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Rok 1978
Rok 1978 bol ďalším úspešným rokom v činnosti Mestského národného výboru
v Piešťanoch i v živote a práci občanov nášho mesta. V roku 1978 sme oslávili 30. výročie
Februárového víťazstva pracujúcich nad buržoáziou a reakciou. V duchu Februárového
víťazstva vynaložili pracujúci našej vlasti všetko úsilie pre splnenie uznesení XV. zjazdu
KSČ. Aj pracujúci a občania nášho mesta prijali na základe výzvy Mestského národného
výboru v Piešťanoch individuálne a kolektívne záväzky na počesť 30. výročia Februárového
víťazstva. Prijatými socialistickými záväzkami pomáhali splniť úlohy, ktoré v rámci
socialistickej súťaže národných výborov si vytýčil Mestský národný výbor v Piešťanoch
v celomestskom socialistickom záväzku pre rok 1978.
Hodnota celomestského socialistického záväzku dosiahla v neinvestičnej časti zveľaďovania
v roku 1978 takmer 32 miliónov Kčs. Občania, mládež, členovia spoločenských organizácií
Národného frontu SSR, športovci a ďalší odpracovali pri skrášľovaní mesta takmer pol
milióna brigádnických hodín.
V investičnej časti akcie zveľaďovanie bola vytvorená hodnota diela za 10,5 milióna
Kčs.
Mestský národný výbor v Piešťanoch vo svojej organizátorskej a riadiacej činnosti
zabezpečoval aj plnenie úloh, zakotvených vo volebnom programe Národného frontu SSR
mesta Piešťany na roky 1976 – 1980. Úlohy pripadajúce na tretí rok päťročnice Mestský
národný výbor realizoval úspešne.
V bytovej výstavbe bolo v roku 1978 odovzdaných 262 bytov a k výstavbe ďalších 290
bytov sa prikročilo. V hospodárstve riadenom Mestským národným výborom v Piešťanoch
sa v roku 1978 splnili takmer všetky úlohy v platených i neplatených službách obyvateľstvu,
najmä pri opravách a údržbe mestských komunikácií, čistení mesta, rozširovaní verejnej
zelene a pod.
Aj v oblasti kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva sa dosiahli v roku
1978 kladné výsledky.
Mestský národný výbor v Piešťanoch vyvinul veľké politické a organizačné úsilie pre
realizáciu úloh na rok 1978. Prejavom dôvery v politiku našej strany bola zvýšená pracovná
aktivita a iniciatíva občanov Piešťan pri plnení úloh celomestského socialistického záväzku
a úloh zakotvených vo Volebnom programe na roky 1976 – 1980.
V roku 1978 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 7 zasadnutí, rada
Mestského národného výboru sa zišla 27 razy.
Mestská konferencia KSS
Dňa 4. marca 1978 sa konala v liečebnom dome Slovan mestská konferencia KSS.
Konferencie sa zúčastnila delegácia Západoslovenského krajského výboru KSS, vedená
dr. Zdenkom Nováčkom, poslancom Federálneho zhromaždenia a delegácia Okresného
výboru KSS v Trnave, vedená členom predsedníctva Okresného výboru KSS a predsedom
Okresného národného výboru v Trnave Jozefom Tomašovičom.
Správu Mestského výboru KSS v Piešťanoch na konferencii predniesol predseda ideologickej
komisie Mestského výboru KSS s. Emil Frič. Mestská konferencia KSS v Piešťanoch

prerokovala a zhodnotila dosiahnuté výsledky pri plnení záverov XV. zjazdu KSČ a KSS,
uznesení krajskej a okresnej konferencie a vyjadrila vôľu komunistov nášho mesta ísť ďalej
dôsledne a neochvejne leninskou cestou a rozvíjať revolučný odkaz Víťazného februára.
Za predsedu Mestského výboru KSS v Piešťanoch bol jednomyselne zvolený s. Ľubomír
Křen.
Kozmonaut Remek v Piešťanoch
Dňa 10. októbra 1978 prišiel na návštevu do Piešťan prvý československý kozmonaut,
hrdina Sovietskeho zväzu a Československej socialistickej republiky major Vladimír
Remek. Vzácneho hosťa sprevádzali vedúci tajomník Okresného výboru KSS Jozef Šepeľa,
predseda Okresného národného výboru v Trnave Jozef Tomašovič.
V Piešťanoch majora Vladimíra Remeka privítali predseda Mestského výboru KSS Ľubomír
Křen, predseda Mestského národného výboru Viliam Herman, ako i občania a mládež. Potom
sa major Vladimír Remek stretol na krátkej besede v Československých štátnych kúpeľoch
s predstaviteľmi nášho okresu, mesta a pracovníkmi Československých štátnych kúpeľov
a zapísal sa do pamätnej knihy Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Vzácna návšteva
Dňa 13. novembra 1978 Piešťany sa stali miestom priateľského stretnutia generálneho
tajomníka Ústredného výboru KSČ a prezidenta Československej socialistickej republiky
Gustáva Husáka s prvým tajomníkom Ústredného výboru Poľskej zjednotenej robotníckej
strany Edwardom Gierekom, ktorý bol v Piešťanoch na liečení.
Na priateľskom stretnutí prerokovali vedúci predstavitelia oboch strán a krajín kľúčové otázky
ďalšieho rozvoja bratských vzťahov medzi Československou socialistickou republikou
a Poľskou ľudovou republikou. Značnú pozornosť venovali otázkam ďalšieho rozvíjania
hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a aktuálnym medzinárodným problémom.
Na stretnutí v Piešťanoch sa zúčastnili aj vedúci sekretariátu generálneho tajomníka
Ústredného výboru KSČ Vratislav Vajnar a vedúci kancelárie sekretariátu Ústredného
výboru PZRS Jerzy Waszcuk.
Oslavy 30. výročia Februárového víťazstva
Oslavy 30. výročia Víťazného februára vyvrcholili v Piešťanoch v dňoch 24. a 27. februára
1978.
Dňa 24. februára 1978 sa na námestí Slovenského národného povstania konalo slávnostné
zhromaždenie pracujúcich a mládeže so slávnostným nástupom jednotiek Ľudových
milícií, Československej ľudovej armády a Zboru národnej bezpečnosti. Slávnostný prejav
predniesol podpredseda Mestského výboru KSS súdruh Dušan Havlík.
Večer 24. februára 1978 o 19.30 hod. sa konal v liečebnom dome Slovan slávnostný
koncert, na ktorom účinkovali Robotnícky spevokol Bradlan a mužský spevácky zbor zo
Sangerhausenu, Nemecká demokratická republika.
Dňa 27. februára 1978 sa uskutočnilo v liečebnom dome Slovan slávnostné spoločné
zasadnutie pléna Mestského výboru KSS, Mestského výboru Národného frontu SSR
a Mestského národného výboru v Piešťanoch z príležitosti osláv 30. výročia Víťazného
februára. Účastníkov slávnostného plenárneho zasadnutia pozdravili pionieri piešťanských

škôl. Predseda Mestského výboru KSS a Mestského výboru Národného frontu SSR
v Piešťanoch Ľubomír Křen zhodnotil vo svojom prejave 30 ročné úspešné budovanie
socializmu v našej vlasti.
V rámci osláv 30. výročia Víťazného februára boli udelené vyznamenania zaslúžilým členom
Ľudových milícií, ktorí sa aktívne podieľali v boji československého pracujúceho ľudu na
víťazstve nad reakciou vo februári 1948. Ústredný výbor KSS – Štáb ľudových milícií SSR
udelil čestný odznak Ľudových milícií s. Pavlovi Zelkovi. Krajský výbor KSS – Krajský
štáb Ľudových milícií udelil Čestné uznanie Závodnej jednotke Ľudových milícií pri n.p.
Chirana, Vrbovská cesta a Závodnej jednotke Ľudových milícií pri n.p. Tesla, Vrbovská
cesta. Okresný výbor KSS – Okresný štáb Ľudových milícií udelil Čestné uznanie Jozefovi
Kubovi, Jozefovi Kollárovi, Jánovi Zelkovi, Emilovi Tonkovičovi, Štefanovi Popadičovi,
Jozefovi Bartošovi a Jánovi Kostrošovi. Mestský výbor KSS a Mestský národný výbor
udelili viacerým príslušníkom Ľudových milícií a zaslúžilým členom strany medaily Za
zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany.
K oslavám 30. výročia Víťazného februára bolo v Piešťanoch usporiadaných 28 kultúrnych
podujatí a 34 besied, ktoré navštívilo takmer 14.000 návštevníkov.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Oslavy Medzinárodného dňa žien v roku 1978 sa začali už 3. marca 1978. V tento deň prijal
predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman vzorné pracovníčky zo
závodov, úradov a škôl v počte 24. Prijatie sa uskutočnilo v zasadačke Mestského národného
výboru o 13.00 hod.
Žana Beerová, predsedníčka Mestského výboru Slovenského zväzu žien v Piešťanoch
predstavila prítomné ženy funkcionárom Mestského národného výboru. Nasledoval príhovor
predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch, v ktorom poukázal na významný podiel
žien – pracovníčiek na každom úseku nášho hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho
života. Potom bola beseda funkcionárov Mestského národného výboru s prítomnými ženami
a po nej nasledoval zápis do pamätnej knihy.
Dňa 7. marca 1978 sa konal v podniku Semafór aktív pracujúcich žien. Aktívy pracujúcich
žien sa konali aj v mestskej časti Banka a Kocurice. Zúčastnilo sa ich okolo 250 žien.
33. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 33. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa konali 4. apríla 1978. O 14.00
hod. na Námestí Slovenského národného povstania sa konala manifestácia pracujúcich
a mládeže. Slávnostný prejav predniesol Viliam Herman, predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch. Po jeho prejave nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku
Oslobodenie.
Osláv 33. výročia oslobodenia nášho mesta Sovietskou armádou sa zúčastnila aj delegácia
Okresného výboru KSS v Trnave, vedená tajomníkom Antonom Nehajom a delegácia
straníckych a štátnych orgánov družobného okresu v Sangerhausene v Nemeckej
demokratickej republike.
Oslavy 108. výročia narodenia V.I. Lenina
Z príležitosti 108. výročia narodenia V.I. Lenina konala sa dňa 21. apríla 1978 slávnostná
akadémia v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. Slávnostný prejav o živote a diele V.I.

Lenina predniesol Ľubomír Křen, predseda Mestského výboru KSS. V kultúrnej časti
programu účinkoval spevácky zbor Lúčnica.
Oslavy 1. mája 1978
Oslavy prvého mája, Sviatku práce, sa konali v roku 1978 v Piešťanoch radostne a veľkolepo.
Od včasného rána za zvuku dychoviek sa schádzali pracujúci vo svojich závodoch
a podnikoch. Program prvomájových osláv v roku 1978 bol tento: dňa 30. apríla popoludní
sa stavali tradičné máje. Dňa 1. mája 1978 o 6.00 hod. ráno bol slávnostný budíček. O 8.30
hod. bol zraz pracujúcich a mládeže v priestoroch na ulici kpt. Nálepku. O 9.00 hod. zazneli
hymny ČSSR a Sovietskeho zväzu, po nich privítal pracujúcich a mládež Ľubomír Křen,
predseda Mestského výboru KSS.
Slávnostný prejav na manifestácii pracujúcich a mládeže predniesol podpredseda
Západoslovenského krajského národného výboru Ing. Ondrej Bocko, ktorý viedol stranícku
delegáciu Západoslovenského kraja. Vo svojom slávnostnom prejave vyzdvihol mimoriadne
úsilie a spoločenskú aktivitu piešťanských závodov, podnikov a inštitúcií.
Po slávnostnom prejave zaznela Internacionála a po nej nasledoval pestrofarebný prvomájový
sprievod po Pavlovovej ulici ku kinu Moskva.
Osláv 1. mája 1978 sa v Piešťanoch zúčastnilo 29.300 pracujúcich a mládeže. V prvomájovom
sprievode išlo 24.730 pracujúcich a mládeže, 49 alegorických vozov a 59 krojovaných
skupín. Od 11.30 hod. do 15.00 hod. boli koncerty krojovaných skupín dychových hudieb
v hudobnom pavilóne a na Kúpeľnom ostrove. O 15.00 hod. nasledovalo v prírodnom
amfiteátri vystúpenie folklórneho súboru pri Strednej hotelovej škole v Piešťanoch
a folklórneho súboru piesní a tancov Igramčan z Báhoňu.
Oslavy 9. mája 1978
Z príležitosti osláv 33. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou sa konali
v predvečer 9. mája po celej našej vlasti manifestácie vďaky a vernosti. Oslavy vďaky za naše
oslobodenie sa v Piešťanoch konali 6. mája na námestí Slovenského národného povstania
o 14.00 hod. Slávnostný prejav predniesol predseda Mestského výboru KSS v Piešťanoch
Ľubomír Křen. Potom nasledoval slávnostný sľub iskier a pionierov, ktorý skladalo 1.041
žiakov základných deväťročných škôl v Piešťanoch a zo Základnej deväťročnej školy
v Moravanoch.
Vyvrcholením osláv Dňa víťazstva a 33. výročia oslobodenia Československa Sovietskou
armádou v Piešťanoch bolo vystúpenie Súboru piesní a tancov Lúčnica v prírodnom
amfiteátri odpoludnia 9. mája 1978.
Mierové slávnosti
V dňoch 10. a 11. júna 1978 pracujúci a obyvatelia Piešťan sa zišli na Mierových slávnostiach
pri príležitosti 33. výročia oslobodenia Československa slávnou Sovietskou armádou.
V nedeľu 11. júna 1978 sa konala v prírodnom amfiteátri manifestácia československosovietskej družby. Manifestáciu otvoril a účastníkov privítal predseda Mestského výboru
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch Ján Belan. Slávnostný
prejav predniesol tajomník Okresného výboru KSS v Trnave Ladislav Gajderus. Zdravicu
sovietskemu ľudu prečítal účastníkom manifestácie predseda Mierového výboru v Piešťanoch
MUDr. Alojz Lulovič. V kultúrnej časti účinkoval folklórny súbor Mostár z Brezna.

XXIII. Piešťanský festival
XXIII. Piešťanský festival v roku 1978 sa konal v znamení osláv 30. výročia Víťazného
februára. Prebiehal od 15. júna do 27. júla 1978. Aj v roku 1978 vystúpili na Piešťanskom
festivale umelecké telesá, súbory i sólisti z domova i zo zahraničia. Bohatý program XXIII.
Piešťanského festivalu tvorili koncerty symfonické, komorné, recitály, predstavenia opier
a baletu. Na týchto podujatiach vystúpili okrem českých a slovenských umelcov aj umelci zo
Sovietskeho zväzu, Rumunska, Bulharska, Poľska, Švajčiarska, Indie, Nemeckej spolkovej
republiky, Francúzska a zo Spojených štátov severoamerických.
XXIII. Piešťanský festival slávnostne otvoril Viliam Herman, predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch dňa 15. júna 1978.
Program XXIII. Piešťanského festivalu v roku 1978 bol tento:
Utorok 13. júna 1978: Fanfárový koncert. Účinkoval Fanfárový súbor Konzervatória
Bratislava. Na programe boli fanfáry, intrády, staré tance, vežové sonáty a baletná hudba
majstrov 16. – 18. storočia.
Zelená veža Slovanu o 20.30 hod.
Štvrtok 15. júna 1978: Slávnostné otvorenie XXIII. Piešťanského festivalu. Štátny
symfonický orchester z Gottwaldova uviedol pod taktovkou dirigenta Stanislava Macura
cyklus symfonických básní Bedřicha Smetanu Má vlast. Koncertná sieň Slovanu o 20.00
hod.
Piatok 16. júna 1978: Bartolomej Urbanec – opera Pani úsvitu. Slovenské národné divadlo.
Dirigent: Viktor Málek. Účinkovali: Ľuba Baricová, Oľga Hanáková, Nina Hazuchová,
Anna Czaková, Juraj Martvaň, Milan Kopačka. Amfiteáter o 20.00 hod.
Utorok 20. júna 1978: Mládežnícky koncert. Štátna filharmónia Košice. Dirigent: Štefan
Rabl. Na programe: Weber, Mozart, Brahms. Koncertná sieň Slovanu o 11.00 hod. a 20.00
hod.
Streda 21. júna 1978: Piešťanský festival deťom. Mikuláš Kováč: Vyskočjanko, hudobná
rozprávka. Nová scéna Bratislava.
Amfiteáter o 10.30 hod. a 15.00 hod.
Štvrtok 22. júna 1978: Slovenská filharmónia v Bratislave. Dirigent: Ewald Körner,
Švajčiarsko. Na programe: Weber, Čajkovskij, Schumann. Koncertná sieň Slovanu o 20.00
hod.
Piatok 23. júna 1978: Louis J. Ferdinand Hérold: Márna opatrnosť. Balet, Slovenské národné
divadlo Bratislava. Dirigent: Adolf Vykydal.
Amfiteáter o 20.00 hod.
Štvrtok 29. júna 1978: Slovenská filharmónia Bratislava. Dirigent: Wilfried Boettcher,
Nemecká spolková republika. Sólista: Štefan Kamasa, viola, Poľsko. Na programe: Haydn,
Telemann, Beethoven.
Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Piatok 30. júna 1978: Alexander Borodin: Knieža Igor, opera. Štátne divadlo Oldřicha
Stibora, Olomouc. Dirigent: Zvonimír Skřivan.
Amfiteáter o 20.00 hod.
Utorok 4. júla 1978: Dvořákovo kvarteto. Účinkovali: Jiří Hnyk, husle, Jaroslav Foltýn –
2. husle, Jaroslav Ruis – husle, František Pišinger – čelo. Na programe: Richter, Janáček,
Dvořák. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Štvrtok 6. júla 1978: Slovenská filharmónia Bratislava. Dirigent: Jevgenij Svetlanov,

