta Piešťany,
Škola roka – ocenenie žiakov a pedagógov,
stretnutie primátora mesta s jubilantmi), podujatia
občianskych združení a firiem, 14. celoslovenská
misijná konferencia Slovenského evanjelizačného
strediska.
50. Elektrárňa Piešťany
a) Základné údaje
– Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná bývalá
obecná elektráreň, vybudovaná začiatkom 20.
storočia. Objekt elektrárne je zapísaný do Zoznamu
národných kultúrnych pamiatok SR. Od septembra
2014 slúžia priestory elektrárne na vzdelávanie,
kultúru a spoločenské aktivity.
b) Programová štruktúra
– od jesene 2016 sa v priestoroch PE realizuje
projekt s názvom Elektrárňa Piešťany – Centrum
kreatívnej energie a umenia. Projekt obsahuje 3
samostatné programy: 1. program Vzdelávanie

(žiaci ZŠ a SŠ) – obsahuje komentované
prehliadky, premietanie filmov o vede a ekológii.  
2. program Veda zblízka (vzdelávanie pre
verejnosť) – obsahuje vzdelávanie pre rodiny
s deťmi a pre širokú verejnosť. Jedna časť
programu má názov Vedecký brloh a sú to
zábavno-náučné stretnutia na praktické overovanie
fyzikálnych a chemických javov, druhá časť
s názvom Vedecká kaviareň popularizuje vedu
prostredníctvom interaktívnych prednášok,
spojených s praktickými ukážkami a výstavami
fotografií. 3. program Umenie (kultúrne
a komunitné podujatia) – obsahuje rôzne kultúrne
podujatia, neformálne stretnutia inovátorov,
umelcov a podnikateľov, výstavy, koncerty,
divadelné predstavenia, semináre, workshopy
a pod., určené pre odbornú a laickú verejnosť.
c) Vzdelávacie podujatia
- v roku 2018 sa v elektrárni realizovalo viacero
vzdelávacích programov – Elektrické obvody
na papieri, Ako oklamať svoje zmysly(očné
klamy), Energia zblízka(meranie fyzikálnych
veličín), Čo dokáže energia(liečivé byliny,
energia Slnka). Medzi ďalšie vzdelávacie
podujatia patrili enviromentálny filmový festival
EKOTOPFILM, vyhodnotenie celoslovenskej
súťaže Hľadá sa energia, ktorú vyhlásila nadácia
ZSE, tiež sprievodné podujatie celoslovenskej Noci
výskumníkov a pod.
d) Kultúrne a komunitné podujatia
– v roku 2018 sa v elektrárni konali divadelné
predstavenia, koncerty a vystúpenia hudobných
skupín, spolupracovalo sa s MFF Cinematik a pod.
V oblasti komunitného rozvoja EP v roku
2018 spolupracovala s organizáciami OZ Pro
Winter, PIWC, Piešťanský okruh, Čierne diery
i s organizátormi miestnych podujatí ako boli Včelí
deň, Festival jogy i Drip Coffee Festival.
V septembri 2018 zavítal do EP prezident SR
Andrej Kiska.
V novembri sa uskutočnilo ďalšie zo série podujatí
Made in Piešťany, zamerané na cudzincov
trvale žijúcich v Piešťanoch a tiež podujatie
Rozprúdime regióny, organizované Nadáciou ZSE.
Predvianočné podujatie Winterparáda propagovalo
lokálnych výrobcov.
51. Balneologické múzeum Imricha Wintera
v Piešťanoch
a) Zamestnanci múzea
Odborní pracovníci – PhDr. Vladimír Krupa
– riaditeľ, archeológ, Mgr. Andrej Bolerázsky

– historik, Eva Drobná – fotografka, fotoarchív,
Mgr. Martin Kostelník, PhD. – dokumentátor,
Mgr. Alexandra Murínová – lektorka v Pamätnej
izbe Ivana Krasku, Veronika Pikusová – lektorka
v hlavnej expozícii, Mgr. Vladimíra Pribišová,
Bc. – etnologička, knihovníčka. Administratívni
pracovníci – Mgr. Jarmila Hluchová – hospodárka,
Viera Oršinová – ekonómka. Prevádzkový
pracovník – Vít Pavlík.
b) Expozície múzea
1. Hlavná expozícia, Kursalon, Beethovenova ul.
5, 2. Expozícia Vila dr. Lisku, Štefánikova ul. 1, 3.
Pamätná izba Ivana Krasku, Nábrežie Ivana Krasku 2.
c) Výstavy
Vo vlastných priestoroch – Vila dr. Lisku –
1. Jeho osudom boli Piešťany (o kňazovi
a starostovi Piešťan Alexandrovi Šindelárovi,
november 2017 – február 2018), 2. Rastlinná ríša
– tajuplná šperkovnica (pôvabné plody a semená
v tvare ozdôb, február – apríl),   3. Amonity
Slovenska – 1. časť (máj – júl), 4. Piešťanské
kúpeľné hotely – Slovan a Lipa (júl – september),
5. Zrod moderných Piešťan (Piešťany v období
1. ČSR, 1918 - 1938, september – november),
6. Betlehemy zo zbierky Stanislava Dostála
(december).
Vlastné výstavy mimo múzea – 1. Archeologické
nálezy z výskumu kaštieľa v Chtelnici (Regionálne
múzeum Kaštieľ Chtelnica, január – júl), 2.
Amonity z Chtelnice (Regionálne múzeum Kaštieľ
Chtelnica, október 2018 – január 2019), 3. Česká
a slovenská maľba (z Medzinárodných maliarskych
sympózií, október – november), 4. Piešťany
očami Wintera (Elektrárňa Piešťany, september –
október).
d) Kultúrno-spoločenské podujatia
– 1. Adam Trajan Benešovský, Saluberrimae
Pistinienses Thermae, prezentácia knihy (Betezda,
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi AV Piešťany,
január), 2. prezentácia publikácií Balneologického
múzea Imricha Wintera (hlavná expozícia múzea,
marec), 3. Spomienkové podujatie na básnika Ivana
Krasku (Pamätná izba Ivana Krasku, marec),
4. Veľká noc v múzeu, prezentácia veľkonočných
zvykov (marec), 5. Noc literatúry (Vila dr. Lisku –
dvor budovy, máj), 6. Noc múzeí (hlavná expozícia
múzea Vila dr. Lisku, Pamätná izba IK, máj),
7. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny (hlavná
expozícia múzea a priestor pred múzeom, jún),
8. Vianočné trhy v Balneologickom múzeu Imricha
Wintera (hlavná expozícia múzea, december),
9. Sprístupnenie expozície pomocou technológie

QR pre nepočujúcich návštevníkov, prezentácia
(december).
e) Metodicko-poradenská činnosť
– vyhľadávanie materiálov pre rôznych žiadateľov
(z vlastných zdrojov, zo Štátneho archívu v Trnave
a pod.), konzultácie a návštevy (napr. v Bratislave
ohľadom pripravovanej sochy Ľudovíta Wintera),
poskytovanie poradenstva predstaviteľom miest
a obcí, metodická pomoc pre študentov stredných
a vysokých škôl (napr. študentom piešťanského
gymnázia, študentom   Trnavskej univerzity
ohľadom nálezov z doby rímskej na území okresu
Piešťany a pod.
f) Prednášky a besedy pracovníkov múzea –
konali sa pre širokú verejnosť a tiež pre žiakov
a študentov.
g) Edičná činnosť – 1. V. Krupa – V. Pribišová
– E. Drobná: Piešťany vo fotografii (vydavatelia
Balneologické múzeum Imricha Wintera a TTSK),
2. M. Pekarovič – V. Pribišová: Tradičný ľudový
odev v Trebaticiach (vydavatelia Balneologické
múzeum Imricha Wintera a obec Trebatice).
h) Publikačná činnosť – boli uverejnené odborné
články v rôznych periodikách – Balneologický
spravodajca 2015 - 2017, Piešťanský týždeň,
Múzeum č. 1/2018, Chtelničan č. 1/2018.
i) Vedecko-výskumné aktivity – pracovníci múzea
riešili v roku 2018 výskumné úlohy, viaceré z nich
budú pokračovať v rokoch 2019 a 2020. Sú to
napríklad – Letecký pluk v Piešťanoch a udalosti
v auguste 1944 (A. Bolerázsky), Výskum kúpeľov
na Spiši (M. Kostelník), Vzťah Jiřího Neustupného
k Piešťanskému múzeu (V. Krupa), Výskum typov
piešťanského ľudového odevu (V. Pribišová)
i ďalšie.
j) Propagácia múzea v médiách – Rádio Regina,
Portál Z Piešťan, Portál PNky, Web stránka
múzea, regionálny týždenník Piešťanský týždeň,
informačný týždenník A.B. Piešťany.
k) Elektronické spracovanie zbierok – v roku
2018 už boli elektronicky spracované všetky
predmety niektorých zbierok – numizmatika,
botanika, zoológia, mineralógia, paleontológia,
petrológia, osteológia a balneológia 1. Elektronické
spracovanie predmetov ďalších zbierok bude
pokračovať v roku 2019.
l) Členstvo múzea v odborných organizáciách
– Balneologické múzeum Imricha Wintera
v Piešťanoch je členom Zväzu múzeí Slovenska.
m) Kamerový systém v hlavnej expozícii múzea
– 26.novembra 2016 sa v hlavnej expozícii múzea
uskutočnila lúpežná krádež vzácnych šperkov
z vitríny, pripojenej na Pult centrálnej ochrany

objektov PZ SR.
V máji 2018 z dôvodu zvýšenia bezpečnostného
štandardu ochrany expozície bol tam vybudovaný
kamerový systém. V expozícii sa tiež nachádza
elektronická zabezpečovacia signalizácia
a elektronická požiarna signalizácia.
52. International Jazz Piešťany, n. o.
Nezisková organizácia International Jazz Piešťany
vznikla 13. apríla 2007. Organizuje podujatia
v rámci projektu International Jazz Piešťany
– jazzové koncerty a neformálne stretnutia
hudobníkov Jam Session. Do novembra 2017
sa džezové podujatia konali v Art Jazz Gallery
v priestoroch Kursalonu, odvtedy už v priestoroch
reštaurácie La Musica na Teplickej ul. 39 a na
terase pred Kursalonom.
V roku 2018 International Jazz Piešťany, n. o.
realizovala nasledovné podujatia a činnosti:
a) Jam Session – 27 podujatí vždy v pondelok
počas zimného obdobia v reštaurácii La Musica.
b) Koncerty v reštaurácii La Musica – 14. ročník,
26 koncertov, 100 hudobníkov zo 6 krajín.
c) Festival Doda Šošoku – 10. ročník, júl – august,
7 koncertov, 35 hudobníkov. Vystúpili – Pete Mc
Guiness Quartet, Raphael Wressnig & The Soul
Gift Band, Pavel Wlosok & Bernhard Wiesinger,
Dáša Libiaková Band, Matúš Jakabčic CZ-SK Big
Band a hostia Peter Lipa a Ester Wiesnerová, Blue
Note Jazz Band, Kaunis Five.
d) Jazz na terase – počas letnej sezóny v období
máj – september na terase Kursalonu, 16 koncertov,
21 Jam Session, 60 hudobníkov z Rakúska,
Švédska, USA, ČR a SR.
e) Homage TO Dodo Šošoka – podujatie na počesť
Doda Šošoku sa konalo 23. novembra 2018.
Vystúpili Tomáš Gajlík, Ján „Cuco“ Gajlík, Ondrej
Botek, Peter Solárik, Miloslav Suchomel a Martin
Uherek.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 2018
a) Narodenie detí – v roku 2018 sa v piešťanskej
nemocnici narodilo 693 detí. Z toho obyvateľom
Piešťan sa narodilo 158 detí, z nich bolo 84
chlapcov a 74 dievčat.
b) Úmrtia občanov – v roku 2018 zomrelo
v Piešťanoch 410 ľudí. Z toho bolo 233 obyvateľov
Piešťan, z nich bolo 124 mužov a 109 žien.
c) Sobáše – v roku 2018 bolo v Piešťanoch
uzavretých 191 manželstiev. Z toho 116
manželstiev uzavreli obyvatelia Piešťan.

d) Prisťahovanie a odsťahovanie občanov – v roku
2018 sa do Piešťan prisťahovalo 418 a odsťahovalo
sa 515 ľudí.
e) Počet obyvateľov Piešťan – k 31.12.2018 mali
Piešťany 28 005 obyvateľov, z toho bolo 13 117
mužov a 14 488 žien. Oproti roku 2017 klesol
počet obyvateľov Piešťan o 176.
2. Životné jubileá
a) Hermína Zatkalíková, bývalá učiteľka, oslávila
5. apríla 2018 svoje 100. výročie narodenia.
V súčasnosti je klientkou Domova pre seniorov
v Trnave. Zablahoželať jej prišiel primátor Piešťan
Miloš Tamajka.
b) Oľga Osvaldíková, najstaršia obyvateľka
Piešťan, bývalá primabalerína a učiteľka tanca sa
17. septembra 2018 dožila životného jubilea 103
rokov. Narodeniny oslávila v Alzheimer centre, kde
jej prišiel zablahoželať viceprimátor mesta Martin
Valo.
3. Úmrtia
a) Kornel Duffek, významná osobnosť
spoločenského života v Piešťanoch v oblasti
kultúry, životného prostredia a regionálnej politiky,
zomrel 26. januára 2018 vo veku 79 rokov. V roku
2004 mu bola udelená Cena primátora mesta
Piešťany za aktivity v oblasti kultúry „kultúrna
osobnosť roka 2003“ a v roku 2008 aj Cena mesta
Piešťany.
V roku 2018 mu bola udelená Cena primátora
mesta Piešťany in memoriam za „kultúrny počin
roka 2017“.
b) Milan Čambor, dlhoročný plavecký
a vodnopólový funkcionár, hráč a tréner, zomrel 10.
augusta 2018 vo veku 81 rokov.
c) Anna Foltánová - Plecitá, rod. Kyščiaková,
učiteľka, účastníčka SNP, recitátorka
a spisovateľka, zomrela 15. novembra 2018 vo
veku nedožitých 93 rokov.
d) Ivan Luknár, bývalý dlhoročný riaditeľ
Gymnázia P. de Coubertina, zomrel 22. novembra
2018 vo veku 74 rokov.
4. Trestná činnosť v služobnom obvode OO PZ
Piešťany
Do služobného obvodu Obvodného oddelenia
Policajného zboru Piešťany v roku 2018 patrili –
mesto Piešťany a obce Banka, Bašovce, Drahovce,
Ducové, Hubina, Moravany nad Váhom, Ostrov,
Ratnovce, Sokolovce a Veľké Orvište.
Na mesto Piešťany pripadlo 90 % trestnej činnosti

a tiež 90 % priestupkov, zbytok pripadol na okolité
obce.
a) Trestné činy – v roku 2018 bolo v služobnom
obvode OO PZ Piešťany zistených 494 trestných
činov, čo bolo o 68 menej ako v roku 2017. Z nich
bolo objasnených 219 trestných činov, dodatočne
objasnených z predchádzajúcich rokov bolo 39.
Rozdelenie podľa druhu trestnej činnosti:
- násilná trestná činnosť – 44 prípadov
(objasnených 26, dodatočne objasnených 5)
- mravnostná trestná činnosť – 3 (objasnených 0,
dodatočne objasnených 1)
- majetková trestná činnosť – 206 (objasnených 59,
dodatočne objasnených 6)
- ekonomická trestná činnosť – 135 (objasnených
67, dodatočne objasnených 15).
b) Priestupky – v roku 2018 bolo oznámených
a zistených 1 082 priestupkov, čo bolo o 142
menej ako v roku 2017. Páchateľ bol zistený v 300
prípadoch.
Okrem uvedených priestupkov bol policajtmi OO
PZ Piešťany zistených ďalších 1 730 priestupkov,
ktoré boli na mieste prejednané v blokovom
konaní, z toho pokuta bola zaplatená na mieste
v 1 274 prípadoch a nezaplatená na mieste bola
v 456 prípadoch.
5. Krádeže benzínu
V rokoch 2017 a 2018 sa v Piešťanoch, v Banke
i v ďalších obciach udiala séria krádeží benzínu
z áut. Napríklad, 3. apríla 2018 doteraz neznámy
zlodej navŕtal nádrž auta, z ktorej vyčerpal všetok
benzín.
6. Užívanie drog
Európske monitorovacie centrum pre drogy
a drogovú závislosť vykonalo výskum odpadových
vôd vo viacerých mestách európskych krajín na
množstvo užívaných návykových látok.
Centrum sa zameralo ba 4 typy návykových látok –
metamfetamín (pervitín), MDMA (extáza), kokaín
a amfetamín.
Stôp po užívaní kokaínu sa našlo najviac
v odpadových vodách v krajinách západnej a južnej
Európy, extázy v rôznych krajinách a amfetamínu
v severských krajinách.
Najviac pervitínu užívali slovenskí narkomani
v Bratislave a v Piešťanoch.
7. Sociálne zariadenia Mesta Piešťany
V roku 2018 patrili do zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany nasledovné sociálne zariadenia:

1. Zariadenie starostlivosti o deti vo veku do troch
rokov (bývalé detské jasle), Javorová ul., vedúca
Viera Polorecká, 2. Zariadenie sociálnych služieb
Domum, Bodona 56, vedúca PhDr. Marcela
Vrbová, 3. Jedáleň pre dôchodcov, Staničná ul.
22, vedúca Jarmila Švachová,  4. Zariadenie
opatrovateľskej služby, Kalinčiakova ul. 12,
vedúca Mgr. Ľubomíra Hercegová, 5. Zariadenie
opatrovateľskej služby Lumen, Staničná ul. 22,
vedúca Eva Legátová, 6. Zariadenie pre seniorov
Vila Julianna, Štefánikova ul. 125, 7. Denné
centrum Rozmarín, Teplická ul. 144, koordinátorka
denných centier PhDr. Martina Briganová,
centrum vedie samosprávou zvolený Ing. Ján
Šicko, 8. Denné centrum Svornosť, Vážska ul. 4,
koordinátorka PhDr. Martina Briganová, centrum
vedie samosprávou zvolená Božena Grgáčová.
8. Rotary klub Piešťany – 25. výročie vzniku
8. júna 2018 sa v priestoroch Thermia Palace
uskutočnilo stretnutie členov piešťanského Rotary
klubu pri príležitosti 25. výročia jeho existencie.
V klube sú združení ľudia, ktorých spája myšlienka
vzájomného priateľstva a pomáhania iným.
Za uplynulé obdobie realizoval Rotary
klub množstvo malých i väčších projektov
humanitárneho, vzdelávacieho a kultúrneho
zamerania. Medzi ne patrili napríklad mesačné
pracovné pobyty našich lekárov v rakúskych
nemocniciach, študijné pobyty učiteľov nemčiny
v Rakúsku, ročné študijné pobyty stredoškolákov
i vysokoškolákov v zahraničí a pod.
Rotary klub podporovať sociálne alebo zdravotne
slabších občanov, talentovaných hudobníkov,
poriadal benefičné koncerty, reprezentačné plesy,
predaj vianočného čaju i ďalšie podujatia, z ktorých
výťažky sa použili na humanitárnu činnosť.
V roku 2018 prezidentom Rotary klubu
v Piešťanoch bol Peter Urban, dlhoročným stálym
výkonným sekretárom je Karol Ambra.
9. Hasičský a záchranný zbor v Piešťanoch
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch vzniklo
1. apríla 2002, jeho sídlo je na Dopravnej ul. 1,
riaditeľom je Ing. Peter Galbo. Okresné riaditeľstvo
zabezpečuje činnosť Hasičskej stanice Piešťany,
Dopravná ul. 1 a Hasičskej stanice Hlohovec,
Šafárikova ul. 26 a má dve oddelenia, oddelenie
požiarnej prevencie a oddelenie prevádzkovotechnické.
Náplňou práce hasičských hliadok je zdolávanie
požiarov a vykonávanie záchranných prác pri

živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach v okresoch Piešťany a Hlohovec
a v obciach Modrová, Modrovka, Stará Lehota
a Nová Lehota z okresu Nové Mesto nad Váhom.
Aj v roku 2018 hasili požiare v prírode, budov
i áut, zasahovali pri dopravných nehodách,
odstraňovali spadnuté stromy po extrémnych
prejavoch počasia a pod. Napríklad, v auguste
piešťanskí hasiči likvidovali požiar vo vnútri
zanedbaného a chátrajúceho kúpeľného hotela
Slovan.
V roku 2018 sa konalo aj niekoľko cvičení,
zameraných na likvidáciu požiarov. V októbri sa
uskutočnilo taktické cvičenie hasičov v prípade
zrážky lodí na jazere Sĺňava. Precvičil sa tiež
zásah pri simulovanom lesnom požiari na Holom
vrchu v Dolnom Lopašove a v lesnom termíne pri
Moravanoch nad Váhom v oblasti Striebornice.

10. Životné prostredie
1.  Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia za rok 2017
Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v
environmentálnej  oblasti  získala Ľubomíra
Baleková. Bola jej udelená za celospoločenský
význam činnosti OZ Regionálne centrum Slobody
zvierat Piešťany. Združenie vedenie od roku 2007.

vizuálnou metódou, použije sa zvukový tomograf,
ktorý zviditeľní vnútornú štruktúru stromu.
Stromy so zlým zdravotným stavom boli určené na
asanáciu, ďalšie boli ošetrené. Náhradná výsadba
za asanované dreviny sa realizuje na základe
schváleného projektu Mestský park Piešťany –
rekonštrukcia.
Mesto Piešťany vyčlenilo v roku 2018 na
revitalizáciu mestského parku 50 tis. eur.
b) Nové vtáčie búdky  V súčasnosti na prácu
piešťanského ornitológa Viliama Kubána
nadväzuje Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj,
ktorého členom je aj Dušan Knap, vnuk Viliama
Kubána. Spolu s ornitológom Štefanom Šiškom
a s podporou Služieb mesta Piešťany iniciovali
osadenie siedmich nových búdok v mestskom
parku, určených na hniezdenie operencov.
V roku 2019 sa začne plánovaná revitalizácia
mestského parku. Uskutoční sa výrub chorých,
starých a zdravie ohrozujúcich stromov. Na
uvoľnených miestach bude nasledovať nová
výsadba.
Nový primátor mesta Peter Jančovič je zanietený
ochranca prírody. Obnova mestského parku bude
prebiehať pod jeho priamym dohľadom.