Sovietsky zväz. Sólista: Cyprien Katzaris, klavír, Francúzsko. Na programe: Chrenikov,
Liszt, Schubert, Čajkovskij.
Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Utorok 11. júla 1978: Štátny komorný orchester, Žilina. Dirigent: Feroz Mistri, India. Na
programe: Dibák, Mozart, Beethoven.
Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Sobota 15. júla 1978: Štátny symfonický orchester, Gottwaldov. Dirigent: Tadeusz Chachaj,
Poľsko. Sólista: Jozef Podhoranský, čelo. Na programe: Noskowski, Saint-Saens, Mozart.
Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Utorok 18. júla 1978: Musica Bohemica, Praha. Koncert pri svietnikoch a v historických
kostýmoch. Program: Piesne na ľudové texty z historických prameňov 14. – 16. stor.
Empírové divadlo Na zámku, Hlohovec, o 20. hod.
Utorok 25. júla 1978: Klavírny recitál. Noel Lee, USA. Na programe: Schubert, Hummel.
Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Štvrtok 27. júla 1978: Slávnostné zakončenie XXIII. Piešťanského festivalu. Štátny
symfonický orchester, Gottwaldov. Dirigent: Oraz Bardijev, Sovietsky zväz. Na programe:
Moyzes, Chopin, Schubert.
Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Záverečný koncert festivalu patril k oslavám 70-tich narodenín národného umelca Eugena
Suchoňa, ktorý už dlhé roky je aj čestným predsedom festivalového výboru Piešťanského
festivalu.
Na záverečnom koncerte vyhlásili aj Cenu mesta Piešťan zo súťaže za pôvodné hudobné
dielo, ktoré každoročne vypisuje Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch. Na
návrh poroty, ktorej predsedal národný umelec Dezider Kardoš, Rada Mestského národného
výboru v Piešťanoch udelila ceny na rok 1978 takto:
Prvú cenu – Aloisovi Piňasovi za dielo Canti intimi, pre sláčikové kvarteto. Druhú cenu –
Milanovi Jírovi za dielo Sonata brevis pre violu a klavír.
Tretiu cenu – Stanislavovi Hochelovi za skladbu Prodigium pre flautu, hoboj, klarinet,
trombón.
Sedemnásť podujatí XXIII. Piešťanského festivalu navštívilo od 13. júna do 27. júla 1978
celkove 15.800 návštevníkov. Podujatie pre deti a mládež – Piešťanský festival deťom,
videlo vyše 6.000 detí.
Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva
Od 1. júla do 31. augusta 1978 prebiehal v Dome slovenských výtvarných umelcov
v Moravanoch pri Piešťanoch už 12. ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia
v technikách dreva. Na sympóziu vytvorili nové diela pre Piešťany výtvarníci
z Československa, Rumunska, Poľska a Nemeckej demokratickej republiky.
Z Československa sa sympózia zúčastnil výtvarník Dušan Pončák, z Rumunska Adrián
Popovici, z Nemeckej demokratickej republiky Peter Melzer a z Poľska Jerzy a Bogumila
Grykorczukovci.
Medzi účastníkmi celé dva mesiace pôsobil aj výtvarný teoretik Štefan Tkáč.
Výstava „Socha piešťanských parkov“ roku 1978
XI. ročník sochárskej výstavy Socha piešťanských parkov v roku 1978 bol koncipovaný na

tému „Človek – tvorca“ na počesť 30. výročia Víťazného februára.
Výstava bola slávnostne otvorená 14. júla 1978 prejavom podpredsedu Mestského národného
výboru v Piešťanoch Igora Kováčika. Koncepčné zámery výstavy objasnil návštevníkom na
vernisáži akademický sochár Teodor Baník, predseda organizačného komitétu tejto výstavy.
Otvorenie výstavy bolo v Zimnej záhrade Balnea Palace za účasti popredných politických
a verejných činiteľov nášho života. Na otvorení sa zúčastnili: minister vnútra Slovenskej
socialistickej republiky Štefan Lazar, minister vodného a lesného hospodárstva Slovenskej
socialistickej republiky V. Margetín, výtvarní umelci z Mongolskej ľudovej republiky,
Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky a Rumunskej socialistickej
republiky.
Na vernisáži 14. júla 1978 vyhlásili usporiadatelia aj udelenie cien na tohtoročnej výstave.
Cenu mesta Piešťan porota udelila akademickému sochárovi Valérovi Vavrovi z Piešťan za
plastiku „Hold svojmu rodisku“ a za súbor vystavených plastík. Cenu Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch porota navrhla udeliť akademickej sochárke Anne GoliášovejDrobnej za dielo „Vyrastá z našej zeme zdravý národ“. Ďalej porota navrhla udeliť
čestné uznanie akademickému sochárovi Štefanovi Prokopovi za dielo „Sám nie si nič“,
akademickému sochárovi Andrejovi Goliášovi za dielo „Strom mladosti“ a akademickému
sochárovi Teodorovi Baníkovi za dielo „Mladosť“.
Interiérová časť výstavy trvala do 15. septembra 1978 a navštívilo ju 11.200 návštevníkov.
Exteriérová časť výstavy trvala do 30. septembra 1978. Výstavu „Socha piešťanských
parkov“ v roku 1978 celkove navštívilo 65.850 návštevníkov.
Oslavy 34. výročia SNP
Občania Piešťan si v dňoch 27. a 28. augusta 1978 pripomenuli dôstojnými oslavami 34.
výročie Slovenského národného povstania.
Dňa 27. augusta 1978 sa v prírodnom amfiteátri predstavil so svojím programom
Poddukliansky ukrajinský ľudový súbor piesní a tancov. Dňa 28. augusta 1978 o 14.30 hod.
sa konala manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského národného povstania.
Manifestáciu otvoril Ľubomír Křen, predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska. Slávnostný prejav predniesol Ján Bzdušek, predseda Mestského výboru Zväzu
protifašistických bojovníkov. Na tribúne bol ako čestný hosť Magag Unanovič Petrosjan
s manželkou a synom, ktorý vo svojom prívete pozdravil občanov Piešťan.
Medzinárodné maliarske sympózium
Medzinárodné maliarske sympózium v roku 1978 prebiehalo od 1. septembra 1978 do 15.
októbra 1978 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch. V poradí už 12.
ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia sa zúčastnili piati maliari. Boli to slovenský
maliar Oto Opršal, národný umelec Azerbajdžanskej SSR Nadir Abdurachmanov, zaslúžilý
umelec Bulharskej ľudovej republiky Dilo Gerbov-Dilov, poľský maliar Stanislav Masiak
a mladý maliar z Nemeckej demokratickej republiky Othmar Schifferbelz.
Všetci účastníci 12. ročníka Medzinárodného maliarskeho sympózia zamerali svoje témy na
Piešťany a krajinu pri Moravanoch.

Oslavy 61. výročia VOSR
Oslavy 61. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Piešťanoch sa konali dňa 7.
novembra 1978. V ten deň o 14. hod. sa konala manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí
Slovenského národného povstania. Po štátnych hymnách Československa a Sovietskeho
zväzu otvoril zhromaždenie a privítal jeho účastníkov a čestných hostí podpredseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Emil Frič. Slávnostný prejav predniesol
člen predsedníctva a tajomník Okresného výboru KSS Anton Hulman.
Účastníci slávnostného zhromaždenia odoslali zdravicu sovietskemu ľudu, ktorú predniesol
predseda Mierovej rady v Piešťanoch MUDr. Alojz Lulovič. Potom o 19.30 hod. v slávnostne
vyzdobenom liečebnom dome Slovan bolo otvorenie Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva. Prejav predniesol predseda Mestského výboru Zväzu československosovietskeho priateľstva Ján Belan. Na slávnostnom koncerte vystúpil spevácky zbor
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Slávnostným koncertom speváckeho zboru Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
sa v Piešťanoch otvoril Mesiac československo-sovietskeho priateľstva. V Mesiaci
československo-sovietskeho priateľstva sa konali prednášky o Sovietskom zväze, na
školách boli výstavy sovietskych kníh, v kine Moskva sa premietali sovietske filmy. Mestský
výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva a Kultúrne a spoločenské stredisko
v Piešťanoch usporiadali súťažný program „Čo vieš o Sovietskom zväze“. Víťazom súťaže
medzi družstvami stredných škôl sa stali študenti Strednej poľnohospodárskej technickej
školy v Piešťanoch. Úspešnou akciou, ktorú v rámci Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva pripravili Mestská ľudová knižnica a Kultúrne a spoločenské stredisko
v Piešťanoch, bola beseda o knihe L.I. Brežneva Malá zem a Znovuzrodenie.
Dňa 12. decembra 1978 bolo slávnostné ukončenie Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva. O 14.00 hod. bol pietny akt kladenia vencov na námestí Slovenského národného
povstania. O 19.30 hod. sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia. Slávnostný
prejav predniesol Ján Belan, predseda Mestského výboru Zväzu protifašistických bojovníkov.
V kultúrnej časti účinkovali žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch a detský spevácky
súbor.
Kultúrne a spoločenské stredisko
V roku 1978 oslávilo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch 20. výročie svojej
činnosti. Počas svojej dvadsaťročnej existencie usporiadalo 3.850 podujatí, na ktorých sa
zúčastnilo vyše 2 milióny návštevníkov.
V mimoškolskej vzdelávacej činnosti pripravilo Kultúrne a spoločenské stredisko 779
prednášok a tematických cyklov ľudovej akadémie. Vypočulo si ich 61.190 poslucháčov.
Viac ako 20.000 frekventantov absolvovalo jazykové, hudobné a praktické kurzy Kultúrneho
a spoločenského strediska. Odznelo vyše 1.000 koncertov, bolo usporiadaných 480 filmových
predstavení, 250 výstav, 630 divadelných a iných predstavení.
Pri príležitosti 20. výročia Kultúrneho a spoločenského strediska odovzdal podpredseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch Igor Kováčik riaditeľovi Kultúrneho
a spoločenského strediska ďakovný list Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Aj v roku 1978 na vysokej úrovni prebiehali podujatia ako Piešťanský festival, sochárska
výstava Socha piešťanských parkov, medzinárodné sochárske a maliarske sympóziá,

Festival pôvodnej rozhlasovej hry a ďalšie. Úspešne prebiehali aj cykly ľudových akadémií,
hudobné, jazykové a praktické kurzy, ktoré navštevovalo viac ako 700 poslucháčov.
V roku 1978 sa v Piešťanoch uskutočnilo 60 samostatných prednášok, 54 prednášok
v ľudových akadémiách, 72 besied, 2 večery otázok a odpovedí. V záujmovo-umeleckej
činnosti pracovalo v Piešťanoch 19 záujmových súborov a 11 záujmových krúžkov. Celkový
počet vystúpení bol 948.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch má podstatnú zásluhu na bohatom kultúrnom
živote v našom meste.
Mestská ľudová knižnica
Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch v roku 1978 pracovala úspešne na poli masovopolitickej
práce. V roku 1978 pracovníci knižnice vyhotovili 29 nástenných novín a vyinštalovali 58
knižných výstav. Veľmi obľúbenou a účinnou formou masovopolitickej práce s knihou sa
stali autorské besedy. Tieto podujatia sa uskutočňovali v spolupráci so školami.
V roku 1978 sa uskutočnili tieto autorské besedy: 1. februára 1978 bola autorská beseda so
spisovateľom M. Krnom na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch.
Besedy sa zúčastnilo 120 študentov.
23. februára 1978 prebehla na II. Základnej
deväťročnej škole v Piešťanoch literárna súťaž k 30. výročiu Víťazného februára. Súťaže
sa zúčastnilo 18 súťažiacich. 28. februára 1978 sa uskutočnila v Dome pionierov a mládeže
v Piešťanoch beseda so spisovateľom O. Sliackym s účasťou 65 pionierov.
25. apríla
1978 na II. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch sa konala beseda so spisovateľkou
E. Čepčekovou. Na besede sa zúčastnilo 56 žiakov.
12. septembra 1978 na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch prebehla beseda s K. Jarunkovou.
23. októbra 1978 na VII. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch sa konala beseda so
spisovateľkou Z. Dônčovou. 5. decembra 1978sa uskutočnila beseda o knihe L.I. Brežneva
Malá zem, Znovuzrodenie. Beseda bola doplnená premietaním filmu o živote L.I. Brežneva.
Na besede sa zúčastnilo 230 zväzákov i dospelých.
V roku 1978 mala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch 6.967 čitateľov. Z toho počtu bolo
1.036 pacientov a rekreantov. K 31. XII. 1978 bolo 226.060 výpožičiek. Knižný fond sa
v roku 1978 zvýšil o 6.464 zväzkov a jeho celkový stav k 31. decembru 1978 dosiahol 75.393
zväzkov. Náklady na Mestskú ľudovú knižnicu v Piešťanoch v roku 1978 boli 335.000 Kčs.
Tržby od čitateľov boli 38.847 Kčs.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Činnosť Balneologického múzea v Piešťanoch v roku 1978 sa zamerala na angažovanú
prácu v kultúre, osvete a v múzejníctve. Zbierkový fond Balneologického múzea v roku
1978 sa zväčšil o 180 exponátov z rôznych vedných odborov, ktoré boli získané zberom
i kúpou. Na nákup muzeálnych predmetov sa vynaložilo 20.000 Kčs.
V roku 1978 sa dokončila prestavba, inovácia a nové inštalácie expozičných priestorov
o rozlohe 344 m2. Týmto sa Balneologické múzeum v Piešťanoch zaradilo medzi múzeá
strednej veľkosti s modernou expozíciou na vysokej estetickej úrovni.
Balneologické múzeum v Piešťanoch ako prvé múzeum na Slovensku buduje novú expozíciu
v prírode na archeologickej lokalite v Ducovom – Kostolci. Tu sa vytvára stavebný exponát
z 9. storočia z doby Veľkomoravskej ríše. V roku 1980 sa tu ukončia všetky rekonštrukčné
práce. Lokalita Kostolec patrí medzi najvzácnejšie pamiatky svojho druhu v Československu

a po rekonštrukčných prácach sa vyhlási za národnú kultúrnu pamiatku. Návštevnosť
v expozíciách múzea v roku 1978 bola celkove 31.293 osôb; z toho bolo 28.793 platiacich
a 2.450 neplatiacich návštevníkov. Dňa 1. marca 1978 bola otvorená Pamätná izba I. Krasku.
Do konca roku 1978 ju navštívilo 1.810 osôb.
Významná bola aj výstavná činnosť. V roku 1978 sa uskutočnili v kine Moskva tieto
výstavy: Víťazný február, Revolučné námety vo výtvarnom umení, Veľká októbrová
socialistická revolúcia. Výstavy usporiadané Balneologickým múzeom navštívilo 10.620
osôb. V prednáškovej činnosti sa uskutočnilo 15 prednášok na rôzne historické témy pre
pacientov v liečebných domoch, ďalej bolo 5 besied s mládežou v Dome pionierov a mládeže
a na politických výstavách odznelo 30 odborných prednášok.
V publikačnej činnosti bolo v časopise Piešťany uverejnených 6 článkov na rôzne témy,
v Slovenských kúpeľoch 1 článok, v Krásach Slovenska 1 článok. Pracovníci múzea aj
v roku 1978 poskytovali metodickú pomoc školám i jednotlivcom. V štyroch prípadoch sa
v roku 1978 poskytla pomoc študentom pri diplomových prácach.
Na vstupnom sa v roku 1978 vybralo 28.693 Kčs.
Kino Moskva
V januári 1978 prebiehal v kine Moskva Filmový festival pracujúcich – zimná časť. Premietlo
sa 30 filmových predstavení za účasti 6.250 účastníkov. Veľká starostlivosť sa venovala
zabezpečeniu a priebehu Letného filmového festivalu pracujúcich, ktorý v roku 1978
dosiahol rekordný výsledok. Bolo premietnutých 44 filmových predstavení za účasti 21.432
návštevníkov. Ku dobrej návštevnosti prispel sovietsky panoramatický film Ozbrojený
a veľmi nebezpečný.
Letný filmový festival pracujúcich prebiehal od 23. júna 1978 do 3. júla 1978. V mesiaci júni
1978 kino Moskva zabezpečilo Dni španielskeho filmu. Pri tejto príležitosti v kine Moskva
privítali španielsku filmovú delegáciu, ktorú viedol tajomník španielskeho konzulátu. Pre
deti bol usporiadaný Detský filmový festival, kde sa premietlo 8 predstavení za účasti
2.677 návštevníkov. V Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva prebiehal Festival
sovietskeho filmu.
V roku 1978 bolo 1.135 filmových predstavení, návštevnosť bola 201.000 osôb. Tržby
v roku 1978 činili 1,220.634 Kčs.
Výstavy v roku 1978
V roku 1978 sa v Piešťanoch konali tieto výstavy:
Január 1978: Výstava fotografií „Slovensko očami umelcov Nemeckej demokratickej
republiky“. Výstava sa konala na Malej scéne I. Krasku a trvala od 18. januára 1978 do 5.
februára 1978.
Február 1978: Výstava kresieb a grafiky maliarov z pobaltských oblastí Nemeckej
demokratickej republiky. Výstava trvala do 7. februára 1978. Malá scéna Ivana Krasku.
Marec 1978: Výstava obrazov „Sympózium 1977“. Výstava bola otvorená 24. marca 1978
na Malej scéne I. Krasku a trvala do 14. apríla 1978.
Máj 1978: Dňa 18. mája 1978 bola otvorená výstava obrazov členov výtvarného strediska
pri Mestskom osvetovom stredisku v Trenčíne. Výstava bola inštalovaná na Malej scéne I.
Krasku a trvala do 4. júna 1978.
Dňa 14. júla 1978 o 18.00 hod. sa otvorila výstava „Socha piešťanských parkov“ v Zimnej

záhrade Balnea Palace.
V dňoch 25. septembra až do 5. októbra 1978 bola usporiadaná výstava na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch. Výstava sa konala z príležitosti 10.
výročia založenia školy.
Dňa 27. októbra 1978 bolo otvorenie výstavy Fotoklubu pri Kultúrnom a spoločenskom
stredisku v Piešťanoch. Výstava trvala do 12. novembra 1978.
Telovýchova a šport
V roku 1978 bolo v meste Piešťany 7 telovýchovných jednôt, v ktorých je spolu 27 oddielov
a Zväzarm s dvoma organizáciami.
Telovýchovná jednota Družba Piešťany. Má osem oddielov a to futbalový, pästiarsky,
ľahkoatletický, kolkársky oddiel, oddiel vodného motorizmu, oddiel vodného lyžovania
a kulturistický oddiel. Futbalový oddiel je jedným z najväčších oddielov telovýchovnej
jednoty Družba Piešťany; má 350 členov. V súčasnej dobe A mužstvo dospelých hrá
majstrovstvo kraja a A dorast I. ligu. V ľahkoatletickom oddieli sú úspešní iba maratónci
a to Kevan, Javorka, Ing. Murín a Dzurák. Ing. Murín získal v roku 1978 trikrát titul majster
okresu Trnava. Basketbalisti telovýchovnej jednoty Družba Piešťany vyhrali majstrovstvo
kraja a vybojovali si postup do II. Slovenskej národnej ligy. Kolkársky oddiel má 70 členov.
Mužstvo postúpilo do Slovenskej národnej ligy. Oddiel vodného lyžovania má 60 členov
a patrí medzi popredné oddiely nielen na Slovensku, ale v celej republike. Oddiel organizuje
preteky „Veľká cena Slovenska vo vodnom lyžovaní“ na jazere Čerenec. Je to jediný
pretek o Európsky pohár usporiadaný v socialistickej krajine. V roku 1978 sa tento pretek
uskutočnil v dňoch 5. a 6. augusta pod záštitou Ing. Karola Martinku, podpredsedu vlády
Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Slovenskej plánovacej komisie. Oddiel má
majstrov dorastu Československej socialistickej republiky a najväčších úspechov dosiahla
Vodová-Dubovská, ktorá získala tento titul už 7 krát.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany. Má 591 členov a 8 oddielov: hádzanársky, volejbalový,
oddiel ľadového hokeja, jazdecký oddiel, oddiel základnej telesnej výchovy, oddiel turistiky.
Najlepšie výsledky v roku 1978 dosiahli hádzanársky oddiel, jazdecký oddiel, moderný
päťboj a šachový oddiel. Hádzanársky oddiel patrí medzi najpopulárnejšie v našom meste.
Má 145 členov. Prebojoval sa do II. ligy. Dobré výsledky dosahujú i dorastenci a dorastenky.
Jazdecký šport v Piešťanoch má svoju tradíciu. Každý rok sa usporadúvajú jazdecké preteky.
O jazdectvo je v našom meste veľký záujem, najmä medzi mládežou. Oddiel má 51 členov.
Šachový oddiel má 21 členov a prebojoval sa do Slovenskej národnej ligy. Moderný päťboj
má 17 členov. V posledných dosiahli naši pretekári v modernom päťboji pozoruhodné
výsledky. Vrba sa stal majstrom Československej socialistickej republiky v modernom
trojboji dorastu. Oddiel ľadového hokeja usporiadal turnaj starších žiakov o Bartoškov
memoriál a turnaj starších žiakov o pohár Mestského národného výboru v Piešťanoch
a Krajského domu pionierov a mládeže v Trnave. Družstvo mužov postúpilo do divízie.
Telovýchovná jednota Sĺňava. Má 3 oddiely: jachtársky, kanoistický a oddiel vodnej
turistiky. Najúspešnejší je oddiel jachtársky, ktorý má 200 členov. Naši pretekári z tohto
oddielu dosiahli dobré výsledky doma i v zahraničí.
Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany. Má 540 členov a 4 oddiely: oddiel pozemného
hokeja, tenisový oddiel, oddiel plávania a vodného póla, oddiel nohejbalový. Najúspešnejší

je tenisový oddiel, ktorý má 212 členov. Z radov tohto oddielu vyšli výborní tenisti. Tento
oddiel úspešne reprezentuje nielen naše mesto, ale i celú republiku. Z mladších žiakov boli
najúspešnejší Andrej Čupka a Ingrid Kleštincová, zo starších žiakov Marián Vajda a Jana
Svítková. Boli najúspešnejší v kraji. Oddiel plávania a vodného póla má 280 členov. Po
oslobodení boli naši plavci najlepším mužstvom na Slovensku. V dnešnej dobe oddiel
stagnuje. Nohejbalový oddiel Kúpele Piešťany dosiahol dobré výsledky. Nohejbalisti Kúpele
Piešťany sa stali v roku 1978 víťazmi I. Slovenskej ligy.
Telovýchovná jednota Bezovec. Má 5 oddielov: lyžiarsky oddiel, turistický, ZRTV, vodné
lyžovanie a zimné lyžovanie. Najúspešnejší je lyžiarsky oddiel, ktorý má 350 členov. Oddiel
uskutočňuje pravidelný zimný prechod na trase Bezovec – Piešťany a každý rok sa zúčastňuje
masovej akcie „100 jarných kilometrov“.
Telovýchovná jednota Štart Piešťanka. Má 162 členov a zameriava sa na výchovu mladej
generácie v Piešťanke. Ženy sú zapojené do okresnej súťaže v stolnom tenise.
Základná organizácia Zväzarmu pomáha pri výcviku brancov a rozvíja športovú činnosť
v kluboch a to v športovo-streleckom, modelárskom a rádio-klube. Dobré výsledky dosahuje
aj na úseku automotorizmu.
Telovýchovná jednota Družstevník Banka. Má 120 členov a jeden oddiel a to futbalový.
Tento oddiel má družstvo žiakov, dorastencov a dospelých.
XIX. ročník Ceny Slovenska
XIX. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska
sa konal dňa 6. augusta 1978. Po úvodnom príhovore riaditeľa pretekov MUDr. Ladislava
Bertoliho XIX. ročník Ceny Slovenska slávnostne otvoril minister vnútra Slovenskej
socialistickej republiky Štefan Lazar.
Celkové výsledky: v triede do 250 ccm štartovalo 32 jazdcov. Prvé miesto obsadil Harfmann
z Rakúska na stroji Yamaha časom 32:10,51 min., druhé miesto Tüngenthal z Nemeckej
spolkovej republiky na stroji Yamaha časom 32:11,30 min., tretie miesto Faccioli z Talianska
na stroji Yamaha časom 32:19,88 min.
V triede do 350 ccm prvé miesto vybojoval Tüngenthal z Nemeckej spolkovej republiky na
stroji Yamaha časom 37:41,01 min., druhé miesto Baláž z Československa na stroji Yamaha
časom 38:01,41 min., tretie miesto Zacharisson zo Švédska na stroji Yamaha časom 38:17,95
min.
V triede do 350 ccm štartovalo 35 jazdcov na trati 96,8 km.
Cestovné automobily absolvovali 15 okruhov. V triede A-2 do 1150 ccm štartovalo 27
jazdcov. Prvú cenu získal Kapras z Československa časom 29:22,23; druhú cenu Tvrdý
z Prahy časom 29:00,57; tretiu Vaníček z Prahy časom 29:02,26 min. V triede B-8 Formule
Škoda štartovalo 28 jazdcov. Prvé miesto obsadil Jupa časom 30:01,30; druhé Podhorný
z Ostravy časom 30:05,22 min., tretie Kačer z Českých Budějovíc časom 30:06,50 min.
V triede B-8 Formule Easter štartovalo 27 jazdcov. Prvé miesto získal Mičánek z Brna
časom 27:22,9 min., druhé Veselý z Liberca časom 27:29,65 min., tretie Koval z Brna časom
27:39,53 min. V triede B-5 + A-6 štartovalo 24 jazdcov. Prvé miesto získal Talian Martino
Finotto na voze Ford Escort časom 24:27,9 min. a jeho priemerná rýchlosť bola 159,77
km/hod. Druhé miesto vybojoval Opitzhauser z Rakúska časom 25:24,91 min., tretie Fink
z Rakúska.
Počasie počas pretekov bolo priaznivé. Takmer 30.000 priaznivcov motorizmu sledovalo

zaujímavý súboj 31 jazdcov z Austrálie, Švédska, Rakúska, Švajčiarska, Talianska,
Írska, Luxemburska, Juhoslávie, Dánska, Francúzska, Nemeckej spolkovej republiky
a Československa. Na pretekoch nedošlo k vážnejšiemu úrazu.
JRD Družba Piešťany
V roku 1978 hospodárilo družstvo Družba Piešťany na výmere 2.679 ha poľnohospodárskej
pôdy, z toho bolo 2.498 ha ornej pôdy. Výmera individuálnych záhumeniek bola 28 ha.
V družstve pracovalo 336 stálych pracovníkov z celkového počtu 726 členov.
Hektárové výnosy družstva v roku 1978 boli tieto: ozimná pšenica dala na výmere 540,90 ha
v priemere 63,4 q na hektár, jarný jačmeň na výmere 485,10 ha dal 58,4 q na hektár. V roku
1978 JRD Družba Piešťany dorobilo 34.297 q ozimnej pšenice, 28.310 q jačmeňa jarného,
13.646 q kukurice na zrno, 733 q zemiakov, 85.477 q cukrovej repy, 2.026 q slnečnice.
Celková hodnota rastlinnej výroby v roku 1978 bola 19,675.273 Kčs.
Produkcia rastlinnej výroby bola v roku 1978 splnená len na 91,99 % a to vplyvom
objektívnych príčin klimatických podmienok.
V živočíšnej výrobe boli úlohy splnené na 108,06 %, čo znamená prekročenie plánu
o 1,710.000 Kčs. V živočíšnej výrobe dorobilo družstvo v roku 1978 celkove 2,004.000
litrov mlieka, 3.000 q hovädzieho mäsa, 7.340 q bravčového mäsa.
Celková hodnota živočíšnej produkcie v roku 1978 bola 22,909.349 Kčs. Celkové výnosy
družstva v roku 1978 boli 47,554.000 Kčs, náklady boli 37,326.000 Kčs.
Akcia „zveľaďovanie“
V akcii „zveľaďovanie dosiahli sa v roku 1978 tieto výsledky: v investičnej časti akcie
„zveľaďovanie“ bolo odpracovaných 19.380 brigádnických hodín pri finančnom náklade
7,646.200 Kčs bola vytvorená hodnota diela 10,660.000 Kčs.
V rámci investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ z deviatich akcií bolo ukončené celkom
päť a to predajňa domácich potrieb, miestne komunikácie v priemyselnom areáli, materská
škôlka v X. okrsku, zastrešenie ľadovej plochy a sociálno-prevádzková budova technických
služieb. Do roku 1979 prešli zbývajúce štyri akcie a to Dom smútku – Žilinská, výstavba
hádzanárskych a volejbalových ihrísk a miestna zberňa surovín.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa odpracovalo 404.000 brigádnických hodín
a bola vytvorená celková hodnota diela 32,262.898 Kčs. Brigádnická činnosť bola zameraná
na opravy ciest a chodníkov, na údržbu a čistenie verejných priestranstiev a parkov a na
výsadbu okrasných drevín. Previedli sa opravy ciest Čkalovovej, Vrbovskej, Orviskej
cesty, pri Sadovej, pri železnici a v mestskom parku, opravy chodníkov na Bratislavskej
a Sládkovičovej ulici, opravy priekop na ceste J. Alexyho a v mestskej časti Kocurice.
Údržba a čistenie zelene sa prevádzalo v celom meste.
Pracovná aktivita občanov Piešťan sa v roku 1978 zamerala na plnenie úloh celomestského
socialistického záväzku, prijatého na počesť 30. výročia Víťazného februára. Dosiahnuté
výsledky plnenia celomestského socialistického záväzku sa veľmi priaznivo odzrkadlili aj
v rámci súťaže národných výborov. V súťaži s mestami Komárno a Partizánske Piešťany
dosiahli najlepšie výsledky, tak isto aj v rámci súťažiaceho partnera kúpeľných miest I.
kategórie, ktorým sú Trenčianske Teplice. Do brigádnickej činnosti bolo zapojených
celkom 58 miestnych podnikov, závodov a organizácií, ďalej miestna posádka, spoločenské
organizácie Národného frontu, všetky školy a občanov organizovali občianske výbory.

Komunálne služby
Komunálne služby mesta Piešťany splnili svoje plánované úlohy na rok 1978 na 100,2 %.
Ich výkony dosiahli v roku 1978 sumu 17,217.000 Kčs. Z toho tržby od obyvateľstva činili
11,254.000 Kčs. Náklady boli 15,125.000 Kčs. Zisk bol 2,092.000 Kčs.
Dobré výsledky v Komunálnych službách sa dosiahli i napriek tomu, že najväčšie stredisko
– záhradníctvo v dôsledku zlých klimatických podmienok koncom roka plánované úlohy na
rok 1978 nesplnilo. V rámci rozvoja a rozširovania služieb obyvateľstvu sa otvorila nová
zberňa prádla v Moravanoch a kiosková predajňa kvetov na Nitrianskej ulici.
V prevádzkárňach Komunálnych služieb bolo v roku 1978 vyprané 308 ton prádla a vyčistené
127 ton šatstva.
Technické služby mesta Piešťany
Technické služby mesta mali v roku 1978 spolu 221 pracovníkov. Technické služby mesta
Piešťany dosiahli v roku 1978 veľmi dobré výsledky pri zabezpečovaní neplatených služieb
obyvateľstvu, ako je čistenie mesta, odvoz odpadkov, starostlivosť o údržbu parkov a sadov,
verejné osvetlenie a pod.
Roku 1978 sa vynaložilo na údržbu miestnych komunikácií v Piešťanoch 6,511.000 Kčs, na
čistenie mesta, údržbu parkov, sadov, zelene a verejného osvetlenia 8,764.000 Kčs. Plocha
verejnej zelene dosiahla v roku 1978 99,5 ha. Plochy verejnej zelene vzrástli na sídlisku
Sihoť, sídlisku pri Váhu a na Sĺňave. Technické služby mesta Piešťany zabezpečovali v
roku 1978 údržbu vyše 30-tich detských ihrísk. Materiálové výdavky Technických služieb
mesta Piešťany v roku 1978 boli 15,283.000 Kčs, tržby 2,391.000 Kčs, z toho od obyvateľstva
1,593.000 Kčs. V roku 1978 vyviezli tri Bobry a osem Kuka vozov smeti z 569.800 Kuka
nádob. To predstavuje 112.000 m3 pevného odpadu.
Obchod a cestovný ruch v roku 1978
Maloobchodný obrat v obchodných organizáciách na území mesta Piešťany v roku 1978 bol
tento:
Avana 1,255.000 Kčs, Benzinol 43,571.000 Kčs, Domáce potreby 52,478.000 Kčs, Drobný
tovar 28,169.000 Kčs, Drogérie 22,070.000 Kčs, Jednota spotrebné družstvo 28,047.000
Kčs, Mototechna 133,836.000 Kčs, Nábytok 29,181.000 Kčs, Kara – kožušiny 10,100.000
Kčs, Obuva 29,449.000 Kčs, Okresná správa spojov 9,717.000 Kčs, Kožatex 463.000 Kčs,
Ľudotex 1,228.000 Kčs, Otex – obchod s odevami 31,389.000 Kčs, Otex – obchod s textilom
80,209.000 Kčs, Krištáľ 3,168.000 Kčs, Slovakia 2,512.000 Kčs, Slovenská kniha 3,977.000
Kčs, Čsl. hudobné nástroje 94.100 Kčs, Opus 101.400 Kčs, Tuzex 13,544.000 tuzexových
korún, Zelenina 77,063.000 Kčs, Zdroj 202,199.000 Kčs, Západoslovenské uhoľné sklady
9,323.000 Kčs.
Kúpeľná sezóna v roku 1978 bola úspešná. Za obdobie od mája do septembra sa
v Československých štátnych kúpeľoch Piešťany odliečilo 10.945 pacientov. Kúpalisko Eva
navštívilo 210.000 osôb. Počas letnej kúpeľnej sezóny taxi-služba v Piešťanoch prepravila
10.298 osôb, prímestská a expresná doprava prepravila 2,866.880 osôb. V čase od 1. mája
1978 do 31. augusta 1978 kúpalisko Sĺňava navštívilo 172.817 osôb, na piešťanských
parkoviskách parkovalo 137.700 áut, z toho 1.850 autobusov; saunu navštívilo 8.650 osôb,
na lodi Trajan sa previezlo 44.570 osôb.
Počas letnej kúpeľnej sezóny v roku 1978 v Piešťanoch bolo zistených 143 trestných činov
a 134 prečinov a na území mesta došlo k 79 dopravným nehodám menšieho rázu.

Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch v roku 1978
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1978 boli 50,866.000 Kčs.
Druhy príjmov boli tieto: dane a poplatky 1,501.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových
organizácií 9,336.000 Kčs, plánované a mimoriadne dotácie spolu 17,008.000 Kčs,
subvencie 6,174.000 Kčs, prevody z fondu rozvoja a rezerv 14,696.000 Kčs, doplňkové
príjmy 3,124.000 Kčs, združené prostriedky 528.000 Kčs. Výdavky Mestského národného
výboru v Piešťanoch za rok 1978 činili spolu 49,935.000 Kčs. Plnenie rozpočtu výdavkov
bolo nasledovné: neinvestičné výdavky – stavebníctvo 56.000 Kčs, doprava 6,938.000
Kčs, školstvo 9,178.000 Kčs, kultúra 1,563.000 Kčs, vnútorná správa 3,294.000 Kčs,
práca a sociálne veci 358.000 Kčs, miestne hospodárstvo 13,711.000 Kčs, útvar hlavného
architekta 144.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 62.000 Kčs, akcia „zveľaďovanie“
102.000 Kčs. Neinvestičné výdavky spolu boli 35,406.000 Kčs.
Investície v roku 1978: stavebníctvo 1,295.000 Kčs, doprava 254.000 Kčs, vnútorná správa
105.000 Kčs, miestne hospodárstvo 663.000 Kčs, komplexná bytová výstavba 1,857.000
Kčs, akcia „zveľaďovanie“ 7,637.000 Kčs.
Investičné výdavky spolu boli v roku 1978 11,811.000 Kčs. Prídely a príspevky v roku 1978
činili 2,718.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo na Kultúrne a spoločenské stredisko 1,411.000
Kčs, na Mestskú ľudovú knižnicu 335.000 Kčs, na Balneologické múzeum 510.000 Kčs,
Komunálne služby 341.000 Kčs, spoločenské a telovýchovné organizácie 1214.000 Kčs.
Hospodárske výsledky piešťanských podnikov v roku 1978
Priemyselné závody a podniky na území mesta Piešťany dosiahli v roku 1978 tieto
hospodárske výsledky:
Tesla národný podnik splnil výrobu tovaru na 101,8 % a jeho výkony dosiahli sumu
352,227.000 Kčs. Chirana n. podnik Vrbovská cesta splnil úlohy vo výrobe na 95,0 %
v hodnote 123,533.000 Kčs. Chirana – export splnila úlohy na 102,4 % v hodnote 657,656.000
Kčs. Mlyny a cestovinárne splnili plán výroby na 102,6 % a hodnota tovaru činila 134,500.000
Kčs, Československá automobilová doprava na 101,2 % (34,784.000 Kčs), Lesný závod
na 104,4 % (26,503.000 Kčs), Zlatokov na 100,3 % (34,061.000 Kčs), Zornica na 100,3
% (23,659.000 Kčs), Západoslovenské pekárne na 102,7 % (32,572.000 Kčs), Tvorba na
101 % (12,748.000 Kčs), Drevovýroba na 105,4 % (5,122.000 Kčs), Piešťanka na 101,7 %
(4,961.000 Kčs), Vkus na 103,0 % (14,709.000 Kčs), Milex na 100,9 % (30,691.000 Kčs),
Rozvoj na 94,6 % (5,832.000 Kčs), Západoslovenské pekárne, cukrársky závod na 108,6 %
(7,535.000 Kčs), Poľnohospodárske stavby na 119,9 % (7,535.000 Kčs), Pozemné stavby
na 98,8 % (78,057.000 Kčs), Západoslovenské pivovary na 102,3 % (16,171.000 Kčs).
Svoje plánované úlohy na rok 1978 splnili aj ostatné závody na území Piešťan.
Letná kúpeľná sezóna 1978
Letná kúpeľná sezóna v Piešťanoch roku 1978 bola dobre pripravená a úspešná.
Československé štátne kúpele za obdobie máj – august odliečili 10.945 osôb a kúpaliská
Eva a Sĺňava navštívilo 382.817 platiacich hostí. Minigolf na Sĺňave použilo 19.921 hostí
a okružnú jazdu loďou Adam Trajan absolvovalo 44.570 cestujúcich. Návštevnosť Piešťan
dosahovala v týždni 30 – 50 tisíc osôb.
V organizáciách služieb ubytovania a stravovania na území Piešťan pracovalo 2.868
pracovníkov. Ubytovacia kapacita predstavovala 4.887 lôžok, kde sa v priebehu sezóny

ubytovalo 74.478 osôb. V mestskej doprave bolo počas sezóny prepravených 1,286.425
osôb, v prímestskej a expresnej doprave 2,866.880 osôb.
Na štyroch strážených parkoviskách v Piešťanoch sa vyinkasovalo počas kúpeľnej sezóny
262.660 Kčs, čo predstavuje 137.700 motorových vozidiel, z toho bolo 1.850 autobusov.
V osobnej preprave bolo zo železničnej stanice Piešťany prepravených 192.990 osôb. Taxislužba v roku 1978 prepravila 190.461 osôb.
Stavby v roku 1978
V roku 1978 sa uskutočnila výstavba nákupného a zdravotného zariadenia na sídlisku Sihoť.
Na sídlisku Pri Váhu pokračovala výstavba obchodného centra a materskej školy. V roku
1978 sa začalo s výstavbou miestnej zberne surovín v okrsku sídliska TOM. Koncom roku
1978 bol v Piešťanoch otvorený nový objekt Okresného stavebného podniku v priemyselnom
areáli za železničnou stanicou. Podnik bol vybudovaný nákladom 14,600.000 Kčs.
V 2. polroku 1978 začala juhoslovanská stavebná organizácia budovať na Kúpeľnom
ostrove rozsiahlu investičnú výstavbu. Vláda Slovenskej socialistickej republiky uznesením
č. 296 z 31. augusta 1977 schválila výstavbu 500 lôžkového liečebného ústavu Esplanade
s komplexnou vybavenosťou. Generálnym projektantom výstavby je Zdravoprojekt
Bratislava, menovite Ing. architekt Viktor Uhliarik a Ing. architekt Christo Turzonov. Nový
liečebný ústav má byť odovzdaný za 24 mesiacov od započatia výstavby. Finančný náklad
na výstavbu presahuje miliardu Kčs. Na južnom okraji Piešťan začal v roku 1978 Priemstav
Bratislava, závod Malacky budovať nové odborné učilište pre vodohospodársky dorast na
Slovensku.
V roku 1978 sa prikročilo k výstavbe materskej školy na Díčovej ulici. Na Ružovej ulici
v Piešťanoch bola dňa 1. septembra 1978 otvorená nová materská škola. V technickej
vybavenosti individuálnej bytovej výstavby sa v roku 1978 dokončila výstavba komunikácií
na Hlbokej, Jozefskej, Vysokej ulici, verejné osvetlenie na Malom Floreáte, kanalizácia na
Agátovej, Vodárenskej a Mudroňovej ulici a v Orviskom kúte.
V akcii „zveľaďovanie“ a to v jej investičnej časti sa previedli tieto akcie: výstavba predajne
Domáce potreby, zastrešenie ľadovej plochy, výstavba Domu smútku na Žilinskej ceste,
miestna zberňa surovín, Materská škola – okrsok X., hádzanárske a volejbalové ihriská pri
lodenici.
V roku 1978 sa postavilo v Piešťanoch 262 bytov. Z toho počtu pripadlo na komunálnu
výstavbu 96 bytov, na družstevnú 48, na podnikovú 54, na svojpomocnú družstevnú výstavbu
6 a na individuálnu bytovú výstavbu 58 bytov. Rozostavených bytových jednotiek bolo 344,
z toho 56 bytov v komunálnej, 98 v družstevnej, 114 bytov v podnikovej bytovej výstavbe.
V svojpomocnej družstevnej výstavbe bolo rozostavených 6 bytov, v individuálnej bytovej
výstavbe 70 bytov. V roku 1978 bolo na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch 468
žiadostí o pridelenie bytu.
Autosalón v Piešťanoch
V januári 1978 bol v Piešťanoch otvorený nový autosalón. Nachádza sa na severnom okraji
Piešťan na Žilinskej ceste. Vybudoval ho Slovšport nákladom 20 miliónov Kčs. Ročne sa tu
má odpredať okolo 2500 áut. Najväčší záujem je o sovietske značky Lada a Moskvič. Nové
objekty Mototechny tvoria hala autosalónu, kancelárie, servisné a opravárenské prevádzky,
sklady, skladopredajňa a odstavné plochy pre 300 áut. Pracuje tu 37 ľudí na čele s vedúcim
Ing. A. Šimkom.