3. Výsadba nových stromov pri ceste k hati
v Drahovciach
Začiatkom februára 2016 bolo pozdĺž cesty
k drahovskej hati vyrúbaných 131 topoľov
čiernych, ktoré údajne boli staré a v zlom
zdravotnom stave. Náhradná výsadba, ktorá
2. Mestský park v Piešťany
obsahovala lipy, duby, javory, čerešne, orechy
V roku 2014 vtedajší primátor mesta Remo Cicutto
a liesky, sa neujala.
vyhlásil súťaž na projekt kompletnej rekonštrukcie
Slovenský vodohospodársky podnik neskôr
mestského parku. 1. miesto získal Ateliér 4D
uskutočnil náhradnú výsadbu. Zasadených bolo
– Ivana Kučírková, Dominika Letková, Klára
50 nových stromčekov, ktoré boli počas roka 2018
Nepustilová a Eva Teplická.
kontrolované.
Začiatkom roka 2015 však nový primátor mesta
4. Neodborné orezávanie drevín
Miloš Tamajka realizáciu projektu obnovy parku
Koncom zimy a začiatkom jari 2018 prebiehalo na
pozastavil. Boli odstránené iba niektoré stromy
verejných priestranstvách v Piešťanoch orezávanie,
z bezpečnostných dôvodov.
prípadne výruby drevín. Túto činnosť každoročne
V rokoch 2015 – 2018 pracovníci Služieb
odborne vykonávajú pracovníci Služieb mesta
mesta Piešťany pokračovali v priebežnej údržbe
Piešťany.
mestského parku. Odstraňovali sa nebezpečné
Niektorí obyvatelia mesta však namiesto toho,
konáre, prípadne i celé stromy. Bolo však zrejmé,
aby prípadnú potrebu zásahu ohlásili Službám
že park potrebuje komplexnú obnovu.
mesta Piešťany alebo Odboru životného prostredia
V roku 2018 sa tiež vykonalo:
Okresného úradu v Piešťanoch, sami urobili
a) Vizuálne hodnotenie drevín  MsÚ v Piešťanoch
neodborný a nepovolený zásah, čím drevinu
zabezpečil v období január – február dendrologické
poškodili, prípadne i devastovali. Svojvoľnými
hodnotenie drevín vizuálnou metódou v mestskom   
zásahmi boli takto poškodené dve lipy ba
parku.
Radlinského ul., dve lipy na Hoštákoch, jedna tuja
Pokiaľ sa však zdravotný stav drevín nedá určiť

na Slnečnej ul. i ďalšie stromy.
5. Zisťovanie kvality pitnej vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody zabezpečili
piešťanskí vodári a hygienici bezplatný rozbor
vzoriek vody a to nielen z verejných vodovodov,
ale i z individuálnych súkromných studní.
21. marca 2018 bolo v laboratóriách TAVOSu
vyhodnotených 1 049 vzoriek vody od obyvateľov,
a to na tvrdosť a dusičnany.
Potvrdilo sa, že voda v okolí Piešťan je tvrdá
alebo veľmi tvrdá. Hodnoty dusičnanov však
prekračovali povolenú hodnotu 50 mg/l. Taká
voda je zdraviu škodlivá a nemala by sa piť.
Prekročenie limitu dusičnanov vo vode bolo
spôsobené nadmerným používaním hnojív a únikov
odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych
fariem.
6. Čistenie Váhu a Sĺňavy od naplavenín
Každoročne pritečie po Váhu do vodnej nádrže
Sĺňava množstvo prírodných naplavenín, ktoré sa
pousadzujú neďaleko brehov. Čistenie Sĺňavy od
naplavenín realizuje Slovenský vodohospodársky
podnik na jar, až po roztopení snehu na hornom
toku Váhu.
7. Náučné prírodopisné podujatie na SOŠ
záhradníckej v Piešťanoch
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) pripravila SOŠ
záhradnícka v Piešťanoch na čele s riaditeľkou
školy Ing. Evou Stručkovou zaujímavé podujatie
pre žiakov základných škôl.
Pripravených bolo niekoľko stanovíšť. Deti si
prezreli ovocné stromy a rastliny v plnom kvete,
vybudovanie hmyzieho hotela pre užitočné
organizmy, oboznámili sa so základnými druhmi
oblakov, videli záhony s čučoriedkami, brusnicami
a kľukvou a dozvedeli sa ako sa pestujú, mohli
si zasadiť vlastnú rastlinku a vziať si ju domov,
spoznávali burinu a pod.
Na občerstvenie deti mali chlebíčky s tvarohovomrkvovou alebo cícerovou pomazánkou
a dozdobené kvetmi – pažítkou a fialkami.
8. Obnova prírodného kina v Piešťanoch
Vlastníkom zanedbaného prírodného kina
v mestskom parku pri KSC Fontána je Mesto
Piešťany.
Po komunálnych voľbách v novembri 2014
z iniciatívy poslanca piešťanského mestského
zastupiteľstva a člena zoskupenia Spoločne pre

Piešťany Michala Fialu začalo v roku 2015 asi 40
dobrovoľníkov s revitalizáciou kina.
Dobrovoľnícke aktivity pokračovali aj
v nasledujúcich rokoch, avšak nepostačovali
k tomu, aby kino bolo uvedené do prevádzky. Jeho
obnova by musela splniť potrebné technické normy,
mať pripravený plán alebo projekt revitalizácie,
získať na tento účel finančné prostriedky
a nadobudnúť kolaudačné rozhodnutie.
V roku 2018 obnovu prírodného kina prevzalo do
vlastných rúk Mesto Piešťany a nenechalo to len na
dobrovoľníkoch (pozri kapitola 6. Úprava mesta,
doprava, spoje, bod 25.).
9. Kúpanie v prírodných vodách v Piešťanoch
a okolí – dodržiavanie čistoty na brehoch
Počas leta sa ľudia chodili kúpať jednak na
kúpaliská, najviac na kúpalisko Eva a tiež aj na
kúpacie miesta v prírode.
Sú to predovšetkým tzv. Prúdy na hornom
prirodzenom toku Váhu, bagroviská pri Hornej
Strede, Siesta pláž pri jazere Sĺňava a pláž
Lodenica na nábreží Váhu pri reštaurácii Lodenica
i ďalšie lokality.
Dôležitou úlohou je dodržiavanie čistoty a poriadku
na týchto miestach.
Na Prúdoch ostane po sezóne veľa odpadkov
– najmä plastové fľaše, zbytky potravín a pod.,
chýbajú tam vrecia na odpadky. Pri Hornej Strede
sa na jednej strane jazera poriadok udržuje, na
druhej strane sa však odpadky hromadia. Na Siesta
pláži je udržiavaný poriadok a čistota. Na pláži pri
Lodenici je tiež poriadok, avšak smetie prichádza
k brehu po vode.
10. Oddychová zóna pri ZŠ Mojmírova ul.
V septembri 2018 ZŠ Mojmírova ul. v spolupráci
s rodičmi a Mestom Piešťany realizovala úpravu
nevyužívaných plôch pri škole na oddychovú zónu.
Pre žiakov vznikol príjemný priestor na trávenie
prestávok a voľného času.
Projekt pripravil jeden z rodičov a na jeho
realizáciu prispelo Mesto Piešťany sumou 14 tis.
eur.

11. Zdravotníctvo
1. Cena primátora mesta Piešťany za aktivity
v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej
a humanitárnej za rok 2017
Cena bola udelená Jozefovi Mikušovi, ktorý

je invalidným dôchodcom. Napriek tomu sa
v roku 2012 ujal maloletého chlapca Nikolasa,
ktorého opustila matka. I keď nie je s chlapcom
v príbuzenskom vzťahu, príkladne sa o neho stále
stará a vytvoril mu stabilné rodinné prostredie.
2. Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n. o.
v roku 2018
a) Vedenie nemocnice
Riaditeľ – MUDr. Štefan Kóňa.
Správna rada – predseda PhDr. Milan Brdárský,
členovia Mgr. Eva Lakotová (do 19.9.),
Mgr. Matej Hanus (od 20.9.), Ing. Róbert Maguľa,
MUDr. Alan Suchánek,
Mgr. Magdaléna Kovačovičová.
Dozorná rada – predseda MUDr. Ján Ranostaj
(do 21.2.), predseda Mgr. Michal Sálay (od 22.2.),
členovia MUDr. Eva Jurgová, MUDr. Peter
Ottinger.
b) Zamestnanci nemocnice
K 31.12.2018 mala nemocnica celkove 479
zamestnancov. Zdravotníckych pracovníkov bolo
348, z toho 88 lekárov, 4 farmaceuti, 144 sestier,
17 pôrodných asistentiek, 19 zdravotníckych
laborantov, 3 farmaceutickí laboranti a 75
asistentov.
Nezdravotníckych pracovníkov bolo 131, z toho 32
THP pracovníkov, 99 robotníkov a prevádzkových
zamestnancov.
c) Liečebno-preventívna starostlivosť lôžková
V roku 2018 bolo v nemocnici hospitalizovaných
spolu 10 841 osôb.  Z toho – interné oddelenie
+ JIS (2 410 osôb), FRO (753), OAIM (155),
pediatrické oddelenie (615), novorodenecké
oddelenie (691), gynekologické a pôrodnícke
oddelenie (1 046), chirurgické oddelenie (2 251)
a ortopedické oddelenie (2 920).
Počet lôžok pre lôžkovú starostlivosť zostal stále
rovnaký, v počte 267 lôžok.
d) Zmluvné vzťahy nemocnice so zdravotnými
poisťovňami
V roku 2018 mala nemocnica uzatvorené zmluvy
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s troma
zdravotnými poisťovňami.
Podiel poistencov bol nasledovný: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. – 76 %, Dôvera, a. s. –
16 %, Union, a. s. – 8 %.
Výnosy nemocnice od zdravotných poisťovní boli
celkove 13 418 287 eur.
e) Investičné akcie nemocnice
V roku 2018 nemocnica na investičné akcie
vynaložila 258 769 eur.

Rekonštrukcie, opravy a obnovy objektov –
1. Budova Škublič (51 871 eur), 2. Nová
poliklinika (38 121 eur), 3. Hlavná budova
nemocnice (20 100 eur),      4. Bufet – stánok
(21 720 eur), atď.
Prístroje a zariadenia – 1. C rameno Symbol 5R9
(54 900 eur), 2. PA CSS server (18 428 eur), 3.
Vŕtací systém Trigger (13 620 eur), 4. Dýchací
prístroj Chirana (11 540 eur), 5. Defibrilátor
Lifepak 20e (7 800 eur), atď.
Investície do nehnuteľného majetku pozostávali
z vybudovania urgentného príjmu, rekonštrukcie
oddelenia OAIM, rekonštrukcie tepelného
hospodárstva v budove polikliniky a pod.
f) Ukončenie kauzy CT prístroja
Kauza sa začala už v roku 2014, keď nemocnica
po zrušení predchádzajúcej súťaže, vyhlásila novú
súťaž na nákup CT prístroja. Víťazom sa stala
firma Medical Group, ktorá za predaj CT prístroja
žiadala až 1,6 mil. eur.
Táto cena sa zdala byť predraženou a vyvolala
celoslovenský ohlas, ktorý spôsobil zmeny
nielen vo vedení nemocnice, ale aj v celoštátnych
orgánoch.
Nemocnica následne na nátlak verejnosti od
nákupu nového CT prístroja odstúpila.
Kauzou sa zaoberala aj polícia, obvinených bolo
deväť ľudí. V roku 2018 však špeciálna prokuratúra
po prešetrení trestné stíhanie zastavila, pretože
k trestnému činu nedošlo. Znamenalo to koniec
kauzy piešťanského CT prístroja.
g) Hodnotenie pôrodníc prostredníctvom internetu
Hodnotenie úrovne slovenských pôrodníc v období
august 2017 – máj 2018 prebiehalo na portáli
www.sprievodca-porodnicami. Matky odpovedali
celkove na 14 otázok.
Najlepšie hodnotenie v rámci Slovenska získala
Univerzitná nemocnica Martin. Nemocnica
Alexandra Wintera Piešťany obsadila 1. miesto
v Trnavskom samosprávnom kraji.
V minulom roku v 53 slovenských pôrodniciach
bolo 57 473 pôrodov. V piešťanskej nemocnici
bolo 673 pôrodov, z toho 238 sekciou – cisárskym
rezom a 294 epiziotómiou – nástrihom.
h) Novátorská operácia na ortopedickom oddelení
nemocnice
V júli 2018 sa na ortopedickom oddelení
uskutočnila prvá úspešná náhrada členkového
kĺbu na Slovensku. Operáciu vykonal primár
ortopedického oddelenia, riaditeľ nemocnice
MUDr. Štefan Kóňa v spolupráci s pražským
odborníkom Pavlom Dunglom.