Dom opatrovateľskej služby
Dňa 17. januára 1978 otvoril sa v Piešťanoch ďalší stánok pre našich najstarších občanov –
Dom opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ulici. Slávnostného aktu otvorenia sa zúčastnili
poslanec Federálneho zhromaždenia Ing. Florián Kubinský a vedúci odboru sociálnych
vecí Okresného národného výboru v Trnave JUDr. František Strečanský. Slávnostný akt
otvorenia previedol predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman.
V siedmich moderne zariadených izbách s príslušenstvom našlo prístrešie a opatrovateľskú
starostlivosť 18 prestarlých osamotených občanov.
Tatratour v novej budove
Družstevná cestovná kancelária Tatratour, pobočka Piešťany, začala dňa
17. januára 1978
pracovať v obnovenej budove na Pavlovovej ulici. Riaditeľstvo Tatratouru v Bratislave dalo
nákladom dvoch miliónov Kčs rekonštruovať starú budovu. Stavbári Okresného stavebného
podniku – stavebná správa Piešťany – vytvorili zo starej budovy reprezentačné priestory pre
Tatratour a záujemcov o ich služby.
Založenie spevokolu
K 8. marcu 1978 bol pri Mestskom výbore Zväzu slovenských žien v Piešťanoch založený
ženský spevokol. Má 33 aktívnych členiek, najviac z radov učiteliek. Dirigentom spevokolu
je Kristínek.
Aktív požiarnej ochrany
Dňa 10. apríla 1978 sa konal v Piešťanoch aktív požiarnej ochrany. Zúčastnili sa ho poprední
pracovníci zo závodov, škôl a členovia občianskych výborov. Predmetom jednania aktívu
bola požiarna prevencia. V roku 1977 boli na území mesta Piešťany štyri požiare. Škoda
nimi zapríčinená činila 19.800 Kčs. Za účelom zvýšenia požiarnej ochrany vykonal Mestský
národný výbor v Piešťanoch v spolupráci so Závodnou organizáciou Zboru protipožiarnej
prevencie prehliadky budov na území Piešťan a v mestských častiach Banka a Kocurice.
Prehliadkové skupiny prehliadli do 3.000 budov, čo predstavuje 800 brigádnických hodín.
Vyznamenanie
Z príležitosti osláv 1. a 9. mája 1978 bola udelená medaila „Za zásluhy o socialistický rozvoj
mesta Piešťany“ týmto súdružkám a súdruhom:
Mikuláš Brestovanský, MUDr. Vojtech Daňo, Benedikt Danko, Anna Držková, Štefan
Hauser, JUDr. Rudolf Hladký, Jozefína Hudcovičová, Štefan Kovalinka, MUDr. Miroslav
Kusenda, Viktor Letko, Ing. Ladislav Martinkovič,
Ing. architekt Ľubomír Mrňa,
RSDr. Anton Nehaj, Ľudovít Pontes, Ing. Juraj Sláma, JUDr. František Strečanský, Ing.
arch. Pavol Summer, MUDr. Viliam Švec, Eva Tarabová, Marta Trgiňová, Margita Vavrová.
Menovaným boli medaily udelené za dobrú a záslužnú prácu pri zveľaďovaní a skrášľovaní
mesta a za dlhoročnú pomoc národnému výboru pri realizovaní volebných programov
Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky.
Ružový sad
Dňa 1. júna 1978 na Medzinárodný deň detí bol slávnostne otvorený v Gottwaldových sadoch
v Piešťanoch novovybudovaný ružový sad. Jeho budovateľmi boli pracovníci sadovníckej

skupiny Technických služieb mesta Piešťany, ktorí navrhli nazvať sad Ružovým sadom
Medzinárodného dňa detí. Slávnostný prejav predniesol podpredseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Igor Kováčik a odovzdal Ružový sad Medzinárodného dňa detí pod
patronát Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže. Za zväzákov prevzal krásny
objekt do socialistickej starostlivosti podpredseda Mestského výboru Socialistického zväzu
mládeže Ing. Peter Bezák.
Vybudovanie Ružového sadu viedla Ing. Soňa Švecová. K jeho uskutočneniu hodne prispela
aj obetavá práca brigádnikov. Tak v zadnej časti Gottwaldových sadov vzniklo dielo
ojedinelej krásy v hodnote 1,520.000 Kčs. Je v ňom vysadených 7.000 kusov ruží.
Nová obradná sieň
Dňa 3. júna 1978 bola otvorená nová obradná sieň Mestského národného výboru
v Piešťanoch. Roku 1976 začal Okresný stavebný podnik s prestavbou dvorného traktu
budovy Mestského národného výboru podľa projektu Ing. arch. Bohumila Perneckého
zo Stavoprojektu v Piešťanoch. Pri realizovaní obradnej siene a priľahlých miestností sa
okrem Okresného stavebného podniku zúčastnili aj ďalšie podniky, najmä Drevovýroba,
Kovovýroba a Technické služby mesta Piešťany.
Vyhodnotenie súťaže
Dňa 21. júna 1978 bolo v Piešťanoch vyhodnotenie súťaže národných výborov I. kategórie
za rok 1977. Na vyhodnotení socialistickej súťaže sa zúčastnil minister vnútra Slovenskej
socialistickej republiky Štefan Lazar a zástupca Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska JUDr. S. Dudášek.
Mesto Piešťany sa v tejto súťaži umiestnilo na prvom mieste.
Návšteva z Heinoly
Dňa 25. júna 1978 prišla na návštevu do Piešťan 5 členná delegácia fínskeho mesta Heinola,
s ktorým Piešťany už 11 rokov udržujú družobné a priateľské styky.
Delegáciu mesta Heinoly tvorili: Aatos Lehesaari, Svante Saari, Niilo Virkkunen a Kirsti
Mannersalo. Hostia sa zaujímali o prácu Mestského národného výboru v zameraní na
starostlivosť o občanov, prezreli si kúpele a závody Tesla a Chirana v Piešťanoch.
Družobná návšteva
V dňoch 15. – 24. júla 1978 bola na družobnej návšteve vo fínskom meste Heinola
mládežnícka delegácia v Piešťan. Delegácia mala 10 členov a jej vedúcim bol Ing. Peter
Bezák, člen predsedníctva Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže a podpredseda
Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch. Počas pobytu sa delegácia
zoznámila so životom mládeže v Heinole, navštívila viaceré mestá, závody, múzeá a kultúrne
pamiatky. Mládežnícka delegácia z Piešťan svojou návštevou v Heinole prispela k rozšíreniu
družobných stykov medzi Piešťanmi a Heinolou.
14. materská škola
Dňa 1. septembra 1978 bola na Ružovej ulici v Piešťanoch otvorená nová, v poradí už
14. materská škola v Piešťanoch. Na otvorení sa zúčastnil predseda Mestského výboru

Komunistickej strany Slovenska Ľubomír Křen, predseda Mestského národného výboru
Viliam Herman a čestný občan Piešťan Magag Unanovič Petrosjan, ktorý v tom čase bol
v Piešťanoch na liečení.
Výstava
V dňoch 9. a 10. septembra 1978 usporiadal Zväz drobnochovateľov v Piešťanoch
s družobnou organizáciou Vsetín výstavu drobných domácich zvierat.
Výstavy sa zúčastnilo 171 chovateľov s 1.231 exponátmi. Boli tu zastúpené najrôznejšie
druhy holubov, vodnej a hrabavej hydiny, králikov a exotického vtáctva. Porota konštatovala
vysokú kvalitu exponátov a udelila chovateľom 41 čestných cien. Výstavu si za dva dni
pozrelo vyše 2.000 návštevníkov.
Rekreačné stredisko Váh
Dňa 15. septembra 1978 otvorili na ceste Československo-sovietskeho priateľstva
v Piešťanoch nové rekreačné stredisko „Váh“ pre poľnohospodárov. Rekreačný objekt má
80 postelí. Vybudoval ho Spoločný hospodársky podnik v Bratislave nákladom vyše 24
miliónov Kčs pre celoročné možnosti rekreácie a ambulantnej liečby poľnohospodárov.
Slávnostné otvorenie rekreačného strediska Váh previedol Ing. Štefan Matejčík, tajomník pre
poľnohospodárstvo Západoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska.
Zasadnutie odborárov
V rekreačnom stredisku Váh v Piešťanoch prebiehalo v dňoch 22. a 23. septembra 1978
dvojdňové plenárne zasadnutie Ústredného výboru odborového zväzu pracovníkov
štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu. Na zasadnutí sa zúčastnil Jaroslav
Valent z Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, minister vnútra
Slovenskej socialistickej republiky Štefan Lazar, prvý námestník Federálneho ministra
vnútra generálmajor Ján Hanuliak, tajomník Ústrednej rady odborov Vladimír Mařík, ako
i predstavitelia okresných, politických a štátnych orgánov v Trnave Ladislav Gajderus,
tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, predseda Okresného
národného výboru Jozef Tomašovič, Augustín Blahut, predseda Okresnej odborovej rady,
František Strečanský, vedúci odboru sociálnych vecí Okresného národného výboru v Trnave.
Na rokovaní bol prítomný aj predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam
Herman, ktorý je členom ÚV-OZ. Na zasadnutí Ústredného výboru Odborového zväzu
pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu bolo prítomných vyše
100 krajských a okresných odborárskych funkcionárov z celej republiky.
Doplňovacie voľby do MsNV
V septembri 1978 sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie poslanca Mestského národného
výboru v Piešťanoch a funkcie predsedu Výboru ľudovej kontroly Milan Vereš starší. Dňa
21. októbra 1978 sa konali doplňovacie voľby do Mestského národného výboru, volebný
obvod č. 30. Za poslanca Mestského národného výboru v Piešťanoch bol zvolený Izidor
Zuzic, vedúci finančného odboru Mestského národného výboru v Piešťanoch. V súvislosti
s týmto uvoľnilo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch dňa 26. októbra 1978 s.
Izidora Zuzica z tejto funkcie a ustanovilo ho do funkcie predsedu Výboru ľudovej kontroly
Mestského národného výboru v Piešťanoch.

Aktív osvetových pracovníkov
Dňa 27. októbra 1978 sa zišli z príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov kolektívy
kultúrno-osvetových zariadení Mestského národného výboru v Piešťanoch na spoločnom
slávnostnom aktíve, ktorý sa konal na Malej scéne Ivana Krasku.
Prácu kolektívov Mestskej ľudovej knižnice, Balneologického múzea, správy kina Moskva
a Kultúrneho a spoločenského strediska zhodnotili podpredseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Igor Kováčik a vedúci odboru kultúry Okresného národného výboru
v Trnave Hieronym Burian.
Na slávnostnom aktíve vyznamenali zaslúžilých a najlepších pracovníkov Kultúrneho
a spoločenského strediska pri príležitosti jeho 20. výročia založenia. Tohto slávnostného
aktívu sa zúčastnili a svoje uznanie v príhovoroch vyjadrili zástupcovia Ministerstva kultúry
Slovenskej socialistickej republiky, Osvetového ústavu v Bratislave a ďalších kultúrnych
inštitúcií.
Nové ulice
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa
2. novembra
1978 schválila návrh na pomenovanie nových ulíc a to:
Rekreačná cesta – od cesty Bratislava - Žilina po koniec areálu podnikových chát v rekreačnej
oblasti Sĺňava I.
Budovateľská ulica v starých Piešťanoch, je napojená na ulice Cyrila a Metoda a Bodonu.
Ulica Ivana Stodolu v starých Piešťanoch, je napojená na Valovú a Leninovu ulicu. Ulica
Janka Jesenského – nachádza sa medzi Partizánskou a Mudroňovou ulicou, v blízkosti
železničnej stanice.
Odborárska ulica – v rekreačnej oblasti Sĺňava II.
V. konferencia o polovodičoch
Koncom novembra 1978 sa konali pri závode Tesla v Piešťanoch v poradí už V. konferencia
o polovodičoch pod heslom „Mikroelektronika – budúcnosť elektroniky“. Konferenciu
otvoril Ing. Jozef Ondrejka, príhovor k účastníkom predniesol riaditeľ závodu Tesla
v Piešťanoch Ing. Peter Pfliegel. Konferencie sa zúčastnilo 250 účastníkov z celej našej
republiky a odznelo na nej 54 prednášok.
Moderná kolkáreň
Dňa 16. decembra 1978 dali v Piešťanoch do užívania modernú štvordráhovú kolkáreň
s automatickými stavačmi kolkov. Novú kolkáreň so saduritovým povrchom si vybudovali
piešťanskí kolkári za pričinenia viacerých podnikov a závodov v akcii „Z“. Pri jej výstavbe
odpracovali vyše 16.800 brigádnických hodín a vytvorené dielo má hodnotu vyše 2 milióny
Kčs.
Publikácia Piešťany
Z iniciatívy Mestského národného výboru a Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch vyšla v roku 1978 obrázková publikácia „Piešťany“. Vydalo ju vydavateľstvo
Osveta v Martine. Publikáciu zostavil Anton Pastírik, riaditeľ Kultúrneho a spoločenského
strediska v Piešťanoch. Má 166 farebných i čiernobielych fotografií piešťanských fotografov
Eugena Jurisu, Ing. Ivana Ondrejkoviča a Izidora Zuzica, ktoré zachytávajú najkrajšie
a najzaujímavejšie miesta Piešťan. Predslov publikácie napísal Viliam Herman, predseda

Mestského národného výboru v Piešťanoch, text Jána Mulíka podáva históriu piešťanských
kúpeľov.
Publikácia „Piešťany“ je jednou z najkrajších obrazových publikácií, ktoré doteraz vyšli
v Piešťanoch. Cena publikácie je 76 Kčs a vydalo ju nakladateľstvo Osveta v Martine
nákladom 15.000 kusov.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v roku 1978
V roku 1978 bolo uvítaných do života 390 detí. Ku dňu 31. decembra 1978 bolo na Mestskom
národnom výbore v Piešťanoch uzavretých 388 sobášov. O ideovej a spoločenskej úrovni
občianskych sobášov uzavretých na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch svedčí aj
tá skutočnosť, že mnohí snúbenci bývajúci i mimo Piešťan prejavujú záujem o uzavretie
manželstiev v Piešťanoch.
Občianskych pohrebov v roku 1978 bolo 103, na Mestskom národnom výbore bolo
uskutočnených 9 strieborných a 10 zlatých svadieb. Ďalej sa uskutočnili tieto akcie: 38
prijatí zaslúžilých členov Komunistickej strany Československa a odbojárov, 460 životných
a pracovných jubileí, 3 rozlúčky s brancami a ďalšie akcie.
V roku 1978 treba zvlášť kladne hodnotiť prácu s dôchodcami, návštevy v Klube dôchodcov
v Zavare a v Križovanoch a pri životných jubileách priamo v rodinách. Významným
pomocníkom Zboru pre občianske záležitosti boli v roku 1978 aktívy pre občianske záležitosti
na jednotlivých závodoch a podnikoch. V roku 1978 ich pracovalo v Piešťanoch 48.
Trestná činnosť v roku 1978
V roku 1978 oddelenie Verejnej bezpečnosti v Piešťanoch zaregistrovalo 774 trestných činov
a prečinov. Z uvedeného počtu bolo 420 trestných činov. V roku 1978 bolo zaznamenaných
324 prečinov. Z trestnej činnosti bolo najviac krádeží a to 207. Ďalej bolo 80 prípadov
hospodárskej trestnej činnosti, 34 prípadov príživníctva, 9 prípadov výtržníctva, 8 požiarov,
85 prípadov násilnej trestnej činnosti, 25 prípadov opilosti vodičov a 119 prípadov ostatnej
trestnej činnosti.
V roku 1978 došlo k 225 dopravným nehodám, pri ktorých bolo 5 osôb usmrtených, 68
osôb ranených a spôsobená škoda na majetku v osobnom i socialistickom vlastníctve
predstavovala 1,185.000 Kčs.
V roku 1978 bolo zistených 3.816 priestupkov, z toho na úseku verejného poriadku 766 a na
úseku dopravy 2.814 priestupkov. 2.138 priestupkov bolo blokove pokutovaných sumou
100.240 Kčs. V roku 1978 bolo 84 osôb zadržaných pre rôznu trestnú činnosť, z ktorého
počtu na 24 osôb bola uvalená väzba okresným prokurátorom. V roku 1978 bolo 69 prípadov
trestnej činnosti mládežou.
Inšpekcia verejného poriadku pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch má 8 členov
a v roku 1978 zistila 11.594 drobných porušení verejného poriadku a priestupkov.
Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Zdravotné služby zabezpečuje nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch, ktorá má 455 lôžok.
V roku 1978 bol v Piešťanoch otvorený nový zdravotný obvod pre pracovníkov Mlynov
a cestovinární a nové zdravotnícke stredisko na Sihoti. K ďalšiemu zlepšeniu došlo na úseku
starostlivosti o deti a mládež na oddelení pediatrie, kde sa prevzala starostlivosť o deti do
15 rokov.

V Piešťanoch žije v súčasnosti 4.660 občanov v poproduktívnom veku, z nich sa v roku 1978
poskytovala sociálna výpomoc 523 dôchodcom v celkovej sume 188.000 Kčs. V Piešťanoch
je v prevádzke Dom opatrovateľskej služby, v ktorom je umiestnených 17 dôchodcov,
ktorých opatruje 1 opatrovateľka z povolania a 3 dobrovoľné opatrovateľky. Okrem toho 34
opatrovateliek sa stará o 51 dôchodcov, ktorí sú na túto pomoc plne odkázaní.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1978 bol 1991
postelí a 200 kvalifikovaných prísteliek a 300 príležitostných postelí.
Počet odliečených pacientov
V roku 1978 bolo 26.225 odliečených pacientov, z toho bolo 5.546 pacientov z kapitalistických
štátov a 2.399 pacientov zo socialistických štátov.
Pacienti zo socialistických štátov: z Juhoslávie 31, z Maďarska 33, z Nemeckej demokratickej
republiky 2.361, z Poľska 338, z Rumunska 3, zo Sovietskeho zväzu 18, z Bulharska 1.
Pacienti z kapitalistických štátov: z Anglicka 41, z Belgicka 52, z Dánska 24, z Fínska 21,
z Francúzska 12, z Holandska 18, z Lichtenštajnska 5, z Nórska 3, z Nemeckej spolkovej
republiky 1.531, z Rakúska 2.089, zo Španielska 2, zo Švajčiarska 146, zo Švédska 35,
z Talianska 16, zo Západného Berlína 329, z Argentíny 3, z Brazílie 2, z Chile 1, z Kanady
114, z Mexika 1, z Kolumbie 1, z Uruguay 10, z USA 654, z Venezuely 10, z Dominikánskej
republiky 2, z Alžírska 1, z Egypta 4, z Líbye 3, zo Senegalu 2, zo Sudánu 1, z Tunisu
1, z Maroka 2, zo Saudskej Arábie 11, z Cypru 28, z Iraku 120, z Iránu 1, z Izraela 5,
z Jordánska 63, z Japonska 1, z Kuwaitu 281, z Libanonu 93, zo Sýrie 14, zo štátu Bahrain
2, z Bangladéšu 1, z Austrálie 56, z Dubay 4, z Pakistanu 1.
Investície v roku 1978
Investície Československých štátnych kúpeľov v roku 1978 boli - na dostavbu Balneacentra I. etapa stavby Esplanade 77,758.000 Kčs, na výmenu horákov v kotolni 236.000
Kčs, povrchové úpravy Japexom na kúpalisku Eva 1,113.000 Kčs, Solo-stroje 3,574.000
Kčs, projekty 8.000 Kčs, iné investície 340.000 Kčs.
Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
Dňa 29. apríla 1978 prišlo do Piešťan 10 lekárov z Veľkej Británie. Hostia si prezreli
zariadenia kúpeľov a informovali sa o liečebných výsledkoch. Dňa 23. júna 1978 navštívil
Československé štátne kúpele v Piešťanoch britský novinár Ross Murray. Dňa 22. augusta
1978 prišiel na liečenie do Piešťan čestný občan Piešťan Magag Unanovič Petrosjan
z Leninikanu s manželkou Máriou a synom Gagikom. Dňa 26. septembra 1978 navštívilo
Československé štátne kúpele v Piešťanoch 6 kanadských lekárov. Dňa 30. septembra
1978 navštívil kúpele v Piešťanoch Dr. Katz zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Dňa
19. októbra 1978 navštívilo Československé štátne kúpele v Piešťanoch 35 rakúskych
novinárov. Hostia si prezreli liečebné zariadenia a boli informovaní o možnostiach liečby
pre rakúskych pacientov. V novembri 1978 navštívila Piešťany skupina lekárov a zástupcov
cestovných kancelárií zo Sýrie. Hostia si prezreli liečebné zariadenia v kúpeľoch.

Z významných kúpeľných pacientov zo zahraničia liečili sa v Piešťanoch Edward Gierek,
generálny tajomník Poľskej zjednotenej robotníckej strany, sovietsky generál Skripka,
Kirschlägerová, manželka rakúskeho prezidenta a Vera Kreisky, manželka spolkového
kancelára Rakúska.
Významní domáci pacienti: Bohuslav Chňoupek, minister zahraničia Československej
socialistickej republiky, Jozef Lenárt, prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej
strany Slovenskej socialistickej republiky, Ing. Štefan Lazar, minister vnútra Slovenskej
socialistickej republiky, Ing. Margetín, minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej
socialistickej republiky, kozmonaut Vladimír Remek, Elena Litvajová, predsedníčka
Ústredného výboru Zväzu slovenských žien.
Knižnica Československých štátnych kúpeľov
Československé štátne kúpele v Piešťanoch majú dve knižnice: v liečebnom dome Lívia
a v liečebnom dome Balnea Splendid. Knižnica v Lívii má 8.065 kníh. Výpožičiek bolo
4.392. Pre adaptáciu knižnica bola v prevádzke len 4 mesiace. Knižnica v Balnea Splendid
mala v roku 1978 3.859 kníh. Výpožičiek bolo 15.734. V roku 1978 sa do knižnice zakúpilo
176 kníh.
Počasie v roku 1978
Zima v roku 1978 celkove bola mierna. V mesiaci január 1978 bolo pekné počasie, málo
snehu a pomerne teplo. Podobne aj na začiatku mesiaca február 1978. Od 10. februára 1978
sa ochladilo a nastali mrazy. Najväčší mráz bol 21. februára 1978, ráno bolo -16°C. Menšie
mrazy boli ešte aj v marci. V apríli a máji bolo pomerne sucho a teplo, noci však boli
chladné. Leto bolo slnečné, zrážky priemerné.
Jeseň 1978 bola pekná, mesiace september a október pomerne teplé. V druhej polovici
novembra sa ochladilo a objavili sa aj mrazy. Začiatkom decembra napadlo trochu snehu.
Značné ochladenie a sneženie nastalo koncom decembra 1978.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1978 sa v Piešťanoch narodilo 557 detí. Z toho bolo 275 chlapcov a 282 dievčat.
Zomrelo 279 ľudí, z toho 149 mužov a 130 žien.
V roku 1978 bolo 279 sobášov. Rozvedených manželstiev bolo 56.
V roku 1978 sa z Piešťan vysťahovalo 552 ľudí, z toho 261 mužov a 291 žien. Do Piešťan
sa v roku 1978 prisťahovalo 848 ľudí, z toho 413 mužov a 435 žien.
Migračný prírastok bol 296 ľudí, z toho 152 mužov a 144 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1978 bol 278 ľudí, z toho 126 mužov
a 152 žien. Celkový prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1978 bol 574 ľudí, z toho
278 mužov a 296 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1. januáru 1979 bol 29.670 ľudí; z toho bolo 14.189
mužov a 15.481 žien.

Rok 1979
Rok 1979 bol 4. rokom 6. päťročnice a priniesol ďalšie obohatenie a zveľadenie
nášho mesta. Úlohy, pripadajúce na tento rok, boli náročné a ich úspešné splnenie
prispelo k ďalšiemu rozkvetu mesta Piešťany vo všetkých oblastiach.
V roku 1979 sme dôstojne oslávili 35. výročie Slovenského národného povstania.
Toto významné výročie sme oslávili aj významnými úspechmi v plnení celomestského
socialistického záväzku prijatého na počesť 35. výročia Slovenského národného povstania.
Jeho celková hodnota diela predstavuje 25 miliónov Kčs.
Dobré výsledky sa v roku 1979 dosiahli v oblasti platených služieb, ktoré zabezpečujú
Komunálne služby mesta Piešťany.
Aj v neplatených službách, ktoré zabezpečujú Technické služby mesta Piešťany, sa dosiahli
dobré výsledky vo všetkých ukazovateľoch. Prejavilo sa to v údržbe miestnych komunikácií,
verejnej zelene, v rekonštrukcii verejného osvetlenia a v čistote mesta. Celkový rozpočet pre
Technické služby dosiahol v roku 1979 takmer 19 miliónov Kčs.
V bytovej výstavbe sa v roku 1979 dokončilo na území Piešťan vo všetkých formách 354
bytov. Do užívania sa odovzdala zotavovňa ROH Františka Zupku, pristúpilo sa k výstavbe
obchodného domu Prior, združeného zdravotníckeho strediska, k budovaniu výrobných
a skladových priestorov priemyselného areálu. To všetko prispeje k ďalšiemu zlepšeniu
životných potrieb obyvateľov nášho mesta.
Významné hodnoty sa vytvorili dobrovoľnou prácou občanov v celomestských pracovných
smenách. Aj rozhodujúce podniky a závody v meste Piešťany, centrálne riadené, ako sú Tesla,
Československé štátne kúpele, Chirana, Zornica, Drevovýroba a iné, aj napriek problémov
v energetickej situácii na začiatku roka, sa úspešne vyrovnali s plnením plánovaných úloh.
Mestský národný výbor v Piešťanoch svojou dobrou riadiacou a organizátorskou činnosťou
pri realizácii úloh zakotvených vo Volebnom programe na roky 1976 – 1980 dosiahol
pozoruhodné výsledky, ktoré znamenajú ďalšie skrášlenie nášho mesta a obohatenie života
jeho obyvateľov.
V roku 1979 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 7 zasadnutí a rada
Mestského národného výboru sa zišla 26 razy.
Mestská konferencia SZM
Dňa 3. marca 1979 sa konala v rekreačnom stredisku Váh v Piešťanoch konferencia Mestskej
organizácie Socialistického zväzu mládeže. Konferencie sa zúčastnilo 128 delegátov z viac
ako 50-tich závodných a celozávodných organizácií. Rokovania sa zúčastnili i zástupcovia
politických, štátnych a spoločenských organizácií mesta i zástupcovia vyšších zväzáckych
orgánov.
Medzi prítomnými bol predseda Mestského výboru KSS Ľubomír Křen, predseda Mestského
národného výboru Viliam Herman, vedúci oddelenia Ústredného výboru Socialistického
zväzu mládeže Michal Vavruš, členka pléna Ústredného výboru SZM Babeta Čelková, člen
sekretariátu Krajského výboru Socialistického zväzu mládeže Anton Javorka a delegácia
družobnej Mestskej organizácie Socialistického zväzu mládeže z Martina.
Zprávu o činnosti Mestskej organizácie socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch

predniesol jej predseda Ing. Alexander Murín. Pracovná aktivita zväzákov sa zameriavala aj
na plnenie úloh celomestského socialistického záväzku vo zveľaďovaní a skrášľovaní mesta.
K 30. výročiu Víťazného februára odpracovali piešťanskí zväzáci 25.292 brigádnických
hodín v hodnote diela 211.120 Kčs. Významné úspechy dosiahli aj v rámci neinvestičnej
a investičnej časti akcie „Zveľaďovanie“.
Nakoniec bol zvolený nový 17 členný Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže
a trojčlenná revízna komisia. Za predsedu Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže
bol zvolený Ing. Peter Bezák. Rokovanie konferencie schválilo i socialistický záväzok,
v ktorom piešťanskí zväzáci sa zaväzujú odpracovať v roku 1979 spolu 15.000 brigádnických
hodín pri skrášľovaní a zveľaďovaní mesta.
Čestné uznanie
Dňa 12. mája 1979 odovzdal minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky Štefan
Lazar do rúk predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliama Hermana čestné
uznanie za úspešnú prácu kúpeľných miest a rekreačných stredísk v roku 1979.
Toto ocenenie sa dostalo mestu Piešťany už po piatykrát.
Vzácna návšteva zo Sovietskeho zväzu
Na pozvanie Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
a vlády Československej socialistickej republiky priletel dňa 22. mája 1979 na priateľskú
návštevu Československa predseda Rady ministrov Sovietskeho zväzu Alexej Kosygin.
Vzácny hosť spolu s predsedom vlády Československej socialistickej republiky Lubomírom
Štrougalom navštívil aj Piešťany. Na slávnostne vyzdobenom letisku v Piešťanoch privítali
vzácnych hostí dňa 23. mája 1979 prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska Jozef Lenárt a predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka.
Súdruhovia Alexej Kosygin a Lubomír Štrougal so sprievodom sa odobrali do Jaslovských
Bohuníc, kde sa zúčastnili na slávnostnom aktíve budovateľov atómovej elektrárne.
Udelenie ceny mesta Piešťany
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vypísala v októbri 1978 z príležitosti
35. výročia Slovenského národného povstania súťaž za pôvodné hudobné dielo o „Cenu
mesta Piešťany“. Porota na čele s predsedom národným umelcom Deziderom Kardošom
vyhodnotila skladateľskú súťaž, ktorej sa zúčastnilo 22 skladateľov.
Na návrh poroty Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom zasadnutí
v júli 1979 udelila pre rok 1979 ceny takto:
I. cenu Ivanovi Paríkovi za dielo Videné zblízka nad jazerom.
II. cenu Jozefovi Malovcovi za dielo Meditazioni notturni a coda.
III. cenu Věroslavovi Neumannovi za dielo Päť dramatických sekvencií.
Ďalej Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch udelila čestné uznanie Jiřímu
Horáčkovi za dielo Koncertné štúdie a Alexejovi Friedovi za dielo Quintetto per flauto,
vidino, viola a pianoforte.
Ceny v mene Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch odovzdal na koncerte dňa
25. júla 1979 predseda Mestského národného výboru Viliam Herman.

Vzácna návšteva v Tesle
Dňa 6. decembra 1979 bola v závode Tesla v Piešťanoch vzácna návšteva. Do Tesly na
návštevu prišli člen Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa,
prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozef Lenárt a kandidát
Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, tajomník
Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Miroslav Hruškovič v sprievode
ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky V. Vačoka. Oboznámili sa
s výrobou elektronických súčiastok, predovšetkým integrovaných obvodov, od produkcie
ktorých závisí rozvoj automatizácie ďalších odvetví.
Hostí po závode sprevádzal riaditeľ závodu Peter Pfliegel.
Výstava
Dňa 29. septembra 1979 pri príležitosti 20. výročia víťazstva kubánskej revolúcie
a Medzinárodného roku dieťaťa nainštalovali Kultúrne a spoločenské stredisko a Dom
pionierov a mládeže v Piešťanoch výstavu akademického maliara Emila Pauloviča „Moje
dojmy z Kuby“. Slávnostnej vernisáži sa zúčastnil generálny konzul Kubánskej republiky
v Bratislave Ynan Sanchez Monroe, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
Viliam Herman a ďalší predstavitelia nášho politického a verejného života.
Výstava bola inštalovaná na Malej scéne Ivana Krasku a trvala do 6.marca 1979.
Oslavy 31. výročia Víťazného februára
Oslavy 31. výročia Víťazného februára sa konali 23. februára 1979 o 19.30 hod. v liečebnom
dome Slovan. Organizátori osláv, a to Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska,
Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a Mestský národný
výbor v Piešťanoch pripravili na 20. februára prednášku na tému „Február – cesta k socializmu
v našej krajine“. Prednáška sa konala na Malej scéne Ivana Krasku o 14.30 hod.
Dňa 23. februára 1979 sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia. Slávnostný
prejav predniesol Ľubomír Křen, predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska. V kultúrnej časti akadémie účinkoval spevokol učiteľov topoľčianskeho okresu.
Z tohto zhromaždenia pracujúcich mesta Piešťany zaslala Mestská mierová rada na
veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky v Prahe prejav solidarity. Zároveň bol
zaslaný čínskemu veľvyslanectvu v Prahe protest rozhorčenia nad zradnou čínskou agresiou.
Výstava „Insitná maľba zo Sliezska“
Na Malej scéne Ivana Krasku bola dňa 1. marca 1979 otvorená výstava „Insitná maľba zo
Sliezska“ a „Dieťa na poľskom plagáte“.
Vystavovalo sa 36 obrazov, ktoré pripravilo Hornosliezske múzeum v Bytome. Insitná
maľba predstavuje tvorbu ľudí, ktorí nemajú žiadne umelecké vzdelanie, ich tvorba vyviera
z vnútornej potreby maliarsky vyjadriť svoje predstavy a vnútorné zážitky.
Súčasťou výstavy bola aj kolekcia plagátov „Dieťa na poľskom plagáte“, ktorá je prehľadom
poľskej grafickej úžitkovej tvorby a príspevkom k Medzinárodnému roku dieťaťa. Autorkou
predloh plagátov je akademická maliarka Danuta Muszyňská-Zamorská z Lodže.
Výstava trvala do 9. marca 1979.

Oslavy Medzinárodného dňa žien
Z príležitosti Medzinárodného dňa žien stretlo sa v Semafori dňa 4. marca 1979 vyše 100
žien na besede s predstaviteľmi mesta. Besedy sa zúčastnili popredné pracovníčky zo
závodov, podnikov, inštitúcií a funkcionárky a zaslúžilé členy Slovenského zväzu žien.
V príhovoroch predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Ľubomír Křen
a podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Karol Amcha poďakovali ženám
za vzornú a obetavú prácu.
Slávnostný aktív žien obohatilo vystúpenie spevokolu Mestského výboru Slovenského
zväzu žien, folklórneho súboru žiakov Strednej hotelovej školy v Piešťanoch a bohatá
módna prehliadka ľudovoumeleckého družstva Piešťanka.
Dňa 5. marca 1979 bola v Klube dôchodcov v Piešťanoch slávnostná schôdza z príležitosti
osláv Medzinárodného dňa žien. Vo svojich príhovoroch ženy – dôchodkyne srdečne
pozdravili primár MUDr. František Vlček a ďalší predstavitelia Mestského národného
výboru.
Dňa 8. marca 1979 z príležitosti Medzinárodného dňa žien prijal predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman mnohodetné matky, zaslúžilé a najaktívnejšie
pracovníčky nášho mesta ako prejav uznania straníckych a štátnych orgánov a poďakoval
im za doterajšiu prácu.
34. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 34. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa konali 4. apríla 1979. O 14.00
hodine sa konala manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského národného
povstania. Po slávnostnom prejave predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch
Viliama Hermana nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku Oslobodenie.
Oslavy 109. výročia narodenia V.I. Lenina
Z príležitosti osláv 109. výročia narodenia V.I. Lenina konala sa dňa 20. apríla 1979 o 19.30
hod. slávnostná akadémia v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav predniesol Ľubomír
Křen, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Na slávnostnej akadémii s veľkým úspechom vystúpil spevácky zbor školskej organizácie
Slovenského zväzu mládeže pri Gymnáziu v Piešťanoch.
Oslavy 1. mája
Oslavy Sviatku práce v našom meste sa pripravovali a konali v duchu 35. výročia Slovenského
národného povstania a 34. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou.
O 8.30 hodine sa začal zraz pracujúcich a mládeže v priestoroch na ulici kapitána Jána
Nálepku. O 9.00 hodine sa začala manifestácia pracujúcich a mládeže spojená s prehliadkou
prvomájového sprievodu. Zazneli hymny Československej socialistickej republiky
a Sovietskeho zväzu, po nich privítal pracujúcich a mládež Ľubomír Křen, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Slávnostný prejav predniesol poslanec Federálneho zhromaždenia Ing. Florián Kubinský.
Prvomájových osláv v Piešťanoch sa zúčastnil člen Predsedníctva Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska v Trnave Dr. Anton Nehaj, predstavitelia nášho politického
a verejného života.

Prvomájových osláv sa v Piešťanoch zúčastnilo do 25.000 pracujúcich a mládeže.
V prvomájovom sprievode bolo 48 alegorických vozov, 60 krojovaných skupín a 7 dychových
hudieb.
O 15.00 hodine bolo vystúpenie Československého štátneho súboru piesní a tancov z Prahy
v prírodnom amfiteátri.
Oslavy 9. mája
Z príležitosti osláv 34. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou konali sa
v Piešťanoch tieto akcie a podujatia:
5. mája 1979 sa konal na námestí Slovenského národného povstania sľub iskier a pionierov
za účasti predstaviteľov mesta.
6. mája 1979 bolo o 14.00 hodine slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže na
námestí Slovenského národného povstania. Slávnostný prejav predniesol člen Predsedníctva
Západoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska tajomník Emil
Latta. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili minister obchodu Slovenskej socialistickej
republiky Dezider Goga, poslanec Federálneho zhromaždenia Dr. Zdenko Nováček a Ing.
Florián Kubinský, člen Predsedníctva Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
a predsedu Okresného národného výboru v Trnave Jozef Tomašovič a predstavitelia
politického a verejného života v Piešťanoch.
Po skončení manifestácie bol spoločný odchod k slávnostnému položeniu základného
kameňa k výstavbe obchodného domu Prior na triede Obrancov mieru.
Dňa 9. mája 1979 bolo vystúpenie Súboru piesní a tancov Mladé srdcia v prírodnom
amfiteátri. Dňa 13. mája 1979 bolo vystúpenie Krasnojarského súboru sibírskych tancov zo
Sovietskeho zväzu v prírodnom amfiteátri o 15.00 hodine.
VI. festival rozhlasovej hry
V dňoch 14, - 19. mája prebiehal na Malej scéne Ivana Krasku v Piešťanoch VI. festival
pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Zúčastnili sa ho rozhlasoví odborníci, spisovatelia,
autori, kritici i poslucháči.
V kategórii hier pre dospelých dostalo sa do súťaže 12 hier a na úseku rozhlasovej dramatickej
tvorby pre deti a mládež súťažilo 10 hier. Dvom osemčlenným porotám predsedali spisovateľ
Miloš Krno a vedúci Regionálneho vysielania na Slovensku Július Farkaš. V kategórii hier
pre dospelých udelili hlavnú cenu hre Eugena Gindla a Ondreja Sliackeho Hĺbkový rekord.
Ceny za herecké výkony získali Dušan Jamrich a Ida Rapaičová.
Osobitnú cenu – Cenu mesta Piešťany udelila porota hre Osvalda Záhradníka „Pavučina“.
Cenu odovzdal autorovi podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Igor
Kováčik.
V kategórii hier pre deti a mládež získala hlavnú cenu hra Rudolfa Dobiáša „Cvrček“, za
réžie Imricha Jenču. Za herecké výkony získali ceny Emil Fillo a Eva Kristínová. Osobitnú
cenu udelil Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže hre Eleny Čepčekovej
„Belasý krčah“.
Mierové slávnosti
Tradičné Mierové slávnosti sa v roku 1979 konali v dňoch 9. a 10. júna. Poriadali sa
z príležitosti 34. výročia oslobodenia Československa slávnou Sovietskou armádou. Dňa