i) Diagnostické novinky v nemocnici
Genetické vyšetrenie výterom z ústnej dutiny je
odteraz dostupné pre všetkých pacientov, nielen pre
športovcov.
Pribudlo špeciálne vyšetrenie EKG, ktoré
zaznamenáva údaje, či vyšetrovanému hrozí
ochorenie srdca.
j) Nové novorodenecké zariadenie
Ročne sa na Slovensku narodí približne 57 tisíc
detí, pričom viac ako jedna desatina z nich hneď po
narodení potrebuje lekársku pomoc.
Piešťanská nemocnica získala od obchodného
reťazca Lidl sponzorský dar, ktorý použila na
nákup moderných prístrojov na liečbu chorých
novorodencov.
Liečebné zariadenie obsahuje novorodenecké
výhrevné lôžko, prístroj na vysoko prietokovú
kyslíkovú liečbu a fototerapeutickú LED lampu na
liečbu žltačky.
3. Chrípkové a respiračné ochorenia
Ochorenia sa objavili už koncom januára, vrcholili
vo februári a trvali pomerne dlho, až do začiatku
apríla. Napríklad, v prvom februárovom týždni
bolo v okrese Piešťany zaznamenaných 365
chrípkových a 1 079 akútnych respiračných
ochorení.
Respiračné ochorenia postihovali dýchacie cesty
a hrdlo. Niektoré ochorenia mali komplikovaný
priebeh, najviac chorých bolo spomedzi malých
detí.
Ochorenia sa objavili aj v októbri. Chrípka sa
prejavila horúčkou, respiračné ochorenia zápalom
hrdla, suchým kašľom a nádchou.
4. Pochod pre zdravie
Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine
sa členky piešťanskej Ligy proti rakovine po
druhýkrát zapojili do akcie Pochod pre zdravie.
2. februára 2018 absolvovalo pochod takmer 50
peších turistov na čele s predsedníčkou piešťanskej
pobočky LPRa Márie Šiškovej.
Trasa pochodu viedla od sídla LPRa  na Teplickej
ul. popri potoku Dubová, okolo zimného štadióna,
až k Lodenici. Za absolvovanie podujatia každý
dostal preukaz účastníka.
5. 14. jarný reumatický seminár
Podujatie sa konalo 16. marca 2018
v Spoločenskom centre SLK. Organizátormi
boli Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská
reumatologická spoločnosť, SLK Piešťany

a NÚRCH Piešťany.
Z Piešťancov s prednáškami vystúpili – Mgr. Marta
Fábryová, Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.,
Mgr. Ingrid Komlošiová, Doc. MUDr. Jozef Lukáč,
PhD., MUDr. Dagmar Mičeková, PhD., MUDr.
Vanda Mlynáriková, MUDr. Helena Raffayová,
PhD., Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhDr., MUDr.
Alena Tuchyňová, PhD., MUDr. Ulrika Ursíniová,
PhD., MUDr. Martin Žlnay, PhD.
6. Piešťanský deň ošetrovateľstva – 4. ročník
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa
konala 19. a 20. apríla 2018 v Kongresovom centre
SLK. Hlavnými organizátormi podujatia boli SLK
Piešťany, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava i ďalší.
Hlavnou témou konferencie bolo Zdravie – hybná
sila ošetrovateľstva bez hraníc.
7. Komorné dni 2018 Piešťany
Podujatie sa konalo 5. a 6. októbra v Kongresovej
hale Spoločenského centra SLK pod názvom
Slovenská psychológia v súčasnosti, možnosti
a výzvy v psychologickej praxi.
Hlavným organizátorom bola Slovenská komora
psychológov.
8. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni
Podujatie sa konalo 11. a 12. októbra 2018
v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK.
Hlavným organizátorom bol Inštitút fyzioterapie,
balneológie a liečebnej organizácie UCM v Trnave
so sídlom v Piešťanoch. Prednášajúci boli zo
Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka.
9. 11. Siťajove predvianočné reumatologické
sympózium
Podujatie sa konalo 23. a 24. novembra
2018 v Spoločenskom centre SLK. Hlavným
organizátorom bola Slovenská reumatologická
spoločnosť.
10. Reumatologické podujatie v Piešťanoch
12. a 13. októbra 2018 sa pri príležitosti Svetového
dňa reumatizmu (12. október) sa v Piešťanoch
uskutočnilo podujatie, ktoré zorganizovali Mesto
Piešťany, SLK Piešťany, NÚRCH Piešťany, Služby
mesta Piešťany i ďalší, program pripravila Liga
proti reumatizmu na Slovensku.
Konal sa odborný seminár pre pacientov
12. októbra 2018 v priestoroch NÚRCHu. Na
terase hotela Magnólia sa 13. októbra uskutočnilo

stretnutie walkerov – reumatikov s nordic walking
paličkami, spojené s inštruktážnou lekciou.
Liga proti reumatizmu má na Slovensku 15
miestnych pobočiek a 2 špecializované kluby. LPR
SR bola založená v roku 1990, hlavné sídlo má
v NÚRCH v Piešťanoch.
Súčasťou podujatia bolo vyhodnotenie 10. ročníka
novinárskej súťaže Krok 2018.
Pri tejto príležitosti boli 12. až 14. októbra na
modro vysvietené 3 objekty – socha Barlolamača
pri Kolonádovom moste, socha Milencov a
„húpací“ most na Lido. Modré nasvietenie bolo
prejavom symbolického prepojenia a podpory
pacientov s reumatickým ochorením.
11. Parkinsoniáda
Trojdňové športovo-spoločenské stretnutie
ľudí postihnutých Parkinsonovou chorobu sa
uskutočnilo v septembri 2018 v Liptovskom
Mikuláši. Zúčastnilo sa ho 200 účastníkov zo
Slovenska, Čiech, Rakúska a Poľska. Prišli aj
členovia piešťanského OZ Myška a priniesli aj
myšací maskot, ktorým povzbudzovali súťažiacich.
Športovými disciplínami boli – bowling, šípky,
stolný tenis a petang.
Na Slovensku Parkinsonovou chorobou trpí
približne 15 tisíc ľudí, liek na ňu zatiaľ neexistuje.
12. Deň zdravia v Piešťanoch
Každoročné podujatie zamerané na osvetu
a zlepšovanie zdravia obyvateľov Piešťan a okolia
sa uskutočnilo 29. septembra 2018 v KSC Fontána.
Hlavnými organizátormi boli Mesto Piešťany
a MsKS mesta Piešťany, spoluorganizátormi AkSen
– aktívny senior, Denné centrum Rozmarín, Charita
sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo
postihnutých občanov so sídlom v Piešťanoch,
Liga proti rakovine – pobočka Piešťany, Materské
centrum Úsmev, OZ Hospic Matky Božej,
Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z., Slovenská
spoločnosť celiatikov, Slovenská únia proti
osteoporóze, m. p. Piešťany, Slovenský Červený
kríž, Slovenský zväz postihnutých civilizačnými
chorobami v SR, Slovenský zväz telesne
postihnutých, ZO č. 18 Piešťany, OZ Spoločnosť
Parkinson Slovensko, sponzorom bolo Školské
hospodárstvo Piešťany.
Podujatie sa začalo v KSC Fontána folklórnym
vystúpením rodiny Hlbockých, nasledovalo
slávnostné otvorenie. Pre deti boli pred KSC
Fontána pripravené zábavné hry, detské atrakcie
a maľovanie na tvár. Združenieč taoistického Tai
Chi predviedlo ukážku 108 prvkov zostavy tai chi

chuan.
Vo foyeri KSC Fontána prebiehali výstavy
a prezentácie organizácií a občianskych združení –
Čajovňa Medulienka Piešťany, DELUB, s. r. o.,
prevádzka Centrum zdravých nôh, ESSENS
Slovakia, s. r. o. Trenčín – produkty zdravej
výživy, Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum/Výskumný ústav rastlinnej výroby
v Piešťanoch – pestovanie a využitie liečivých
rastlín, produkty zdravej výživy, Ramissio –
prírodné produkty, Aunity – hygienické pomôcky,
Slovenský Červený kríž, miestny spolok Piešťany
2 – ukážky 1. pomoci, Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p., odštepný závod Piešťany – zisťovanie
obsahu dusičnanov v prinesených vzorkách pitnej
vody, Štúdio zdravia a krásy Piešťany –
Mgr. A. Nováková – telesná analýza prístrojom
Tanita, TEXPO Med., s. r. o.
– výroba a ponuka bezlepkových medovníkov,
Wo Dent, s. r. o. Piešťany – čisté zuby sa nekazia,
zdravé ďasná nekrvácajú, Združenie taoistického
Tai Chi v SR, Biotéka Piešťany – prírodná lekáreň
a biorezonancia, SOŠ záhradnícka Piešťany, SLK
Piešťany, a. s.
13. Deň zdravia na SOŠ záhradníckej Piešťany
Deň zdravia škola pripravila pre deti materských
škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl
a uskutočnil sa v priestoroch školy 4. októbra 2018.
Deti ochutnávali nátierky zo zeleniny, čerstvú
ovocnú šťavu, spoznávali liečivé rastlinky, plody
ovocných stromov a pod. Nátierky pripravili
a plodiny dopestovali študenti v areáli svojej školy.
14. Diagnostické centrum v ADELI Medical Center
Piešťany
Nachádza sa tam prvé multidiagnostické
centrum na Slovensku. Lekári v ňom vykonávajú
diagnostiku zdravotného stavu predčasne
narodených detí. Na základe týchto vyšetrení
sa potom môže stanoviť ucelený liečebný alebo
rehabilitačný program.
Za predčasne narodené sa považuje každé dieťa,
ktoré sa narodí pred ukončeným 37. týždňom
tehotenstva. Prevažnú väčšinu týchto nedonosených
detí dokáže moderná medicína zachrániť.

12. Šport
1. Najúspešnejší športovci mesta Piešťany za rok
2018
Na základe návrhov predložených od športových
subjektov a občanov, členovia Komisie pre šport,
rekreáciu a cestovný ruch MsZ a v zmysle štatútu
ankety, zostavili poradie podľa dosiahnutých
výsledkov v jednotlivých kategóriách.
a) Dorastenci – na 1. mieste sa umiestnila Lucia
Valová – kanoistika. V prvej desiatke sa ďalej
umiestnili (v abecednom poradí): Adam Berlanský
– vodné pólo, Filip Lányi – plávanie, Nina
Majerčíková – motorsport, Tobias Munk – golf,
Michaela Nedorostová – futbal, Alex Nemec –
motokáry, Zuzana Oravcová – vodné lyžovanie,
Vanesa Pomajbová – atletika, Daniel Rybanský –
kajak.
b) Dospelí – na 1. mieste sa umiestnila Magdaléna
Rybáriková – tenis. V prvej desiatke sa ďalej
umiestnili (v abecednom poradí): Jaroslav Baláž
ml. – vznášadlá, Lýdia Drahovská – triatlon,
Martin Kolárik – vodné pólo, Lukáš Lacko – tenis,
Sára Niepelová – plávanie, Erik Noskovič – kajak,
Richard Vančo – veslovanie, Zuzana Vráblová –
vodné lyžovanie, Nicolas Wolf – vodné lyžovanie.
c) Kolektívy – 1. Piešťanské Čajky – basketbal, 2.
Tenisový klub Kúpele Piešťany – družstvo žien, 3.
Klub vodného póla Kúpele Piešťany – A družstvo
mužov.
d) Tréner a zaslúžilý pracovník v športe – 1. Danica
Grosmannová, rod. Kunicová – plávanie, trénerka.
2. Najlepší športovci Trnavského samosprávneho
kraja za rok 2018
V decembri 2018 ocenil TTSK najlepších
športovcov kraja za rok 2018. V každej kategórii
boli ocenení traja jednotlivci bez určenia poradia
a jeden kolektív. V dvoch kategóriách boli ocenení
aj športovci z regiónu Piešťan.
Kategória do 15 rokov: plavkyňa Olívia Ana
Šprláková - Zmorová  (ŠPK Kúpele Piešťany),
kajakárka Romana Švecová (Kajak - Kanoe
Piešťany).
Kategória dorastencov 15 – 18 rokov: kanoistka
Lucia Valová (ŠK Kajak Moravany nad Váhom).
3. 23. Zimné olympijské hry 2018
Zimné OH sa konali v Pjongčangu v Južnej Kórei
v dňoch 9. až 25. februára 2018. Pre Slovensko
získala zlatú olympijskú medailu biatlonistka
Anastasia Kuzminová.

Piešťanský ortopéd MUDr. Roman Fano bol
hlavným lekárom slovenskej výpravy. Zúčastnil sa
všetkých letných olympiád od OH Sydney 2000, na
zimnej olympiáde bol prvýkrát.
4. 12. Zimné paralympijské hry 2018
Zimné POH sa konali v Pjongčangu v dňoch
9. až 18. marca 2018. Slovensko reprezentovalo 11
športovcov, ktorí získali 11 medailí – 6 zlatých, 4
strieborné a 1 bronzovú.
5. Svetové hasičské hry 2018
Hry sa uskutočnili v Chungju v Južnej Kórei.
Zúčastnilo sa ich 7 tisíc športovcov zo 63 krajín,
medzi nimi aj dvaja profesionálni hasiči z Piešťan
– bratia Ladislav a Erik Noskovičovci. V kategórii
35 – 39-ročných obsadil Ladislav 3-krát 1.
miesto (silový trojboj, beh na 100 m a na 200 m)
a Erik 2-krát 1. miesto (kajak na 200 m a halové
veslovanie na 1 000 m).
6. Európske hry hendikepovanej mládeže Emil
Open – 7. ročník
Podujatie hendikepovaných športovcov vo veku
od 10 do 26 rokov sa konalo začiatkom júna 2018
v Brne. Zúčastnilo sa ho takmer tisíc mladých ľudí
z 18 krajín. Súťažilo sa v 5 súťažných športoch (42
disciplín) a ďalších 11 bolo ukážkových.
Podujatia sa prvýkrát zúčastnili aj deti
rehabilitačného centra ADELI Medical Center
Piešťany.
7. Športové dni Piešťany – 4. ročník
Podujatie sa uskutočnilo 8. septembra 2018 pred
Domom umenia a v mestskom parku.
Pre dospelých, mladých i najmenších bol
pripravený bohatý športový program a ukážky
tradičných portov- basketbalu, ragby, hokeja a pod.
a tiež i doteraz známych športov – taichi, thaibox,
pole dance, piloxing a pod. Návštevníci sa mohli
venovať jumpingu, tancu, zumbe, joge, hrazde,
kolobežkám a pod.
Súčasťou podujatia bola aj cyklojazda Tour de
Sĺňava a beh We Run Piešťany.
8. Asociácia športových klubov Piešťany
AŠK Piešťany je združenie športových odborníkov,
zástupcov a sympatizantov športu, zástupcov
klubov a organizácií, predovšetkým na území
mesta Piešťany. Cieľom činnosti združenia je
podpora a rozvoj športu v meste a tiež výchovno-

vzdelávacia činnosť zameraná na športovcov,
rodičov a trénerov.
AŠK Piešťany vznikla v roku 2018, medzi jej
prvých členov patria kluby – Basketbalový
klub mládeže Piešťany, Mestský kolkársky klub
Piešťany, Mestský hádzanársky klub Piešťany,
Klub vodného motorizmu a vodných športov
Piešťany, Bowling Centrum Victoria, Snowca, Klub
rýchlostnej kanoistiky Kajak-Kanoe Piešťany, ŠBR
Piešťany, Športový plavecký klub Kúpele Piešťany,
Piešťanský plavecký klub, Golf & Country Club
Piešťany, Klub vodného póla Kúpele Piešťany, TJ
Bezovec Piešťany, Tenisový klub Kúpele Piešťany,
Skating Club Piešťany, Prvý futbalový klub
Piešťany, TJ Družba Piešťany.
Na kongrese bolo zvolené vedenie asociácie.
Prezidentom 6-členného výboru sa stal Peter
Bohuš, dvomi zástupcami kolektívneho športu Ján
Stachura a Branislav Macejka, dvomi zástupcami
individuálneho športu Jozef Drahovský a Martina
Hrdinová, zástupcom športových odborníkov
a zástupcom športu pre všetkých Ladislav
Beleščák. Členmi dozornej rady sa stali Tibor
Macko, Erik Hlavatý a Peter Palec.
V roku 2018 už AŠK Piešťany zorganizovala
dva odborné semináre. Prvý sa týkal psychiky
športovcov i trénerov a postojov rodičov
k športujúcim deťom. Druhý seminár sa zameral na
fyzioterapiu, rehabilitáciu, kompenzačné cvičenia
a správnu životosprávu.
9. Plávanie
a) Danica Grosmannová, rodená Kunicová,
trénerka plávania, bývalá úspešná plavkyňa.
Od roku 1980 pôsobila podľa vzoru svojho otca
ako cvičiteľka v plaveckých kurzoch a trénerka
plávania malých detí v plaveckej prípravke.
V roku 2018 oslávila svoje životné jubileum 75
rokov a ukončila svoju trénerskú činnosť v ŠPK
Kúpele Piešťany.
b) Sára Niepelová (ŠPK Kúpele Piešťany),
reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta v plávaní Hanzghou,  Čína,
26. miesto (200 m motýlik),  29. miesto (400 m
polohové preteky), 10. miesto (štafeta 4x200 m)
- svetový pohár, Budapešť, 13. miesto (800 m
voľný spôsob)
- majstrovstvá SR, 4-krát 1. miesto.
c) Veronika Kolníková (PPK Piešťany),
reprezentantka SR;
- Veľká cena Slovenska v plávaní – 56. ročník,
Bratislava (plavci 9 krajín), 3-krát 1. miesto (400 m

polohové preteky, 800 m v.sp., 1 500 m v.sp.)
- majstrovstvá Slovenska v 50 m bazéne,
Bratislava, 2-krát 1. miesto (800 m v.sp., 1 500 m
v.sp.)
- majstrovstvá Slovenska v 25 m bazéne, 1. miesto
(1 500 m v.sp. v novom slovenskom rekorde)
- zimné majstrovstvá ČR v 25 m bazéne, 1. miesto
(1 500 m v.sp. a ďalšie zlepšenie slovenského
rekordu.
d) Filip Lányi (ŠPK Kúpele Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- juniorske majstrovstvá Európy v diaľkovom
plávaní na otvorenej vode, 15. miesto (5 km),
v kategórii mladších juniorov
- majstrovstvá SR juniorov, 2-krát 1. miesto.
e) Olivia Ana Šprláková-Zmorová (ŠPK Kúpele
Piešťany), staršia žiačka, juniorska reprezentantka
SR;
- majstrovstvá SR, 7-krát 1. miesto.
f) Rebeka Buková (ŠPK Kúpele Piešťany), staršia
žiačka;
- majstrovstvá SR, 3-krát 1. miesto v kategórii
mladších junioriek.
g) Kolektív plavcov ŠPK Kúpele Piešťany
- Slovenský pohár družstiev, 3. miesto spomedzi 66
klubov.
10. Basketbal
a) Piešťanské Čajky
- basketbalová extraliga žien, 3. miesto v sezóne
2017/2018
- Slovenský pohár v basketbale žien, 2. miesto za
Good Angels Košice
- Východoeurópska liga basketbalistiek (EEWBL),
štvrťfinále v sezóne 2017/2018.
b) Zmena trénera – od sezóny 2018/2019 sa novým
hlavným trénerom Piešťanských Čajok stal Richard
Kucsa, ktorý vystriedal Martina Pospíšila. Jeho
asistentkou sa stala bývalá kapitánka Čajok Lucia
Krč-Turbová.
c) Kvalifikačné stretnutia o postup na majstrovstvá
Európy 2019
- v širšej 12-člennej nominácii Slovenska boli 3
hráčky Piešťanských Čajok – Dominika Deptová,
Ivana Jakubcová a Rebeka Mikulášiková.
d) Piešťanské Čajočky – súťažne hrali družstvá
starších žiačok, mladších žiačok, starších
minižiačok a mladších minižiačok.
e) White Swans Piešťany – od mája 2017 pôsobí
v Piešťanoch aj seniorsky basketbalový klub
White Swans, cieľom je aktívny pohyb a relax
jeho členiek. Okrem tréningov sa „biele labute“

zúčastňovali aj turnajov. 12. mája 2018 pri
príležitosti 1. výročia vzniku klubu sa v piešťanskej
Diplomat Aréne uskutočnil turnaj bývalých
basketbalistiek za účasti 5 družstiev, domáce
seniorky obsadili 2. miesto.
f) Basketland Piešťany, 13. ročník (júl) – najväčší
basketbalový kemp na Slovensku sa v roku 2018
uskutočnil v Piešťanoch. V dvoch 5-dňových
turnusoch prišlo do kempu viac než 300 detí zo 7
krajín.

f) TK Kúpele Piešťany, súťaže družstiev
- muži A, z extraligy zostúpili do 1. ligy
- ženy, tenisová extraliga žien, 3. miesto
- dorastenky, majstrovstvá SR družstiev, 3. miesto
- dievčatá do 10 rokov, Fed cup, 3. miesto.
g) Slovakia cup. 40. ročník, Piešťany,
medzinárodný turnaj hráčov do 18 rokov v dvojhre
a vo štvorhre;
- dvojhra chlapcov, 1. miesto Michalski (Poľsko),
dvojhra dievčat Nagyová (Maďarsko).
h) Piešťany Cup – Tennis Europe Junior Tour – 25.
11. Volejbal
ročník, medzinárodný turnaj prvej kategórie hráčov
VKM Piešťany – majstrovstvá Slovenska
do 14 rokov. V hlavnej súťaži hralo 64 chlapcov
volejbalových kadetiek, finálový turnaj, Levice,
a dievčat v dvojhre a vo štvorhre z 20 krajín
4. miesto z 8 družstiev.
Európy;
- dvojhra chlapcov, 1. miesto Djurič (Srbsko),
12. Tenis
dvojhra dievčat Costoulasová (Belgicko).
a) Lukáš Lacko (TK Kúpele Piešťany),
i) Majstrovstvá SR v tenise mladších žiakov
reprezentant SR;
a žiačok, tenisové dvorce TK Kúpele Piešťany;
- turnaj ATP, Eastbourne, 2. miesto v dvojhre
- dvojhra chlapcov, 1. miesto Tomáš Talajka (HSC
mužov
Piešťany), dvojhra dievčat, 1. miesto Koppová
- challengerový turnaj Glasgow, 1. miesto v dvojhre (Banská Bystrica).
mužov.
j) Turnaj mužov ITF kategórie Futures Piešťany
b) Magdaléna Rybáriková (TK Kúpele Piešťany),
- Alex Molčan (SR), 1. miesto v dvojhre
reprezentantka Sr;
- Marek Semjan a Petr Hájek (ČR), 1. miesto vo
- grandslamový turnaj Australian Open, 4. kolo
štvorhre.
v dvojhre žien
k) Družstvo mladších žiakov HSC Piešťany
- grandslamový turnaj Roland Garros, Paríž, 3. kolo - majstrovstvá SR, Prešov, 1. miesto.
v dvojhre žien
l) Tenisoví veteráni TK Kúpele Piešťany
- turnaj WTA, Birmingham, 2. miesto v dvojhre
- finálový turnaj družstiev, Čadca, 3. miesto
žien.
v kategórii nad 65 rokov, hrali Peter Ábel, Viliam
c) Dominika Navara-Cibulková, reprezentantka
Kunert, Zoltán Karpáty, Mário Bertoli a Anton
SR;
Godiak
29-ročná odchovankyňa piešťanského tenisu,
- majstrovstvá Slovenska veteránskych družstiev,
zmenila v roku 2018 svoje trvalé bydlisko. Zo
Piešťany
Slovenska sa presťahovala do Dubaja v Spojených
- 4. miesto v kategórii nad 35 rokov, hrali Jaroslav
arabských emirátoch.
Pavlysh, Juraj Jankech, Andrej Bartovic, Michal
d) Filip Horanský (TK Kúpele Piešťany),
Valek a Patrik Drozd.
reprezentant SR;
- turnaj ATP, Lyon, Francúzsko, po úspešnej
13. Ľadový hokej
dvojkolovej kvalifikácii sa zúčastnil svojho
a) HK Havrani Piešťany
premiérového turnaja ATP, kde postúpil do
- družstvo juniorov v sezóne 2017/2018 súťažne
osemfinálového     2. kola
nehralo
- turnaj ATP, Challenger Tour, Meerbuschi,
- družstvo juniorov v sezóne 2018/2019 začalo
Nemecko, 1. miesto v dvojhre mužov (prvýkrát
opäť súťažne hrať v 1. juniorskej lige, avšak nie
vyhral challengerový turnaj).
pod názvom HK Havrani Piešťany, ale ako ŠHK 37
e) Adrián Kopál (TK Kúpele Piešťany), mladší
Piešťany, hlavným trénerom sa stal Róbert Paradi.
dorastenec;
b) Hokejový turnaj Vlada Dzurillu – 17. ročník,
- halové majstrovstvá SR, 2. miesto vo štvorhre
Piešťany, Easton aréna, február;
mladších dorastencov
Medzinárodný turnaj hráčov do 18 rokov,
- letné majstrovstvá SR mladšieho dorastu, 2-krát
zúčastnili sa ho štyri družstvá. Víťazom sa stali
2. miesto v dvojhre a vo štvorhre.
mladí hokejisti Nemecka pred Bieloruskom,
Švajčiarskom a Slovenskom.