10. júna sa konala v prírodnom amfiteátri manifestácia československo-sovietskej družby.
Slávnostný prejav na manifestácii predniesol podpredseda Okresného národného výboru
Trnava a predseda Okresného výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva Ernest
Peko. Z mierovej manifestácie bola zaslaná zdravica sovietskemu ľudu, ktorú predniesol
predseda Mierového výboru v Piešťanoch MUDr. Alojz Lulovič. V kultúrnej časti Mierových
slávností účinkoval Folklórny súbor piesní a tancov Turiec z Martina. Jeho predstavenie
videlo vyše 2.000 návštevníkov.
XXIV. Piešťanský festival
XXIV. Piešťanský festival prebiehal od 14. júna 1979 do 26. júla 1979. Návštevníci festivalu
uvideli 17 podujatí – symfonické komorné koncerty, recitály, operné a baletné predstavenia
a činohru.
Piešťanský festival sa konal v znamení osláv 35. výročia Slovenského národného povstania
a Medzinárodného roku dieťaťa. Okrem našich umelcov a umeleckých telies sa na festivale
podieľali umelci zo Sovietskeho zväzu, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky,
Anglicka, Japonska a Spojených štátov severoamerických.
XXIV. Piešťanský festival slávnostne otvoril poslanec Federálneho zhromaždenia za mesto
Piešťany Dr. Zdenko Nováček dňa 15. júna 1979.
Program XXIV. Piešťanského festivalu v roku 1979 bol tento:
Štvrtok 14. júna 1979: Fanfárový koncert. Účinkoval Fanfárový súbor Konzervatória
Bratislava. Dirigent: Jaroslav Beneš. Na programe boli diela skladateľov XVI. – XVIII.
storočia. Zelená veža Slovanu o 20.30 hodine.
Piatok 15. júna 1979: Slávnostné otvorenie XXIV. Piešťanského festivalu. Štátny symfonický
orchester Gottwaldov. Dirigent: Hans Peter Frank z Nemeckej demokratickej republiky.
Sólista: Peter Michalica, husle. Na programe: Thilmann, Beethoven, Brahms. Koncertná
sieň Slovanu o 20.00 hod.
Utorok 19. júna 1979: Mládežnícky koncert. Účinkoval Slovenský komorný orchester.
Umelecký vedúci: Bohdan Warchal. Koncert bol darom Slovenského komorného orchestra
k Medzinárodnému roku dieťaťa. Koncertná sieň Slovanu o 11.00 hod.
O 20.00 hodine v koncertnej sieni Slovanu sa konal komorný koncert. Účinkoval Slovenský
komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal. Sólista: Takayoshi Wanami, husle,
Japonsko. Na programe: Vivaldi, Bach, Bázlik, Martinů.
Streda 20. júna 1979: Piešťanský festival deťom. Na programe: Jiří Pauer – Ferdo Mravec,
balet. Divadlo J.G. Tajovského, Banská Bystrica. Amfiteáter o 10.30 a 15.00 hodine.
Štvrtok 21. júna 1979: Symfonický koncert. Účinkovala: Štátna filharmónia Košice. Dirigent:
Karol Stryja, Poľsko. Sólistka: Karine Georgijan, čelo, Sovietsky zväz. Na programe:
Dvořák, Brahms, Baird. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Piatok 22. júna 1979: Antonín Dvořák: Rusalka, opera. Slovenské národné divadlo.
Amfiteáter o 20.00 hodine.
Utorok 26. júna 1979: Peter Kováčik: Krčma pod zeleným stromom. Divadlo P.O.
Hviezdoslava, Bratislava. Amfiteáter o 20.00 hod.
Štvrtok 28. júna 1979: Symfonický koncert – Slovenská filharmónia. Dirigent: Briand
Priestman, Anglicko. Sólista: Guillermo Gonzales, klavír, Španielsko. Na programe: Kardoš,
de Falla, Schumann. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Utorok 3. júla 1979: Komorný koncert. Košické kvarteto. Na programe: Haydn, Schubert,

Dvořák. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Štvrtok 5. júla 1979: Symfonický koncert. Slovenská filharmónia. Dirigent: Libor Pešek.
Sólista: Eduard Grač, Sovietsky zväz, husle. Na programe: Čajkovskij, Ešpaj, Dvořák.
Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Piatok 6. júla 1979: Na programe bola opera Fallstaff od Giuseppe Verdiho v prevedení
Divadla J.G. Tajovského z Banskej Bystrice. Vystúpenie sa neuskutočnilo, miesto neho
bola opera Madame Butterfly. Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 11. júla 1979: Husľový recitál. Yuriko Kuronoma, Japonsko. Na programe: Händl,
Brahms, Janáček, Asura, Ravel. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Utorok 17. júla 1979: Komorný koncert. Súbor starých nástrojov. Lyra nová, Praha. Na
programe: Dusík, Vaňhal, Flosman, Koníček. Empírové divadlo Na zámku v Hlohovci
o 20.00 hodine.
Štvrtok 19. júla 1979: Symfonický koncert. Štátny symfonický orchester, Gottwaldov.
Dirigent: G.J. Judin, Sovietsky zväz. Sólistka: Ida Černecká, klavír. Na programe: Glinka,
Chopin, Beethoven. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Streda 25. júla 1979: Klavírny recitál. Rita Boubolidi, Spojené štáty severoamerické. Na
programe: Liszt, Chopin, Debussy, Beethoven. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Štvrtok 26. júla 1979: Slávnostné zakončenie XXIV. Piešťanského festivalu 1979. Štátny
symfonický orchester Gottwaldov. Dirigent: Peter Altrichter. Sólista: Ľudovít Kanta, čelo.
Na programe: Cikker, Čajkovskij, Dvořák. Koncertná sieň Slovanu o 20.00 hod.
Podujatia XXIV. Piešťanského festivalu navštívilo 9.850 návštevníkov. Náklady na XXIV.
Piešťanský festival boli 465.000 Kčs, príjmy 488.000 Kčs.
Medzinárodné sochárske sympózium
Od 1. júla do 31. augusta 1979 prebiehal v Dome slovenských výtvarných umelcov a architektov
v Moravanoch už XIII. ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia v technikách dreva.
V parkovom exteriéri renesančného kaštieľa tvorili sochári z Československa, Sovietskeho
zväzu, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska a Bulharska.
Slovenský sochár Štefan Kubík zhotovil plastiku Hudba, sovietsky účastník V.B. Soskiev
vytvoril dielo Starček s kolesom. Minčo Vasilev Minev z Bulharska vytvoril dve plastiky –
Vtáci a Matka s dieťaťom. Maďarská sochárka Katalin Pálffyová zhotovila dielo Priestorová
plastika. Mladý výtvarník z Nemeckej demokratickej republiky Rolf Biebel spracoval na
sympóziu tému muža.
Výstava „Socha piešťanských parkov“ r. 1979
XII. ročník výstavy „Socha piešťanských parkov“ sa konala r. 1979 na počesť 35. výročia
Slovenského národného povstania a v znamení Medzinárodného roku dieťaťa. Dňa 13.
júla 1979 predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman slávnostne
otvoril XII. ročník tradičnej sochárskej výstavy „Socha piešťanských parkov“ na Kúpeľnom
ostrove. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch parku na Kúpeľnom ostrove a trvala do
30. septembra 1979. Výstavy sa zúčastnilo 23 sochárov s 32 dielami.
Sochári a ich vystavované diela:
Alexander Bilkovič – Mušla – hrací prvok pre detské ihriská. Farebný epoxyd. Ivan
Budinský – Milenci, drevo. Vladimír Farár – Rodina, epoxyd. Ladislav Gajdoš – Slnečný
deň, keramická plastika, Šťastný deň, terakota, 3 časti. Anna Goliášová-Drobná – Štepy,

kameň. Alexander Ilečko – Deti, epoxyd, Povstalec, epoxyd. Ľubomír Jakubčík – Vtáčence,
keramika. Peter Lehocký – Deťom, laminát. Vojtech Löffler – Matka s dvoma deťmi, bronz,
Matka, bronz. Eugénia Lugsová ml. – Slon, keramika, Jazvečík, keramika, Korytnačka,
keramika. Milan Marciňa – Matka, drevo, Láska, drevo. Zuzana Marciňová – Žena,
porcelán. Milan Ormandík – Zrodenie, umelý kameň. Peter Roller – Detský sen, kameň.
Ladislava Snopková – Rodina, epoxyd. Milan Struhárik – Stará mať, drevo. Jozef Sušienka
– Detské schovávačky, keramika, Skupina fontán, keramika, 4 kusy. František Šándor –
Sloboda, drevo, Radosť, drevo. Ján Šicko – Rodina, drevo. Jaroslava Šicková – Sediaci
chlapček, keramika. Rudolf Uher – Plamene, pálená hlina glazovaná. Alexander Vika – Jar,
hydronálium. Alexander Walter – V lunaparku, keramika.
Výstavu usporiadali: Mestský národný výbor v Piešťanoch, Zväz slovenských výtvarných
umelcov v Bratislave, Československé štátne kúpele v Piešťanoch a Kultúrne a spoločenské
stredisko v Piešťanoch. Výstava bola pod gestorstvom Okresného národného výboru
v Trnave. Komisárky výstavy boli Ľuba Belohradská a Ľudmila Peterajová. Sekretárom
výstavy bol Anton Pastírik.
Od 13. júla do septembra 1979 navštívilo výstavu 65.000 návštevníkov. Cenu mesta Piešťany
na výstave „Socha piešťanských parkov“ obdržal akademický sochár Ladislav Gajdoš za
súbor keramických plastík. Cenu odovzdal autorovi predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch Viliam Herman. Cenu Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch
dostal akademický sochár Alexander Ilečko za plastiku Deti.
Oslavy 35. výročia SNP
35. výročie Slovenského národného povstania pozdravili obyvatelia mesta Piešťany
mnohými politicko-spoločenskými, kultúrnymi a športovými podujatiami.
Pracujúci v závodoch a podnikoch vzdali hold tomuto významnému výročiu vo svojich
hodnotných socialistických záväzkoch. K významnému výročiu Povstania navodilo
slávnostnú atmosféru otvorenie výstavy Slovenského národného povstania vo fotografii na
Malej scéne Ivana Krasku i slávnostné koncerty v hudobnom pavilóne v Gottwaldových
sadoch.
Vyvrcholenie osláv 35. výročia Slovenského národného povstania sa začalo 29. augusta
1979 slávnostným zasadnutím plén Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska,
Mestského výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a Mestského
národného výboru v Piešťanoch. Popoludní o 14.00 hod. bola manifestácia pracujúcich
a mládeže na námestí Slovenského národného povstania spojená s pietnym aktom kladenia
vencov.
Slávnostný prejav predniesol člen Predsedníctva Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska a predseda Okresnej odborovej rady v Trnave Augustín Blahút.
Manifestácie sa zúčastnili predstavitelia politických a štátnych orgánov, ako i hostia zo
Sovietskeho zväzu – členovia partizánskeho oddielu Jermak.
K dôstojnému priebehu osláv 35. výročia Slovenského národného povstania prispel aj
90 členný Súbor piesní a tancov Ministerstva vnútra Sovietskeho zväzu, ktorý vystúpil
v amfiteátri 2. septembra 1979.
I mládež mesta Piešťany dôstojne oslávila 35. výročie slovenského národného povstania.
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže usporiadal viac významných podujatí
na počesť 35. výročia Slovenského národného povstania. Tu patrilo aj podujatie Pochod

vďaky Piešťany - Prašník - Pustá Ves. Zväzáci spolu s pracujúcimi a občanmi celého okresu
v Pustej Vsi oslavovali
1. septembra 1979 toto významné výročie. Tohto
stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia politického a verejného života okresu Trnava na
čele s vedúcim tajomníkom Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozefom
Šepeľom. Vzácnymi hosťami celookresných osláv boli sovietski súdruhovia, ktorí v týchto
miestach pôsobili v čase príprav a priebehu Slovenského národného povstania.
Medzinárodné maliarske sympózium
Od 1. septembra 1979 do 15. októbra 1979 prebiehalo v Dome slovenských výtvarných
umelcov v Moravanoch Medzinárodné maliarske sympózium. 13. ročníka Medzinárodného
maliarskeho sympózia v roku 1979 sa zúčastnili: akademický maliar Pavol Bley z Bratislavy,
Alexandra Jachtuma z Poľska, Vladimír Veleo Manski z Bulharska, Nanuli Arčilevna
Meschidze zo Sovietskeho zväzu a Július Podlipný z Rumunska.
Každý účastník sympózia namaľoval dva obrazy.
Oslavy 62. výročia VOSR
Oslavy 62. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a mesiaca československosovietskeho priateľstva sa začali v meste Piešťany 6. novembra 1979. V ten deň o 14.30
hod. sa konala prednáška na tému „Vplyv Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie na naše
robotnícke hnutie“. Prednáška odznela pre učňov a študujúcu mládež na Malej scéne Ivana
Krasku. Po prednáške otvorili výstavu „Lenin v grafike“.
Pracujúci a mládež mesta Piešťany sa zišli dňa 7. novembra 1979 o 14.00 hod. na slávnostné
zhromaždenie na námestí Slovenského národného povstania, ktorého sa zúčastnili
predstavitelia nášho politického a verejného života. Slávnostné zhromaždenie pozdravil
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Ľubomír Křen. Potom
poslanec Federálneho zhromaždenia Zdenko Nováček predniesol slávnostný prejav. Na
slávnostnom zhromaždení sa zúčastnila aj delegácia Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska, vedená členom predsedníctva a tajomníkom Okresného výboru Komunistickej
strany Slovenska Trnava Ladislavom Gajderusom, delegácia Západoslovenského krajského
národného výboru vedená podpredsedom Ing. Ondrejom Bockom a delegácia Okresného
národného výboru Trnava vedená podpredsedom Bernardom Ozvaldom. Na slávnostnom
zhromaždení bol prítomný i poslanec Federálneho zhromaždenia Florián Kubinský. Po
slávnostnom prejave nasledovalo kladenie vencov k pomníku Oslobodenie.
Potom sa pracujúci nášho mesta odobrali k slávnostnému aktu položenia základného
kameňa pre výstavbu areálu združeného zdravotníckeho strediska s poliklinikou. Po prívete
predsedu zdravotnej a sociálnej komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch MUDr.
Františka Vlčeka CSc. vložil zakladajúcu listinu do základného kameňa podpredseda
Západoslovenského krajského národného výboru Ing. Ondrej Bocko. Tento zdravotnícky
objekt vybudujú Pozemné stavby Trnava.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Oslavy Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva prebiehali v meste Piešťany od
6. novembra 1979 do 12. decembra 1979. V tomto čase odbočky Zväzu československosovietskeho priateľstva na školách zabezpečili viaceré kultúrno-spoločenské akcie ako
Melódie priateľstva a Puškinov pamätník, týždeň sovietskych filmov, týždeň detských

filmov, kvízy a súťaže zamerané na poznávanie Sovietskeho zväzu.
Dňa 12. decembra 1979 sa konala slávnostná akadémia z príležitosti zakončenia mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva. Slávnostná akadémia bola o 19.30 hodine
v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav predniesol Ján Belan, predseda Mestského
výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva. V kultúrnej časti slávnostnej
akadémie vystúpili žiaci a Detský spevácky zbor pri Ľudovej škole umenia a Ženský
spevácky zbor pri Mestskom výbore Slovenského zväzu žien v Piešťanoch.
Na záver Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva zorganizoval Mestský výbor
Slovenského zväzu žien v Piešťanoch tradičné stretnutie so sovietskymi ženami žijúcimi
v Trnavskom okrese. Na stretnutí bola prítomná aj Božena Zupková, ďalej predsedníčka
Okresného výboru Slovenského zväzu žien v Trnave Ing. Viera Žatková a tajomníčka Viera
Čaplová.
Výstavy v roku 1979
V roku 1979 sa v Piešťanoch na Malej scéne I. Krasku konali tieto výstavy:
Koncom januára 1979 nainštalovali Kultúrno-spoločenské stredisko a Dom pionierov
a mládeže v Piešťanoch výstavu obrazov akademického maliara Emila Pauloviča na tému
Moje dojmy z Kuby. Slávnostná vernisáž výstavy bola
23. januára 1979 za prítomnosti
našich popredných okresných a mestských politických a štátnych činiteľov. Na vernisáži
bol prítomný aj generálny konzul Kubánskej republiky v Bratislave Juan Sanchéz Monrove.
Výstava mala 43 obrazov. Vyjadrovali dojmy maliara z jeho nedávnej návštevy na Kube.
Výstava sa konala z príležitosti 20. výročia kubánskej revolúcie a Medzinárodného roku
dieťaťa. Trvala do 11. februára.
Február 1979: Insitná maľba zo Sliezska a Dieťa na poľskom plagáte. Výstava trvala do 9.
marca 1979.
Vo februári 1979 bola aj výstava „Sympózium 1978“. Vystavovali sa obrazy z Medzinárodného
maliarskeho sympózia roku 1978 v Moravanoch pri Piešťanoch.
Apríl 1979: v apríli 1979 bola výstava obrazov členov výtvarného strediska z Trenčína,
ktorá trvala do 10. mája 1979.
Jún 1979: od 8. do 24. júna 1979 bola výstava obrazov členov výtvarného krúžku Jaroněk
z Nového Jičína.
August 1979: v dňoch 24. augusta až do 10. septembra 1979 prebiehala výstava „Slovenské
národné povstanie vo fotografii“.
September 1979: v septembri 1979 prebiehala na Malej scéne Ivana Krasku výstava „Detské
kresby“ z koncentračného tábora Terezín. Výstavu navštívilo 1250 návštevníkov.
Dňa 29. septembra 1979 bola vo výstavnej sieni na Malej scéne Ivana Krasku otvorená
výstava obrazov Jozefa Masaroviča .
V decembri 1979 bola na Malej scéne I. Krasku výstava záujmovej umeleckej činnosti,
ktorú usporiadal pre svojich členov Klub zdravotne postihnutej mládeže v Piešťanoch.
Mestská ľudová knižnica
Činnosť Mestskej ľudovej knižnice v roku 1979 bola bohatá. Okrem práce s knihou sa
skladala z čitateľských besied, mimoškolskej výchovy a vzdelávania, práce s filmom,
muzeálnej a vlastivednej činnosti, ochrany pamiatok a prírody a technicko-zábavnej činnosti.
V roku 1979 bolo usporiadaných 9 čitateľských besied. Boli to:

dňa 26. februára 1979 beseda o knihe J. Strmeňovej „Na prahu dospelosti“.
14. marca 1979 autorská beseda s Elenou Čepčekovou v spolupráci s I. Základnou
deväťročnou školou.
Dňa 29. marca 1979 beseda o knihe P. Kováčika „Jablko nášho detstva“ za účasti autora.
Dňa 29. marca 1979 autorská beseda s Elenou Čepčekovou v spolupráci so VII. Základnou
deväťročnou školou.
Dňa 18. apríla 1979 stretnutie čitateľských krúžkov Mestského výboru Slovenského zväzu
žien za účasti spisovateliek V. Švenkovej a J. Gavalcovej.
Dňa 1. novembra 1979 beseda so spisovateľmi J. Beňom a P. Kováčikom o knihách „Jeden
granát pre psa“ a „Škola sa začína v máji“.
Dňa 22. novembra 1979 bola beseda o knihe Kuneckej a Mašťakovej „Nadežda Krupská“.
Besedu viedla Hlavinová, pracovníčka Múzea V.I. Lenina v Bratislave.
Dňa 13. decembra 1979 bola beseda o knihe L.I. Brežneva „Celina“. Besedu viedol odborný
asistent Pill.
Na besedách sa zúčastnilo 720 osôb.
V roku 1979 Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch mala 6.460 čitateľov. K 31. XII. 1979
bolo 218.000 výpožičiek. Knižný fond sa zvýšil o 5.208 zväzkov a jeho celkový stav k 31.
decembru 1979 bol 76.228 zväzkov. Náklady na Mestskú ľudovú knižnicu v Piešťanoch
v roku 1979 boli 357.040 Kčs. Tržby od čitateľov boli 49.800 Kčs.
V roku 1979 Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch, jej pracovníčky, vyinštalovali 67
výstaviek a vyhotovili 41 nástenných novín.
Kino Moskva
V dňoch od 1. do 28. februára 1979 prebiehal v kine Moskva Filmový festival pracujúcich
– zimná časť. Premietlo sa 27 filmov, ktoré videlo okolo 6.950 návštevníkov.
Od 1. júna 1979 do 6. júna 1979 prebiehal v kine Moskva Detský filmový festival z príležitosti
Medzinárodného roku dieťaťa a boja za svetový mier. Premietlo sa 6 filmov a to: Šesť príhod
– poľský film, Obušku z pytle ven – československý film, Příhody Ferdy Mravence – český
film, Kde bolo, tam bolo – poľský film, O zvieratkách a Ferdinandovi – film Nemeckej
demokratickej republiky, Tajomstvo – sovietsky film.
V dňoch 21. júna 1979 až 1. júla 1979 prebiehal v kine Moskva Filmový festival pracujúcich
– letná časť. Premietli sa tieto filmy: Prechod – film z Nemeckej demokratickej republiky,
Horúčka sobotňajšej noci – americký film, Prorok, zlato a Transylvánci – rumunský film,
Blízke diaľavy – slovenský film, Na plný plyn – taliansky film, Já už budu hodný, dědečku
– český film, Blázni zo štadióna – francúzsky film, Počestná noc – maďarský film, Liek proti
strachu – sovietsky film, Nebožtík za oceánom – poľský film, Víkend – španielsky film.
Filmy videlo 20.756 návštevníkov.
Otvorenie Filmového festivalu pracujúcich – leto 1979 bolo 21. júna 1979 filmom Prechod,
za prítomnosti filmovej delegácie z Nemeckej demokratickej republiky. Delegáciu tvorili
Iren Ekkert a Helga Hezmannová. Dňa 29. júna 1979 sa premietal sovietsky film Liek
proti strachu za prítomnosti sovietskej filmovej delegácie, ktorú tvorili Žanna Bolotovová
a Dimitrij Karavajev.
V roku 1979 bolo v kine Moskva 1.423 filmových predstavení a návštevnosť bola 245.000
osôb. Tržby činili 1,377.000 Kčs.