c) Memoriál Michala Augustína – 16. ročník,
Piešťany
Hokejoví dorastenci HK Havrani Piešťany obsadili
3. miesto.
14. Hádzaná
Muži MHK Piešťany – v sezóne 2017/2018 hralo
družstvo v 1. lige.
Po úspešných barážových stretnutiach s TJ Strojár
Malacky postúpil MHK Piešťany do hádzanárskej
extraligy. Trénerom úspešného družstva bol Martin
Nedorost;
- v sezóne 2018/2019 v 2. kole hádzanárskej
extraligy vyhral MHK Piešťany v domácej
Diplomat Aréne nad extraligovým majstrom
Tatran Prešov v pomere 34 : 31. V 11. kole nad
ním vyhrali aj v Prešove v pomere 32 : 27. Aj
keď Tatran Prešov nehral v týchto stretnutiach
v najsilnejšej zostave, boli to prekvapujúce
víťazstvá a veľký úspech piešťanských hádzanárov.
15. Futbal
a) Družstvo mužov PFK Piešťany – v sezóne
2017/2018 obsadilo v 7. lige 1. miesto a postúpilo
do 6. ligy.
b) Memoriál Ľuboša Mihálika – 3. ročník,
Piešťany, Diplomat Aréna.
Organizátorom podujatia bola Futbalová škola
Róberta Hanka v Moravanoch nad Váhom, kde
Ľuboš Mihálik naposledy pôsobil.
Futbalového turnaja chlapcov kategórie U 12 sa
zúčastnilo 5 družstiev. 1. miesto obsadil Spartak
Trnava, ďalšími účastníkmi boli PFK Piešťany,
Futbalová škola Róberta Hanka Moravany nad
Váhom, MFK Púchov a AS Trenčín.
c) PFK Junior Cup – 3. ročník, futbalový štadión
Piešťany.
Futbalového turnaja prípraviek 11-ročných
chlapcov sa zúčastnilo 11 družstiev. Víťazom sa
stalo družstvo Topoľčian, na 2. mieste pod vedením
trénera Jána Stachuru skončili piešťanskí Kohúti.
d) Regionálne turnaje prípraviek, Piešťany
- finálový turnaj prípraviek Oblastného futbalového
zväzu Trnava
- turnaj Region Cup 2018.
e) Michaela Nedorostová (PFK Piešťany), 15-ročná
futbalistka, v roku 2018 hrala za AS Trenčín;
- medzinárodný futbalový turnaj UW 15,
Barcelona, členka víťazného družstva.
16. Motorizmus – motocykle
Veľká cena Piešťany – 3. ročník
Motocyklové preteky Veľká cena Piešťany sa
konali na piešťanskom letisku v dňoch 6. – 8.

júla 2018. Výsledky pretekov sa započítali
do Majstrovstiev a preboru Českej republiky
motocyklov na prírodných okruhoch.
Organizátorom podujatia bol Piešťanský
motocyklový klub (PMK) na čele s predsedom
Milošom Klucom. Preteky sa konali v sobotu
podvečer a v nedeľu. Súťažili jazdci z viacerých
európskych krajín, najmä zo Slovenska, Čiech
a Rakúska.
Víťazi jednotlivých kategórií: Klasik 175 -750
ccm – Lukáš Sulo, 125 SP – Marek Zima, 400
SSP + Supermono – Daniel Zörnweg, do 600 ccm
– Michal Vecji, Twin – David Hanzalík, 250 SP +
125 GP – Petr Kunz, nad 600 ccm – Michal Prášek.
Pretekal aj jazdec Piešťanského motocyklového
klubu Tomáš Tóth, v kategórii do 600 ccm obsadil
3. miesto.
Prebiehali aj viaceré sprievodné podujatia.
Uskutočnil sa na trati amatérsky cyklomaratón,
k dispozícii bola veľkoplošná obrazovka, na ktorej
sa premietali celé preteky. Uskutočnila sa exhibícia
modelov lietadiel, predviedol sa kaskadér na
motorke a jazdci na motokárach.
Tiež sa konala výstava osemdesiatich veteránskych
motocyklov, prišiel aj bývalý motocyklový
pretekár Peter Baláž. Pri príležitosti 60. výročia
prvej piešťanskej Ceny Slovenska sa stretli bývalí
motocykloví pretekári.
17. Motorizmus – motokáry
Alex Nemec (Giom Racing Team Piešťany),
mládežnícky reprezentant SR;
- medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kartingu,
7 pretekárov za účasti pretekárov zo SR, ČR,
Rakúska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Srbska
a Ruska, 1. miesto v kategórii Mini 60
- účastník majstrovstiev sveta v pretekoch motokár,
Taliansko.
18. Vodný motorizmus
A. Klub vodného motorizmu a vodných športov
Piešťany, predseda klubu Václav Todt.
a) Jaroslav Baláž ml., reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta vznášadiel, Saalburg,
Nemecko, 2. miesto v kategórii Formula S a 7.
miesto v kategórii Formula 50.
B. Mládežnícky klub H2O motorsport Piešťany,
predseda klubu Marián Majerčík.
a) Nikolas Mikuliak, 7-ročný reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta, Fujaira, SAE, 4. miesto
v kategórii Delfín.
b) Nina Majerčíková, 9-ročná reprezentantka SR;
- majstrovstvá SR Formula Future, seriál pretekov,

2. miesto v kategórii mladších žiakov
- majstrovstvá sveta, Fujaira, SAE, 8. miesto
v kategórii Class-2
- majstrovstvá Európy, Žnín, Poľsko, 18. miesto
v triede GT 15 – rýchlostné člny.
19. Vodné lyžovanie
a) KVL a VŠ Piešťany, tréner Ivan Oravec.
b) Zuzana Oravcová (KVL a VŠ Piešťany),
reprezentantka SR v kategórii junioriek do 17
rokov
- majstrovstvá Európy juniorov a junioriek za
člnom, Dnepropetrovsk, Ukrajina, 7. miesto
v kombinácii (slalom, triky, skoky)
- majstrovstvá sveta juniorov a junioriek, Sesena,
Španielsko, 17. miesto v kombinácii
- majstrovstvá Slovenska, 8-krát 1. miesto.
c) Nikolas Wolf (KVL a VŠ Piešťany),
reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta za vlekom, Dnepropetrovsk,
Ukrajina, 7. miesto v kombinácii, 2. miesto
v súťaži družstiev
- Svetové hry, Šanghai, 8. miesto v skokoch.
20. Vodné lyžovanie – wakestate
a) Zuzana Vráblová (KVL a VŠ Piešťany),  
reprezentantka SR, družstvo Red Bull;
- majstrovstvá Európy, Miláno, Taliansko,
4. miesto vo wakestate žien.
21. Lyžovanie na tráve
a) Medzinárodné preteky FIS v lyžovaní na tráve,
Banka
Preteky sa už po šiesty raz konali v lyžiarskom
stredisku Ahoj, organizátorom bol LK Remas
Piešťany. V roku 2018 sa ich zúčastnili žiaci,
juniori i dospelí v celkovom počte 80 pretekárov
zo 6 krajín. Preteky v juniorskej kategórii boli
hodnotené zároveň ako súčasť Svetového pohára.
Z piešťanských lyžiarov bol najúspešnejší Alex
Jánoška, 3. miesto v šprint slalome. Pretekali
aj Vanesa Drahovská, Matúš Ficeľ a Sára
Gavalierová.
b) Alex Jánoška (LK Remas Piešťany), juniorsky
reprezentant SR;
- majstrovstvá sveta juniorov v lyžovaní na tráve,
Montecampione, Taliansko,   5. miesto v slalome.
22. Kajakárstvo a kanoistika
a) Lucia Valová (ŠK Kajak Moravany nad Váhom),
reprezentantka SR v kanoe;
- majstrovstvá Európy juniorov, Auronzo di

Cadore, Taliansko, 1. miesto (C1 500 m)
- majstrovstvá sveta juniorov, Plovdiv, Bulharsko,
3. miesto (C1 200 m)
- majstrovstvá sveta seniorov, Portugalsko,
8. miesto (C1 5 km), 9. miesto (C1 500 m),
16. miesto (C2 500 m)
- Olympijské nádeje, Poznaň, Poľsko, 2. a 3. miesto
- majstrovstvá SR, 5-krát 1. miesto.
b) Erik Noskovič (Kajak - Kanoe Piešťany),
reprezentant SR;
- Svetové hry hasičov a policajtov, Južná Kórea,
2-krát 1. miesto
- majstrovstvá SR, 2-krát 1. miesto (K1 200 m,
K2 200 m).
c) Kajak - Kanoe – mládežnícke kategórie, titul
majstra SR získali: Daniel Rybanský (kajak), Peter
Kizek (kanoe), Viktor Samuel Podhradský (kajak
šprint), Romana Švecová (kajak), Tamara Balážová
(kanoe), Silvia Moravčíková  (kanoe)
- Slovenský pohár družstiev, 2. miesto spomedzi 22
klubov.
d) Medzinárodná regata juniorov do 23 rokov,
Piešťany, Lodenica.
Súťažilo 400 mladých športovcov z 18 krajín sveta
i z Austrálie a Nového Zélandu. Pretekalo sa na
tratiach 1 000 m, 500 m a 200 m v K1, K2, K4
a C1, C2, C4 v troch vekových kategóriách – kadeti
(15 a 16-roční), juniori (17 a 18-roční), muži a ženy
(19 až 23-roční).
V Pohári národov obsadilo 1. miesto Slovensko
pred Nemeckom. 7 pretekárov klubu Kajak - Kanoe
medaily za 2. a 3. miesto získali Daniel Rybanský,
Viktor Samuel Podhradský, Matej Današ, Michal
Jurčo, Daniel Ragula, Jerguš Jacko, Peter Kizek,
Patrícia Benková, Nicol Šútovská, pretekali aj
Branislav Jurčo, Michal Szobolovszký, Timea
Henry a Silvia Moravčíková.
e) Pohár SNP – 58. ročník, Piešťany, Lodenica
Podujatia sa zúčastnilo takmer 400 pretekárov
z 22 klubov, súťažili vo všetkých kategóriách.
V celkovom poradí klubov sa Piešťany umiestnili
na 2. mieste za Komárnom.
23. Veslovanie
a) Richard Vančo (VK Sĺňava Piešťany),
reprezentant SR;
- 4. Európske univerzitné hry, Coimbra,
Portugalsko, 1. miesto v skife mužov ľahké váhy
na 2 000 m
- Akademické majstrovstvá sveta, Šanghaj,
5. miesto.
b) Viktória Zruttová (VK Sĺňava Piešťany),

juniorska reprezentantka SR
- majstrovstvá sveta juniorov, Račice, ČR,
26. miesto v skife junioriek
- majstrovstvá Európy juniorov, Gravelines,
Francúzsko, 18. miesto v skife
- medzinárodná regata, Bled, Slovinsko, 3. miesto.
c) Veslárska regata O pohár SNP – 35. ročník,
Piešťany, máj.
Súťažili veslári zo Slovenska, Čiech, Maďarska
a Rakúska. Riaditeľom pretekov bol Miroslav
Škulec. V súťaži klubov obsadili 1. miesto veslári
VK Sĺňava Piešťany pod vedením šéftrénera
Lukáša Babača.
V skife, dvojskife a dvojskife-mix  bola z junioriek
najúspešnejšia Zruttová, z piešťanských
dorastencov a juniorov Spanakis a Taraba, z mužov
Vančo.
V pretekoch štvorveslíc a osemveslíc
s kormidelníkom súťažili dorastenci, juniori,
muži, muži masters, juniorky a ženy. Z domácich
veslárov pretekali Taraba, Spanakis, Chalás,
Kovačovič, Vičan, Rusnák, Drlička, Hudec,
Žampach, Obert, Jurga, Klčo, Jurgová, Piknová,
Masaryková a Domonkosová.
24. Triatlon, duatlon, akvatlon
a) Lýdia Drahovská (ŠBR Piešťany), juniorska
reprezentantka SR;
- majstrovstvá sveta v zimnom triatlone,
Rumunsko, 4. miesto v kategórii junioriek
- majstrovstvá Európy v kros triatlone, Ibiza,
Španielsko, 3. miesto v kategórii junioriek
- majstrovstvá sveta v kros triatlone, Dánsko, dobre
rozbehnutý pretek, priebežné 2. miesto, avšak pre
poruchu bicykla ho nedokončila
- majstrovstvá SR v kros triatlone 1. miesto,
v triatlone 2. miesto, v zimnom triatlone 2. miesto,
v akvatlone 2. miesto, v kros duatlone 2. miesto
- Slovenský pohár junioriek v triatlone, 1. miesto.
b) Ondrej Kubo (3 NT Triathlon Team Bratislava),
reprezentant SR;
- Svetový pohár v strednom triatlone profesionálov,
1. kolo, Kapské mesto, 42. miesto (premiérový
pretek medzi profesionálmi)
- majstrovstvá sveta v strednom triatlone (1,9 km
plávanie, 90 km cyklistika 21,1 km beh), Šamorín,
1. miesto vo vekovej kategórii 25 - 29 rokov,
v celkovom poradí 13. miesto
- Ironman Gdynia, Poľsko, 4. miesto triatlone
profesionálov
c) Jana Beňačková-Štefečková (Black Swans
Triclub Piešťany), reprezentantka SR;

- kros triatlon XTERRA, Krakov, Poľsko, 3. miesto
v šprinte.
d) Eliška Drahovská (ŠBR Piešťany), žiačka;
- majstrovstvá SR v akvatlone, Bratislava, 1. miesto
v kategórii žiačok       Nádeje A.
e) Slovakman 226 – 8. ročník, Piešťany
V kategórii muži ELITE obsadil 1. miesto Tomáš
Renč (ČR), 2. miesto Jan Oppolzer (ČR) a
3. miesto Petr Vabroušek (ČR). Piešťanec Jakub
Ferencz obsadil celkové 39. miesto,  v kategórii
30- 34 rokov bol siedmy. V kategórii ELITE
obsadila 1. miesto Helena Kotopulu (ČR).
Pretekali aj štafety Ja-Ty-On a štafety Mix, kde
Piešťanskí fešáci (Lukáš Rusnák, Branislav Sivák,
Martin Vrábel) obsadili 2. miesto.
f) Ocenenie triatlonistov  V októbri 2018 sa
v Leviciach uskutočnilo odovzdávanie cien
Slovenskej triatlonovej únie najlepším slovenským
pretekárom v triatlone za rok 2018.
Z Piešťancov 1. miesto v kategórii mužov obsadil
Ondrej Kubo, 3. miesto v kategórii žien Jana
Beňačková-Štefečková, 1. miesto v kategórii
junioriek a 2. miesto v kategórii žien Lýdia
Drahovská a 1. miesto v kategórii žiačok do
11 rokov Eliška Drahovská.
25. Vodné pólo
a) Klub vodného póla Kúpele Piešťany, predseda
klubu Martin Berlanský.
b) Družstvo KVP Kúpele Piešťany v sezóne
2017/2018
- muži, vodnopólová extraliga, 5. miesto
(brankárom bol Austrálčan Matthew Lenarduzzi),
Slovenský pohár, 4. miesto
- ženy, 1. liga, 2. miesto
- juniorky, Národná liga SR, 2. miesto
- kadetky, Národná liga SR, 2. miesto, Slovenský
pohár hráčok do 17 rokov, 1. miesto
- žiačky, Národná liga SR žiačok do 14 rokov,
1. miesto, turnaj Yellow Ball, Taliansko, 1. miesto
v kategórii dievčat do 15 rokov.
c) Ivan Kolárik, 76-ročný, bývalý reprezentant
ČSSR vo vodnom póle. V roku 1965 získal
s družstvom TJ Slovan Piešťany titul
vodnopólového majstra ČSSR. Pôsobil ako tréner
a rozhodca vodného póla. V súčasnosti je stále
aktívny v kategórii vodnopólových veteránov.
d) Martin Kolárik, hral v maďarskej lige
v Tatabányi;
- majstrovstvá Európy vo vodnom póle, Barcelona,
člen reprezentačného družstva Slovenska.
e) Barbora Baranovičová, hrala vo vodnopólovej

súťaži na Sicílii.
f) Adam Berlanský, dorastenec, člen
reprezentačného družstva Slovenska juniorov
a kadetov.
g) Tamara Kolařová, dorastenka, členka
reprezentačného družstva Slovenska junioriek
a kadetiek.
26. Joga
Kongres jogy
Kongres jogy v Piešťanoch sa uskutočnil
v Piešťanoch 19. mája 2018 v priestoroch
Elektrárne Piešťany. Podujatie organizuje už od
roku 2007 Michaela Hluchová.
Lektormi boli odborníci z oblasti jogy, fyzioterapie,
psychológie a indológie zo Slovenska, Čiech
a jeden i z Argentíny.
Program prebiehal v troch sálach elektrárne –
v prvej sa konali praktické lekcie pod vedením
lektorov, v druhej galerijnej sále prednášky
a v tretej miestnosti v suteréne bola praktická
výučba.
27. Atletika
a) European Kids Athletics Games, Brno, najväčšie
preteky detí v Európe. Zúčastnili sa ich mladí atléti
AO TJ Družba Piešťany – Vanesa Pomajbová,      
2. miesto (800 m), Franklin Henry (400 m), Petra
Baláková (60 m), Andrea Ciklaminiová (800 m).
b) Piešťanské hry v atletike, 53. ročník
Piešťanské hry v atletike žiakov piešťanských
základných škôl boli zároveň Memoriálom
Štefana Estera. Zúčastnilo sa ich 6 škôl, víťazom
sa stala opäť ZŠ Brezová pred ZŠ Holubyho a ZŠ
Mojmírova.
c) Piešťany Night City Run – 5. ročník
Nočný beh Piešťanmi sa začal o 21. hodine
a prebiehal za búrky a dažďa. Pretekalo sa v
8 kategóriách – beh na 5 km (1 okruh) a na 10 km
(2 okruhy), muži do 40 a nad 40 rokov, ženy do
40 rokov a nad 40 rokov.
V kategórii mužov do 40 rokov na 10 km obsadil
1. miesto triatlonista Ondrej Kubo časom 33 min
a 32 sek.
d) Lodenica Run – úvodný ročník
Bežecké podujatie sa uskutočnilo 1. septembra
počas festivalu Lodenica. Bežali sa 2 okruhy na
trati Piešťanský pivovar – Vážska ul. – Krajinský
most – Piešťanský pivovar).
V kategórii mužov (7 km) obsadil 1. miesto
František Belohorec (Banská Štiavnica), v kategórii
žien (7 km) Daniela Majerníková (Družba
Piešťany), tiež sa uskutočnil pretek detí (300 m).

e) Atletickí veteráni TJ Družba Piešťany
- majstrovstvá SR veteránov, Anna Matúšová,
2-krát 1. miesto (80 m cez prekážky, hod
kladivom). 1-krát 2. miesto (100 m), Eduard
Kučkovský, 1. miesto (800 m), 3. miesto (400 m),
Annamária Halmová, 1. miesto (vrh guľou),
3. miesto (skok do diaľky)
- majstrovstvá sveta atletických veteránov, Malaga,
Španielsko, zúčastnili sa ich Anna Matúšová,
Eduard Kučkovský a Annamária Halmová.
f) Jesenný beh okolo Sĺňavy – 9. ročník
V hlavnej kategórii behu mužov na 12 km obsadil
1. miesto tomáš Skala (ZFT Senica), v kategórii
žien Daniela Majerníková (Družba Piešťany).
g) Silvestrovský beh medzi mostami – 53. ročník,
Piešťany, 30. december
Víťazom hlavnej kategórie v behu mužov na 10
km sa stal Dominik Černý (ŠK Dukla Banská
Bystrica), pretekal aj nový primátor Piešťan Peter
Jančovič, umiestnil sa na 6. mieste.
28. Jachting
a) Memoriál Vlada Psalmana – 1. ročník
Jachtárska regata sa uskutočnila na chorvátskom
ostrove Murter v máji 2018. Organizátorom
podujatia bol Piešťanec Petr Čech. Regaty sa
zúčastnilo trinásť posádok slovenského a českého
jachtingu. Víťazom memoriálu sa stala posádka
Piešťanca Ľubomíra Macejku.
29. Karate
a) Karate klub Seigokan Piešťan - Vrbové
- majstrovstvá Európy v karate, Chieti, Taliansko
V reprezentácii Slovenska boli aj 4 karatisti
piešťanského klubu Seigokan. V kategórii kumite
obsadil Pavol Cséfalvay 2. miesto, Filip Suchý
3. miesto a blízko k medaile boli aj Samuel Potrok
a Šimon Prievozník.
30. Cyklistika
a) Veteránski cyklisti CK Piešťany
- Seriál pretekov masters Merida Road Cup,
v rôznych veteránskych kategóriách pretekali
Milan Tupý, Miloš Gežo, Dominik Tábora, Peter
Rihay, Milan Karaba, Marián Stančík, František
Ostracký i ďalší
- majstrovstvá Slovenska Masters, titul majstra SR
získali Milan Tupý a Miloš Gežo.
31. Rugby
a) Rugby Union Club Piešťany
- v sezóne 2017/2018 družstvo mužov posilnené
juniormi hralo v 1. lige (druhá najvyššia mužská