Balneologické múzeum v Piešťanoch
Činnosť Balneologického múzea v Piešťanoch v roku 1979 sa okrem múzeológie, zameriavala
na osvetovo-kultúrne a propagačné akcie, ktorými prispelo k šíreniu osvety medzi mládežou
a návštevníkmi kúpeľov Piešťany. Akcie sa uskutočňovali vo forme politicko-odborných
výstav, prednášok a besied s pacientami v rôznych liečebných domoch a s mládežou v Dome
pionierov a mládeže a v školách.
Balneologické múzeum v Piešťanoch zasiahlo i do sféry ochrany kultúrnych pamiatok,
najmä v lokalite Ducové – Kostolec, kde ide o vzácnu kultúrnu pamiatku z druhej polovice
9. storočia. Balneologické múzeum spravuje aj dve pamätné izby, a to Jána Hollého
v Maduniciach a pamätnú izbu Ivana Krasku v Piešťanoch.
Publikačne bolo múzeum činné vydaním diela Adama Trajana. V nakladateľstve
Obzor v Bratislave vyšiel pre Balneologické múzeum nový preklad jeho oslavnej básne
Saluberrimae Pistinienses Thermae z roku 1642. Z podnetu a za organizačnej pomoci
Balneologického múzea v Piešťanoch sa v dňoch 10. a 11. októbra 1979 uskutočnila
I. balneologická konferencia s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach.
Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1979 navštívilo 43.922 osôb. Z toho bolo 8.320
cudzincov. Hromadných návštev bolo 156, hromadných školských návštev 60.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uskutočnilo v roku 1979 celkove 225
kultúrnych podujatí. Tieto podujatia navštívilo 161.000 ľudí. Tržby od návštevníkov činili
601.700 Kčs.
Všetky kultúrne podujatia v našom meste v roku 1979 sa zamerali na dôstojné oslavy 35.
výročia Slovenského národného povstania, 30. výročie založenia Pionierskej organizácie
a na Medzinárodný rok dieťaťa. Významnou akciou, na ktorej sa podieľalo Kultúrne
a spoločenské stredisko, bol XXIV. Piešťanský festival, ktorý navštívilo okolo 15.000 ľudí,
ďalej XII. ročník sochárskej výstavy „Socha piešťanských parkov“, ktorú zhliadlo v parku na
kúpeľnom ostrove vyše 65.000 návštevníkov. V oblasti letných hier zorganizovalo Kultúrne
a spoločenské stredisko v máji - septembri vystúpenia súborov záujmov a umeleckej
činnosti, ako aj profesionálnych súborov piesní a tancov. K dôstojným oslavám 35. výročia
Slovenského národného povstania prispel svojím umeleckým programom i Súbor piesní
a tancov Ministerstva vnútra Sovietskeho zväzu. Z príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa
zabezpečilo Kultúrne a spoločenské stredisko viac hodnotných podujatí, ako vystúpenie
detských zborov z Československa, Bulharska a Nemeckej spolkovej republiky. V roku
1979 vyvíjalo činnosť v Piešťanoch 19 záujmových súborov a 11 záujmových krúžkov.
XV. ročník Veľkej ceny Slovenska
Vodnolyžiarsky oddiel Družba Piešťany usporiadal v dňoch 3. – 5. augusta 1979 XV. ročník
Veľkej ceny Slovenska vo vodnom lyžovaní na jazere Čerenec pri Vrbovom.
V silnej medzinárodnej konkurencii si odniesli prvenstvo v trojkombinácii Zdenek Kolman
z družstva Československa a Karen Morseová z Veľkej Británie. V akrobatickej jazde tretie
miesto získala Miroslava Dubovská z Družby Piešťany a štvrté miesto Nina Sokolovská.
Preteky sa konali pod záštitou Ing. Karola Martinku, podpredsedu vlády Slovenskej
socialistickej republiky a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

XX. ročník Ceny Slovenska
XX. ročník motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska sa konal 26. augusta
1979. Výsledky motocyklovej časti:
V triede do 250 ccm štartovalo 31 jazdcov. Prvé miesto si vybojoval Villa z Talianska na
stroji Yamaha časom 31:28,30 min. Priemerná rýchlosť víťaza bola 150,99 km/hod. Druhé
miesto obsadil Rakúšan Stöllinger časom 31:28,84 minút, tretie miesto obsadil Minich, tiež
z Rakúska, časom 32:47,72 minút.
V triede do 350 ccm bolo 27 štartujúcich. Prvé miesto si vydobyl Rakúšan Stöllinger
časom 36:50,88 minút. Jeho priemerná rýchlosť bola 156,82 km/hod. Druhé miesto obsadil
štvornásobný majster sveta Walter Villa z Talianska časom 36:52,92 min., tretie Marchetianni
z Talianska časom 37:49,78 min.
Výsledky automobilovej časti:
V triede A1 + A2 do 1300 ccm bolo 24 štartujúcich. Prvé miesto získal Heřman z Prahy
časom 30:59,58 min. Priemerná rýchlosť víťaza bola 127,77 km/hod. Druhé miesto obsadil
Bald z Prahy časom 31:02,97, tretie miesto Bareš z Liberca časom 31:03,47 minút.
V triede Formula Škoda bolo 27 štartujúcich. Prvé miesto obsadil Skála z Ostravy časom
30:42,59 min. Priemerná rýchlosť víťaza bola 128,94 km/hod. Druhé miesto získal Káčer
z Českých Budějovíc časom 30:43,12 min., tretie Lepka z Moravskej Třebovej časom
30:58,80 min.
V triede Formula Easter bolo 38 štartujúcich. Prvé miesto získal Lím z Prahy časom 27:23,39
min. Jeho priemerná rýchlosť bola 146,63 km/hod. Druhé miesto obsadil Veselý z Liberca
časom 27:23,69 min., tretie Mičánek z Brna časom 27:25,61 minút.
V triede A5 do 3000 ccm bolo 18 štartujúcich. Prvé miesto obsadil Opitzhauser z Rakúska.
Jeho čas bol 31:35,79 min. a priemerná rýchlosť bola 150 km/hod. Druhé miesto získal Fink
z Rakúska časom 32:41,67 min., tretie miesto Löffelmann časom 31:42,67 min.
Počasie počas pretekov bolo priaznivé. Preteky sledovalo 50.000 divákov. Z čestnej tribúny
sledovali preteky Ladislav Sádovský, vedúci oddelenia Ústredného výboru Komunistickej
strany Slovenska, Štefan Lazar, minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky a Dezider
Goga, minister obchodu Slovenskej socialistickej republiky.
Preteky prebehli bez vážnejšieho úrazu.
Telovýchova a šport
V roku 1979 vyvíjalo telovýchovnú a športovú činnosť v Piešťanoch 7 telovýchovných
jednôt a Zväzarm s dvoma organizáciami.
Telovýchovná jednota Družba Piešťany
Má 630 členov, 8 oddielov a 1 odbor; sú to: futbalový oddiel, oddiel vodného motorizmu,
oddiel vodného lyžovania, oddiel ľahkej atletiky, kolkársky, box a odbor základnej rekreačnej
telesnej výchovy.
Futbalový oddiel je najväčší, má 350 členov. Najlepším hráčom bol Peter Koštial. „B“
mužstvo pod vedením trénera J. Petráša sa umiestnilo v jesennej časti súťaže na I. mieste.
Oddiel vodného lyžovania mal 71 členov a bol najúspešnejší spomedzi všetkých oddielov.
Pretekári tohto oddielu v roku 1979 štartovali na ôsmich pretekoch, z toho pretekári M.
Dubovská, Nina Sokolovská a F. Kováč štartovali v rámci reprezentačných družstiev
Československa aj na medzinárodných pretekoch v Nemeckej demokratickej republike,

v Poľsku a v Československu. Na majstrovstvách Slovenska pretekári tohto oddielu získali
16 zlatých, 6 strieborných a 5 bronzových medailí a majsterka športu M. Dubovská sa po 7
raz za sebou stala absolútnou majsterkou Československa.
Oddiel ľahkej atletiky. Tréner Domonkoš vedie mladších i starších dorastencov, s ktorými
na majstrovstvách Slovenska získal jeden raz prvé a raz štvrté miesto. Zo starších pretekárov
bol najúspešnejší Anton Javorka.
Oddiel kulturistiky mal 30 členov a v roku 1979 bol najúspešnejší Karol Müller, ktorý
na majstrovstvách Slovenska bol vo svojej váhovej kategórii tretí a na majstrovstvách
Československa siedmy. Oddiel vodného motorizmu mal 29 členov. Pretekári toho
oddielu sa zúčastnili na ôsmich pretekoch a získali druhé, tretie, štvrté a dve piate miesta.
Najúspešnejším pretekárom bol Jozef Kráľ.
Kolkársky oddiel mal 99 členov. V roku 1979 usporiadal na svojej kolkárni 5 turnajov.
Najúspešnejším športovcom spomedzi kolkárov bol Ing. Igor Dengo.
Oddiel boxu mal 30 členov. Pretekári tohto oddielu docielili r. 1979 na majstrovstvách
Slovenska jedno prvé a jedno druhé miesto. Najúspešnejším z oddielu bol Roman Bihári.
Oddiel základnej rekreačnej telesnej výchovy mal v roku 1979 91 členov. Najúspešnejšou
športovkyňou oddielu bola M. Bašovská.
Oddiel basketbalu mal 23 členov. Muži pretekali v roku 1979 v krajskom majstrovstve a boli
v hornej časti tabuľky.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany
V roku 1979 mala 612 členov – vrátane oddielu ľadového hokeja. Členovia boli zadelení do
6 oddielov a 2 odborov. Boli to: hádzaná, volejbal, jazdecký oddiel, šachový oddiel, ľadový
oddiel, oddiel karate, odbor základnej rekreačnej telesnej výchovy a odbor turistiky.
Oddiel hádzanej: „A“ družstvo mužov sa ako účastník Slovenskej národnej hádzanárskej
ligy v roku 1979 umiestnilo na treťom mieste. Dorastenci sa v roku 1979 prebojovali do II.
dorasteneckej ligy.
Oddiel volejbalu: oddiel v roku 1979 mal 78 členov, zadelených do 5 družstiev. Z nich
v roku 1979 najúspešnejšie bolo družstvo žien, ktoré na majstrovstvách kraja sa umiestnilo
na prvom mieste.
Jazdecký oddiel: v roku 1979 mal 57 členov a 6 koní, Najúspešnejšími pretekármi oddielu
boli Jozef Kubo mladší a Augustín Nedorost. V roku 1979 sa zúčastnili na viacerých
pretekoch a dosiahli veľmi dobré výsledky.
Šachový oddiel: oddiel v roku 1979 mal dve družstvá. „A“ družstvo mužov dosiahlo na
majstrovstvách kraja ôsme miesto, „B“ družstvo mužov na majstrovstvách kraja II. triedy
získalo piate miesto. V majstrovských súťažiach jednotlivcov najlepšie výsledky dosiahol
P. Szigeti.
Oddiel ľadového hokeja: v roku 1979 družstvo mužov postúpilo do novozriadenej súťaže
majstrovstva kraja, ktoré nahradilo dovtedy existujúcu divíziu.
Oddiel karate je najmladším oddielom telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany a združuje
členov z radov mládeže.
Odbor turistiky: v roku 1979 mal 51 členov. Oddiel v roku 1979 zorganizoval viac
významných akcií, z ktorých vyniká IV. ročník tesláckej „Buď fit!“
Oddiel základnej a rekreačnej telesnej výchovy: v roku 1979 mal 78 členov. 35 členiek tohto
oddielu sa aktívne sa zapojilo do nácviku celoštátnej spartakiády 1980.

Telovýchovná jednota Sĺňava
V roku 1979 mala 382 členov a 5 oddielov – kanoistický, veslársky, jachtingový, turistický
a oddiel ľadového hokeja.
Kanoistický oddiel na majstrovstvách Československa v roku 1979 dosiahol výborné
umiestnenie – pretekári Petržalka, Lehuta a Rusnák dosiahli dve prvé miesta, dve druhé
miesta, tri tretie a dve ôsme miesta. Pretekári oddielu sa zúčastnili na pretekoch Družba
v Nemeckej demokratickej republike a na majstrovstvách Európy v Tampere.
Veslársky oddiel: bol založený v priebehu roka 1979 a jeho činnosť možno hodnotiť kladne.
Oddiel dosiahol pekné výsledky.
Jachtingový oddiel: najúspešnejšími pretekármi oddielu boli Iveta Petrášová – získala tretie
miesto na majstrovstvách Československa, Cicutto - Kubeš – 4. miesto na majstrovstvách
Československa.
Hokejový oddiel: v priebehu roka 1979 bol z telovýchovnej jednoty Tesla preradený do
telovýchovnej jednoty Sĺňava.
Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany
Má 3 oddiely a to oddiel plávania a pozemného hokeja, nohejbalový a tenisový oddiel. Vodní
pólisti si v roku 1979 vybojovali postup do I. ligy. Prvoligovú príslušnosť pre Piešťany
vybojovali: Filip, Škarka, Brna, Brňo, Spička, Tichov, Kollárik, Polačik, Divičan, Papcun,
Mikuš, Hrčka a Boháč.
Nohejbalový oddiel: oddiel v roku 1979 získal prvé miesto v Slovenskej národnej lige.
Najúspešnejšími pretekármi oddielu boli Fáber, Fabian, Gleso, Ing. Stankovský, Michalec,
Masaryk, Kubica a Klčo.
V tenisovom oddiele žiacke družstvo získalo zlaté medaily majstrov Slovenska a na
majstrovstvách Československa v Karvinej získali tretie miesto. Pričinili sa to hráči: Galan,
Suchomel, Orviský, Čupka, Benedig, Škarková, Krištofová a Klestincová.
Telovýchovná jednota Bezovec
V roku 1979 jednota mala 424 členov a 6 oddielov. Lyžiarsky oddiel: podľa dosiahnutých
výsledkov patril medzi najlepšie v západoslovenskom kraji. Na Majstrovstvách
západoslovenského kraja v zjazdovom lyžovaní z 12 titulov majstra kraja si vybojovali 4
a okrem toho získali ďalšie štyri medaily za druhé a tretie miesto. Najúspešnejší pretekári
boli Husák, Hauser, Nina Sokolovská a Juraj Brna.
Odbor základnej a rekreačnej telesnej výchovy sa zameral na cvičenie s deťmi predškolského
veku.
Turistický oddiel usporiadal desiatky rôznych akcií a to výstupov, túr, prechodov, zrazov
a pod.
Horolezecký oddiel je najmladším oddielom. Vďaka dvom žiakom oddiel získal druhé
miesto v celoslovenskej žiackej previerke horolezeckých schopností.
Nohejbalový oddiel sa zameral na majstrovskú súťaž v rámci kraja a dosiahol pekné výsledky.
Vodnolyžiarsky oddiel nevyvíjal takmer žiadnu činnosť a preto bol navrhnutý k zrušeniu.
Telovýchovná jednota Štart Piešťanka
V roku 1979 mala jednota Štart Piešťanka 195 členov, zadelených do 10 krúžkov. Boli to
krúžky: krúžok základnej a rekreačnej telesnej výchovy, turistický, cyklistický, lyžiarsky,

stolno-tenisový, volejbalový, krúžok orientačného behu, atletický, branno-športový
a plavecký. V spolupráci so Základnou organizáciou Zväzarmu pracuje krúžok strelecký,
ktorý bol najlepší. Na majstrovstvách kraja a majstrovstvách Slovenska krúžok získal 2.
miesto. Úspešne pracovalo aj branno-športové družstvo, zložené z pretekárok Javorová,
Pisáriková, Komadová, Bašovská a Grňová.
Telovýchovná jednota Družstevník Banka
V roku 1979 mala 219 členov a 4 oddiely – stolnotenisový oddiel, futbalový, lyžiarsky
a turistický.
Stolnotenisový oddiel je zapojený do okresnej súťaže. Lyžiarsky oddiel je novozaložený
a zo všetkých štyroch oddielov je najúspešnejší. Na okresných a krajských majstrovstvách
dosiahol 2. miesto. Najúspešnejšími pretekármi boli Masaryk a Ľubomír Masár.
Základná organizácia Zväzarmu pomáha pri výcviku brancov a rozvíja aj športovú činnosť
v kluboch a to v športovo-streleckom, modelárskom a rádio-klube. Dňa 23. júna 1979
usporiadala Základná organizácia Zväzarmu úspešný obvodný branný deň na futbalovom
štadióne pre žiakov všetkých základných deväťročných škôl na území Piešťan.
Nový šport
Novým druhom športu, ktorý sa ujal v Piešťanoch, je windsurfing. Windsurfing je niečo
medzi vodným lyžovaním a jachtingom. Z vodného lyžovania využíva iba lyžu – plavák,
ktorý je oveľa väčší ako vodné lyže. Na plavák je pripevnená plachta a spolu to dáva plavidlo,
na ktorom treba stáť a pomocou plachty riadiť smer i rýchlosť pohybu plaváka po vode.
V auguste 1979 sa na Sĺňave uskutočnili aj prvé preteky vo windsurfingu. V Piešťanoch je
okolo 40 členov, ktorí sa zaoberajú týmto športom.
XV. ročník Silvestrovského behu
31. decembra 1979 prebiehal medzi mostami v Piešťanoch jubilejný XV. ročník
Silvestrovského behu. Zúčastnilo sa ho vyše 400 bežcov rôznych vekových kategórií. Medzi
nimi boli i vytrvalci z Poľska.
Víťazi jednotlivých kategórií: mladší žiaci – Jakubéci a Matušková; starší žiaci: Mezulianik
a Králiková; mladší dorast: Adamkovič a Laubertová; starší dorast: Harček a Rozimová;
ženy: Urbanová; muži neregistrovaní: Kvetan; veteráni: Hána; míliari: Vrábel; vytrvalci:
Zawadski z Poľska, ktorý získal Putovný pohár.
Akcia „zveľaďovanie“
Pracovná aktivita pracujúcich a občanov mesta Piešťany v roku 1979 sa zamerala na plnenie
úloh celomestského socialistického záväzku, prijatého na počesť 35. výročia Slovenského
národného povstania. Na počesť tohto výročia bolo prijatých 111 kolektívnych a 1.335
individuálnych socialistických záväzkov. Pracujúci a občania nášho mesta odpracovali
389.037 brigádnických hodín a vytvorili hodnotu diela 28,811.076 Kčs.
V investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa dosiahla hodnota diela 3,477.000 Kčs pri
vynaložení finančného nákladu 2,392.000 Kčs a odpracovaní 20.000 brigádnických hodín.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa v roku 1979 dosiahla hodnota diela 25,334.076
Kčs a odpracovalo sa 369.037 brigádnických hodín.