súťaž), kde skončilo na 3. mieste za Slovanom
Bratislava B a RC Žilina Bears
- družstvo žien posilnené juniorkami hralo v
1. lige (najvyššia ženská súťaž), kde z troch
družstiev skončilo na 2. mieste za  Slovanom
Bratislava
- družstvá kadetov U 15 a mini - rugby U-10
nehrali súťažne, ale sa zúčastňovali rôznych
turnajov.
32. Golf
a) Tobias Munk, žiak, reprezentant SR, golfista
roka 2018 v kategórii U 12 SR;
- majstrovstvá SR U 12, 1. miesto, majstrovstvá SR
U 14, 1. miesto
- golfové turnaje v Českej republike, 3-krát
1. miesto v kategórii U 12
- medzinárodný golfový turnaj v Rakúsku,
1. miesto v kategórii U 12
- golfový turnaj v Škótsku, 10. miesto v kategórii
juniorov U 21.
b) Hospitality Golf Cup 2018 – 10. ročník –
podujatie sa konalo 1. mája 2018 na piešťanskom
golfovom ihrisku. Výťažok z charitatívneho
turnaja vo výške  3 060 eur bol určený pre Denné
sanatórium v Trnave.
33. Šach
a) Andrea Slabá (ŠK Kúpele Piešťany), 15-ročná
reprezentantka SR;
- majstrovstvá Európy mládeže v šachu, Riga, 35.
miesto spomedzi 63 hráčok v kategórii dievčat
do 16 rokov. V predchádzajúcom roku obsadila
v Rumunsku 23. miesto.
34. Kolky
a) Mestský kolkársky klub Piešťany
- A družstvo mužov v sezóne 2017/2018 hralo
v kolkárskej extralige, kde obsadilo 10. miesto
z 12 družstiev. B družstvo mužov hralo v 1. lige
skupina Západ, kde obsadilo 11. miesto a zostúpilo
do nižšej súťaže. C družstvo hralo v 3. lige (krajská
súťaž Trnavy a Nitra), kde obsadilo 2. miesto.
35. Turistika
a) Zraz klubu slovenských turistov
Začiatkom júla 2018 sa v Piešťanoch konal 65. zraz
Klubu slovenských turistov a zároveň 49. stretnutie
turistických oddielov mládeže. Účastníci prežili
týždeň plný podujatí – pešiu turistiku, prehliadku
mesta a kúpeľov, výlety a spoznávanie historických
miest, návštevy kultúrnych podujatí a pod.

b) Silvestrovský výstup na Marhát – 47. ročník
Výstupu sa zúčastnilo takmer tisíc turistov.
Hlavným organizátorom podujatia bol Klub
slovenských turistov TJ Bezovec.
36. Plávanie otužilcov
a) Spomienkové plávanie otužilcov
Podujatie sa uskutočnilo 24. februára 2018 na
počesť zomrelého Karola Kevana, zakladateľa
otužileckého plávania v Piešťanoch.
Otužilci plávali tradične medzi brehmi Váhu pri
hoteli Magnólia. Podujatie moderoval viceprimátor
Piešťan Martin Valo.
b) Vianočné plávanie otužilcov – 27. ročník
Podujatie sa uskutočnilo na Štefana 26. decembra
2018 na Váhu pred hotelom Magnólia. Zúčastnilo
sa ho 103 otužilcov.
37. Štefan Cup – 65. ročník
Stretnutie amatérskych veteránov vo futbale
Domáci - Exil sa skončilo s výsledkom 5 : 1. Za
Domácich skórovali David Hauser 2-krát, Ján
Baranovič, Tibor Benedikovič a Marek Učeň, za
Exil Vlado Škarka ml.
38. Telesne postihnutí športovci
a) Jozef Metelka, telesne postihnutý cyklista;
- majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike
zdravotne znevýhodnených športovcov, Rio de
Janeiro, 1. miesto v stíhacích pretekoch na 4 km,
2. miesto na 1 km s pevným štartom
- majstrovstvá sveta v cestnej paracyklistike,
Maniago, Taliansko, 1. miesto v časovke
jednotlivcov v kategórii C 4.
39. Mestské súťaže
a) Mestská liga v bowlingu
V sezóne 2017/2018 sa do súťaže zapojilo vyše 60
hráčov. Súťažilo 12 družstiev z Piešťan, Ratnoviec,
Trnavy, Hlohovca a Trenčína. Na záver sezóny bol
turnaj o Ligový pohár.
Prezidentom súťaže bol Marián Ručkay.
b) Domoss kolkárska liga – 34. ročník
Mestskú kolkársku ligu v Piešťanoch založil v roku
1984 Štefan Gregorička a prvým majstrom sa stala
Tesla.
V sezóne 2017/2018 sa na 1. mieste umiestnilo
Povodie Váhu, hralo v zložení Alojz Raška, Milan
Kubrický, Róbert Sulák, Milan Koščál, Miroslav
Bolech. Na ďalších miestach skončili hráčky
Mix Tatiana, OTJ Banka a na 4. mieste obhajca
prvenstva Domoss.

Po ukončení kolkárskej ligy nasledoval turnaj
o Ligový pohár, ktorý vyhrali hráči Povodia Váhu.
c) Majstrovstvá Slovenska mestských líg v kolkoch
– 16. ročník
V roku 2018 sa slovenské finále majstrovstiev
uskutočnilo v Piešťanoch za účasti 15 družstiev.
2. júna bola kvalifikácia, ktorej sa zúčastnili aj
dve piešťanské družstvá Povodie Váhu a Mix
Tatiana. 3. júna súťažilo 8 najlepších družstiev
z kvalifikácie, už bez piešťanských družstiev.
V súťaži družstiev obsadilo 1. miesto VIGA
Hlohovec, v súťaži jednotlivcov Dušan Buček
z Trstenej.
d) Mestská futbalová liga Magna Energia
V roku 2018 sa víťazom opäť stalo družstvo
Olympicu.
e) Vrbovská hokejbalová liga
Súťažilo 12 družstiev, víťazom sa stali hokejbalisti
Wild Dogs. V základnej časti súťaže sa družstvo
HFC 04 Piešťany umiestnilo na 10. mieste a do
play-off nepostúpilo.
f) Vrškárska liga v tenise jednotlivcov – 33. ročník
Turnaj neregistrovaných tenistov nad 40 rokov
vyhral Vladimír Hanic, na ďalších miestach
skončili Ivan Hrdina a Dušan Legenza.
g) Vianočný turnaj v kolkoch Piešťany
V rokoch 2016 a 2017 sa konala súťaž jednotlivcov
i družstiev, v roku 2018 iba jednotlivcov na 60
hodov.
V roku 2016 obsadil v súťaži jednotlivcov 1.
miesto Jozef Dunajčík z Domossu (zvalil 285
kolkov), v roku 2017 Roman Marek z MKK (zvalil
297 kolkov) a v roku 2018 vyhral Dušan Bielko
z Nového Mesta nad Váhom (zvalil 299 kolkov).

2. Návštevy delegácií partnerských miest
Pri príležitosti Otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny v Piešťanoch v roku 2018 zavítali do
Piešťan delegácie niektorých partnerských
miest. Slávnostného OLKS 2. júna sa zúčastnili
zástupcovia Heinoly, Ustrone, Hajdúnánásu,
Poděbrad a Luhačovíc.
V kultúrnom programe v Hudobnom pavilóne
v mestskom parku 3. júna 2018 vystúpili súbory
z partnerských miest Piešťan – skupina Slamený
klobúk z Hajdúnánásu, country súbor z Poděbrad
a tanečná skupina z Luhačovíc.

13. Zahraničné styky

3. Neznáme podzemie Piešťan
Pri výkopových prácach, zameraných na
rekonštrukciu alebo uloženie plynovodného
alebo vodovodného potrubia, boli v okolí budovy
bývalého riaditeľstva kúpeľov na Winterovej
ul. objavené murované tajné chodby. Najprv sa
predpokladalo, že sú to podzemné únikové chodby.
V skutočnosti však išlo o pozostatky murovanej
tehlovej kanalizácie.

1. Partnerské vzťahy mesta Piešťany
V roku 2018 mali Piešťany aktívne partnerské
vzťahy s viacerými mestami – fínska Heinola,
poľská Ustroň, maďarský Hajdúnánás, české
Poděbrady a Luhačovice, tiež izraelský Eilat
a mestská časť Xicheng čínskeho Pekingu.
Partnerské vzťahy udržujú Piešťany naďalej
s chorvátskymi Varaždínskymi Toplicami a XI.
obvodom Budapešti, aj keď v posledných rokoch
vzájomné vzťahy s týmito dvoma mestami sú
pasívne.
S ostatnými 7 partnerskými mestami v súčasnosti
Piešťany spolupracujú najmä vzájomnými
návštevami a kultúrnymi podujatiami.

14. Rôzne (zaujímavosti)
1. Veľkonočná výzdoba v Piešťanoch
Výzdobu na verejných priestranstvách v meste
zabezpečujú pracovníci Služieb mesta Piešťany.
Okrem každoročnej vianočnej výzdoby realizovali
v roku 2018 aj mimoriadne zaujímavú veľkonočnú
výzdobu.
Bol zhotovený veľkonočný košík, umiestnený na
okružnej križovatke pri Auparku, kvetinová slza
pri fontáne na Námestí slobody, veľkonočné vajce
pri pávej fontáne i ďalšie ozdobné diela, ktoré
obdivovali okoloidúci.
2. Zatúlaný srnec v meste
Začiatkom mája 2018 zbadal vodič na Krajinskom
moste zatúlaného srnca. Ustrašený bežal po
prázdnom moste pred autom smerujúcim na Banku.
Z mosta odbočil smerom k hotelu Thermia Palace
a v tme sa stratil z dohľadu.

4. Nácvik hasenia požiaru lietadla
Piešťanskí hasiči v spolupráci s hasičskou
letiskovou jednotkou si začiatkom júla 2018 na
letisku precvičili rýchly zásah v prípade požiaru
lietadla.
Najprv nasadili na požiar penové prúdy
s hasičských áut. Potom odetí do zásahových

odevov  a vystrojení autonómnymi dýchacími
prístrojmi vošli do vnútra lietadla. Precvičili
si tiež evakuáciu pasažierov do bezpečia a tiež
i poskytnutie prvej pomoci.
5. Výskyt medveďa v regióne Piešťan
Na polovici územia Slovenska žije v súčasnosti už
vyše tisíc medveďov.  Začiatkom novembra 2018
bol zaznamenaný výskyt zatúlanej medvedice
s mláďaťom v lokalite Hargašova skala v lese
medzi obcami Modrová a Stará Lehota. Obyvatelia
boli upozornení na opatrnosť pri pobyte v danej
lokalite.
6. Páv Adam – maskot Piešťan
Páva Adama za maskota mesta Piešťany vybrali
deti. Súťaž vyhlásilo Mesto Piešťany v roku 2016
pre deti vo veku 3 až 15 rokov pod názvom Hľadá
sa piešťanský maskot.
Medzi návrhmi boli zvieratká – čajka, labuť,
veverička, ale najmä páv, tiež športovci –
basketbalista, hokejista i kanoista. Porota vybrala
za maskota páva, návrh nakreslili a podali deti MŠ
8. mája 4. Meno Adam dostal páv podľa rodného
mena  Adama Trajana, autora prvej oslavnej básne
o piešťanských liečivých prameňoch.
Páv Adam prezentuje mesto pri rôznych
príležitostiach, napríklad pri OLKS 2018
v Piešťanoch.

Ing. Alexander Murín