V investičnej časti akcie „Z“ sa pracovalo na stavbe Domu smútku na Žilinskej ceste,
Domu smútku v Kocuriciach, hádzanárskych ihrísk, volejbalových ihrísk, areálu vodného
lyžovania a zberne surovín.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ sa prevádzali opravy ciest, chodníkov, čistili sa priekopy,
prevádzali sa opravy ihrísk na sídliskách a v parku, údržba verejných priestranstiev, mestskej
zelene, výsadba okrasných drevín, zber odpadových surovín a pod.
Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch za rok 1979
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1979 boli 51,877.000 Kčs.
Druhy príjmov boli tieto: dane a poplatky 1,547.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových
organizácií a vlastné príjmy spolu 9,038.000 Kčs, plánované dotácie 17,430.000 Kčs,
subvencie 14,849.000 Kčs, prevody z fondu rozvoja a rezerv 8,557.000 Kčs, doplnkové
príjmy 1,903.000 Kčs.
Výdavky Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1979 boli 51,306.000 Kčs.
Plnenie rozpočtových výdavkov bolo nasledovné: neinvestičné výdavky (stavebníctvo,
doprava, kultúra, vnútorná správa, miestne hospodárstvo, komplexná bytová výstavba,
akcia zveľaďovanie) spolu 15,197.000 Kčs.
Prídely a príspevky v roku 1979 činili 3,186.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo na Kultúrne
a spoločenské stredisko 1,559.000 Kčs, na Mestskú ľudovú knižnicu 290.000 Kčs, na
Balneologické múzeum 642.000 Kčs, na Komunálne služby 545.000 Kčs, na spoločenské
a telovýchovné organizácie 150.000 Kčs.
JRD Družba Piešťany
Rok 1979 bol v histórii Jednotného roľníckeho družstva Družba v Piešťanoch jedným
z najhorších rokov. Už jesenné obdobie roku 1978 neprialo vzchádzaniu zasiatej pšenice.
V januári 1979 nastala tuhá zima, mrazy dosahovali až -18°C, potom v apríli a najmä v máji
nastalo veľké teplo a nepršalo. Tieto nepriaznivé klimatické podmienky potom zapríčinili
výpady produkcie základných plodín a zapríčinili plnenie hrubej poľnohospodárskej
produkcie len na 83,65 % rastlinnej výroby. Ozimnou pšenicou bolo obsiatych 504,9 hektárov.
Z nich muselo byť preorané 330,4 hektárov, takže zberová plocha predstavovala len 174,5
hektárov. Vyoraná plocha bola nahradená osevmi kukurice na siláž a jarným jačmeňom.
Hektárové výnosy družstva v roku 1979 boli tieto: u ozimnej pšenice 51,4 q, jačmeň jarný
52,4 q/ha, kukurica na zrno 40,2 q/ha, krmná repa 982,2 q/ha, kukurica na siláž 479,5 q/ha,
cukrová repa 353,9 q/ha, zemiaky 15 q/ha.
V roku 1979 JRD Družba Piešťany dorobilo 9.452 q ozimnej pšenice, 39.613 q jarného
jačmeňa, 20.512 q krmnej repy, 181.821 q kukurice na zeleno a siláž, 1.105 q slnečnice,
88.486 q cukrovej repy. Celková hodnota rastlinnej výroby bola v r. 1979 celkove 17,946.818
Kčs.
V živočíšnej výrobe boli úlohy splnené na 100,30 %. V živočíšnej výrobe družstvo v roku
1979 dorobilo 7.740 q bravčového mäsa, 345 q hovädzieho mäsa a 31 q baranieho mäsa,
1,857.143 litrov mlieka. Celková hodnota živočíšnej produkcie v roku 1979 bola 22,389.000
Kčs.
Celkové výnosy družstva v roku 1979 boli 53,309.000 Kčs a celkové náklady robili
40,733.000 Kčs.
V roku 1979 družstvo Družba v Piešťanoch hospodárilo na 2.678,4 ha poľnohospodárskej

pôdy a 2.497,7 ha ornej pôdy. V družstve pracovalo 335 trvale činných pracovníkov a 55
brigádnikov.
Predsedom družstva v roku 1979 bol Ing. Ladislav Martinkovič.
Obchod a cestovný ruch v roku 1979
Maloobchodný obrat v obchodných organizáciách na území Piešťan v roku 1979 bol viac
ako 840 miliónov Kčs. Na tomto výsledku jednotlivé obchodné organizácie sa podieľali
takto: Avana 1,825.000 Kčs, Domáce potreby 56,935.000 Kčs, Benzinol 49,334.000 Kčs,
Drobný tovar 31,007.000 Kčs, Drogérie 24,113.000 Kčs, Jednota 35,274.000 Kčs, Klenoty
17,846.000 Kčs, Mototechna 150,982.000 Kčs, obchod s nábytkom 28,274.000 Kčs, Kara –
kožušiny 9,423.000 Kčs, Obuva 32,010.000 Kčs, Očná optika 1,162.000 Kčs, Otex - obchod
s odevami 33,133.000 Kčs, Potraviny 210,482.000 Kčs, Slovakia 1,820.000 Kčs, Slovenská
kniha 3,438.000 Kčs, Čsl. hudobné nástroje 959.000 Kčs, Otex - obchod s textilom
82,109.000 Kčs, Zelenina 21,668.000 Kčs, Krištáľ 3,484.000 Kčs, Západoslovenské uhoľné
sklady 10,438.000 Kčs, Ľudotex 1,575.000 Kčs, Tuzex 16,463.000 tuzexových korún.
Kúpeľná sezóna v roku 1979 bola úspešná. Od mája do septembra 1979 sa v Československých
štátnych kúpeľoch v Piešťanoch odliečilo 17.598 pacientov. Kúpaliská v meste navštívilo
420.000 osôb. Počas letnej sezóny taxi-služba v Piešťanoch prepravila 6.418 osôb, mestská
hromadná doprava 1,189.034 osôb, prímestská a diaľková doprava 2,820.481 osôb. Na
piešťanských parkoviskách parkovalo 127.700 áut, z toho bolo 1.700 autobusov. Saunu
navštívilo 6.000 ľudí.
Počas letnej kúpeľnej sezóny v roku 1979 bolo v Piešťanoch zistené 126 trestných činov
a 101 prečinov a na území mesta došlo k 63 dopravným nehodám menšieho rázu.
Hospodárske výsledky piešťanských podnikov
Priemyselné závody a podniky v Piešťanoch dosiahli v roku 1979 tieto hospodárske výsledky:
Tesla n.p. splnil výrobu tovaru na 101 % a jeho výkony dosiahli sumu 426 miliónov Kčs.
Chirana – export splnila úlohy na 100,9 % v hodnote 711,570.000 Kčs, Chirana n.p. Vrbovská
cesta splnila úlohy vo výrobe na 100,2 % v hodnote 136,673.000 Kčs. Mlyny a cestovinárne
splnili plán výroby na 98,3 % v hodnote 139,659.000 Kčs, Československá automobilová
doprava na 101,4 % (77,955.000 Kčs), Západoslovenské pekárne na 99,5 % (32,732.000
Kčs), Milex na 96 % (29,409.000 Kčs), Zlatokov na 100,1 % (35,299.000 Kčs), Pozemné
stavby na 96,1 % (85,008.000 Kčs), Zornica na 100 % (23,869.000 Kčs), Vkus na 101,5
% (44,190.000 Kčs), Poľnohospodárske stavby na 102,0 % (111,521.000 Kčs), Tvorba na
101,3 % (30,214.000 Kčs), Drevovýroba na 105,1 % (30,276.000 Kčs), Rozvoj na 97,5
% (20,826.000 Kčs), Piešťanka na 101,5 % (30,329.000 Kčs).
Najlepšie hospodárske výsledky v ústredne riadenom hospodárstve dosiahli v roku 1979
Československá automobilová doprava, Drevovýroba, Chirana, Piešťanka, Československé
štátne kúpele, Tesla.
Komunálne služby
Komunálne služby mesta Piešťany mali v roku 1979 celkove 282 pracovníkov. Ich výkony
dosiahli v roku 1979 sumu 18,265.000 Kčs. Náklady boli 15,976.000 Kčs. Zisk bol
2,289.000 Kčs. Dobré výkony dosiahli viaceré strediská ako záhradníctvo, údržba, osobné
taxi a práčovne.

Technické služby mesta Piešťany
V roku 1979 mali Technické služby mesta Piešťany 224 pracovníkov. Aj v roku 1979
dosiahli Technické služby mesta Piešťany dobré výsledky pri zabezpečovaní neplatených
služieb obyvateľstvu, ako je čistenie mesta, verejné osvetlenie, údržba parkov a sadov a p.
V investičnej výstavbe v roku 1979 previedli Technické služby mesta Piešťany výstavbu
chodníkov v Gottwaldových sadoch, verejné osvetlenie v Gottwaldových sadoch, výstavbu
miestnych komunikácií na ulici Sovietskej armády, kanalizáciu na triede Obrancov mieru.
Tiež prikročilo sa k výstavbe záhradníctva Technických služieb mesta Piešťany.
Materiálové výdavky Technických služieb mesta Piešťany v roku 1979 boli 12,977.000
Kčs. Z toho výdavky na úseku parkov a sadov činili 3,112.000 Kčs a na údržbu miestnych
komunikácií sa vynaložilo takmer 6 miliónov Kčs.
Nová materská škola
Dňa 4. apríla 1979 odovzdali do užívania novú materskú školu s kapacitou 60 miest na sídlisku
Sihoť na ulici 9. mája. Bola vybudovaná investorom podniku Povodie Váhu v spolupráci
s Mestským národným výborom nákladom 2 milióny Kčs. Materskú školu budovali v rámci
plnenia celomestského socialistického záväzku a v akcii súťaže „Všetko pre človeka“.
Výstavba obchodného domu Prior
Dňa 6. mája 1979 v Piešťanoch slávnostne položili základný kameň obchodného domu
Prior na Žilinskej ceste. Za prítomnosti člena Predsedníctva a tajomníka Západoslovenského
krajského výboru Komunistickej strany Slovenska Emila Lattu a ministra obchodu
Slovenskej socialistickej republiky Dezidera Gogu, zástupcov okresných a mestských
politických a štátnych orgánov, podpísali zainteresované socialistické organizácie združený
socialistický záväzok. V ňom sľubujú, že na počesť 35. výročia Slovenského národného
povstania vybudujú 4 podlažnú budovu obchodného domu Prior s úžitkovou plochou 12.000
m2 v hodnote 61,000.000 Kčs vo vzornej kvalite za 34 mesiacov.
Zakladacia listina má tento text:
Výstavba obchodného domu na Žilinskej ceste bola slávnostne začatá dňa 6. mája 1979
v súlade s rozpisom štátneho plánu novozačatých stavieb pre 6. päťročnicu. Na príprave
výstavby sa účinne podieľali Mestský národný výbor v Piešťanoch na čele s predsedom
Viliamom Hermanom.
Ústredným investorom je Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky, vedené
ministrom obchodu Ing. Deziderom Gogom, priamym investorom Prior, obchodné domy,
generálne riaditeľstvo Bratislava, vedené generálnym riaditeľom Ing. Adamom Makulom,
užívateľom sú Prior – Západoslovenské domy Partizánske, vedené podnikovým riaditeľom
Ing. Ladislavom Škotkom.
Generálnym projektantom je Štátny projektový ústav obchodu na čele s riaditeľom Ing.
arch. Zdeňkom Jiríčkom a riaditeľom odštepného závodu Ing. arch. Ivanom Matušíkom.
Zodpovedným projektantom je Ing. akad. arch. Fedor Minárik. Generálnym dodávateľom
stavby obchodného domu Prior je národný podnik Pozemné stavby Trnava, vedený riaditeľom
Ing. Viktorom Jaborníkom.

Liečebný dom Esplanade
Dňa 14. júna 1979 bolo slávnostné uloženie zakladacej listiny do základného kameňa nového
liečebného domu Esplanade v Piešťanoch.
Na slávnostnom akte boli prítomní minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
Emil Matejíček, generálny riaditeľ Slovakotermy Dr. Rudolf Hladký, generálny riaditeľ
Strojexportu v Prahe Dr. Matej Blažej, generálny riaditeľ firmy Neimar z Belehradu Ing.
Alexander Mičič, Ing. arch. Viktor Uhliarik zo Zdravoprojektu v Bratislave, tajomník
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave Albert Bujan, predseda
Okresného národného výboru v Trnave Jozef Tomašovič, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch Ľubomír Křen, predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Viliam Herman a veľa hostí.
Liečebný dom Esplanade bude mať 500 lôžok a jeho výstavba si vyžiada náklad 546
miliónov Kčs. Stavia ho juhoslovanská firma Neimar z Belehradu podľa projektov Ing.
arch. V. Uhliarika. Podľa hospodárskej zmluvy už v júli 1980 má byť daný nový liečebný
dom do prevádzky.
Nové zdravotné stredisko
Dňa 7. novembra 1979 bol položený základný kameň výstavby nového zdravotného strediska
pre Piešťany na južnom okraji Floreátu.
Na stavenisku pozdravil prítomných predseda komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Mestského národného výboru v Piešťanoch MUDr. František Vlček. Zakladajúcu listinu do
základného kameňa vložil Ing. Ondrej Bocko, podpredseda Západoslovenského krajského
národného výboru. Nové zdravotné stredisko bude vybudované nákladom 39,900.000
Kčs. V novom zdravotnom stredisku bude 245 miestností, z toho 44 lekárskych pracovísk
s príslušenstvom.
Zotavovňa ROH Františka Zupku otvorená
Dňa 10. novembra 1979 bola slávnostne otvorená novovybudovaná zotavovňa Revolučného
odborového hnutia Františka Zupku v Piešťanoch.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili člen Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej
strany Československa Karel Hoffmann, člen Predsedníctva Ústredného výboru
Komunistickej strany Slovenska, predseda Slovenskej odborovej rady Ladislav Abraham,
riaditeľ Ústrednej správy rekreačnej starostlivosti Revolučného odborového hnutia Jiří
Neubert, člen Predsedníctva a tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska
Ján Janík, vedúci oddelenia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Daniel
Futej, predstavitelia straníckych a štátnych orgánov Trnavského okresu na čele s vedúcim
tajomníkom Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozefom Šepeľom,
ako i zástupcovia mestských straníckych a štátnych orgánov mesta Piešťany, vedených
podpredsedom Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Emilom Fričom
a predsedom Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliamom Hermanom. Čestné
miesto patrilo aj Božene Zupkovej, manželke zosnulého Františka Zupku.
Príhovor k prítomným predniesol tajomník Slovenskej odborovej rady Oto Moncman. V ňom
zhodnotil život a prácu Františka Zupku, ktorý sa vo veľkej miere pričinil o vybudovanie
zotavovne. Súčasťou slávnosti bolo i odhalenie portrétu Františka Zupku vo vstupnej hale.
Obraz vytvoril akademický maliar Ladislav Gandl.

Nová 7 podlažná zotavovňa Revolučného odborového hnutia má 240 postelí a nákladom 30
miliónov Kčs ju vybudovali Pozemné stavby Trnava, závod Piešťany.
Bytová výstavba v roku 1979
V roku 1979 sa v Piešťanoch postavilo 338 bytov. Z toho počtu pripadlo na komunálnu
výstavbu 76 bytov, na družstevnú 98, na podnikovú 108, na svojpomocnú družstevnú
výstavbu 13. na individuálnu bytovú výstavbu 43 bytov. Rozostavených bytových jednotiek
bolo 162; z toho 20 bytov v komunálnej, 12 v družstevnej, 90 bytov v podnikovej bytovej
výstavbe. V svojpomocnej družstevnej bytovej výstavbe bolo rozostavených 6 bytov,
v individuálnej bytovej výstavbe 34 bytov.
Súťažná prehliadka filmov v Piešťanoch
V dňoch 27. – 29. marca 1979 prebiehala v kine Moskva a na Malej scéne Ivana Krasku
v Piešťanoch celoštátna prehliadka krátkometrážnej filmovej tvorby za rok 1978. Na filmovej
prehliadke sa predstavilo porote a publiku 71 filmov, ktoré r. 1978 vytvorili Krátky film Praha,
Štúdio krátkych filmov Slovenskej filmovej tvorby, Studio Gottwaldov i Československý
armádny film Praha. Slávnostné otvorenie filmovej súťaže bolo v kine Moskva o 17.00
hodine 27. marca 1979.
Redaktorka Československej televízie srdečne privítala vzácnych hostí – ministra
zahraničných vecí Československej socialistickej republiky Bohuslava Chňoupka, ministra
kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslava Válka s manželkou, vedúceho
oddelenia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Rudolfa Juríka, predsedu
Zväzu československých dramatických umelcov zaslúžilého umelca Jána Kákoša, tajomníka
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Ladislava Gajderusa.
Ďalej privítala generálneho riaditeľa Slovenského filmu, predsedu festivalového výboru
a poslanca Slovenskej národnej rady, zaslúžilého umelca Martina Ťapáka, ústredného riaditeľa
Československého filmu Dr. Jiřího Purša, predsedu Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch Ľubomíra Křena a predsedu mestského národného výboru
v Piešťanoch Viliama Hermana a ďalších účastníkov.
Ústredný riaditeľ Československého filmu Dr. Jiří Purš slávnostne otvoril festival. Predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman vo svojom prívete pozdravil
vzácnych hostí a vyslovil potešenie, že Piešťany sa stávajú miestom ďalšej novej kultúrnej
akcie – Festivalu českých a slovenských krátkych filmov. Slávnostné zakončenie súťažnej
prehliadky krátkych filmov bolo dňa 29. marca 1979 o 17.00 hod. v kine Moskva. Boli
vyhlásené štyri hlavné ceny. Získali ich filmy: Čas je neúprosný – dokumentárny film
režisérky Věry Chytilovej; Vesmírna spolupráce, publicisticko-spravodajský film režiséra
Evžena Plítka; Za najväčším vtákom Európy, populárno-vedecký film režiséra Otakara
Patočku; Všeho chlup – animovaný film režiséra Zdeňka Smetanu.
Festivalový výbor udelil aj štyri čestné uznania filmom: Diadém – režiséra Fera Feniča,
Drevo – režiséra Mikuláša Fodora, Lesy umírají tiše – režiséra Václava Hapla, Tank č. 23 –
režiséra Karla Forsta.
V závere poďakoval predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch Ľubomír Křen tvorcom víťazných filmov, ktorí sa podieľali na príprave
a priebehu tohto úspešného a náročného podujatia.

Vyznamenanie
Na slávnostnej konferencii v Piešťanoch dňa 23. apríla 1979 odovzdal minister zdravotníctva
Slovenskej socialistickej republiky MUDr. Emil Matejíček riaditeľovi Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Emilovi Scholtzovi Červenú zástavu vlády
Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov.
Toto vysoké vyznamenanie získali piešťanské kúpele ako prvá kúpeľná organizácia v našej
vlasti.
Súťaž „Poznaj svoju vlasť“
IX. ročník súťaže „Poznaj svoju vlasť“ sa konal dňa 5. mája 1979 na Malej scéne Ivana
Krasku. Je to už tradičná súťaž žiakov základných deväťročných škôl, jej cieľom je zvýšiť
záujem pionierov o poznanie našej vlasti. Súťaž usporiadali Kultúrne a spoločenské stredisko
a Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch z príležitosti osláv 34. výročia oslobodenia našej
vlasti Sovietskou armádou, 35. výročia Slovenského národného povstania, Medzinárodného
roku dieťaťa a 30. výročia založenia Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže.
Víťazom IX. ročníka súťaže sa stala V. Základná deväťročná škola na Mojmírovej ulici.
Návšteva v Heinole
V dňoch 19. – 26. júla 1979 navštívila Fínsko a mesto Heinolu 5 členná delegácia mesta
Piešťany. Delegáciu viedol predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch Ľubomír Křen. Členmi delegácie boli Igor Kováčik, podpredseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch, poslanci Mestského národného výboru Ľudovít Komlóši
a Ivan Masár. Tlmočníkom bol Ladislav Gabovič, zástupca riaditeľa Gymnázia v Piešťanoch.
Delegácia sa oboznámila so životom a prácou obyvateľov mesta Heinola, navštívila
v Heinole závod na výrobu nábytku, pivovar a textilný závod. V oblasti športu delegácia si
prezrela mestskú plaváreň, štátny športový ústav vo Vierumäki a iné zariadenia.
Fínska mládež v Piešťanoch
V dňoch 19. – 26. júla 1979 navštívila Piešťany 10-členná mládežnícka delegácia z fínskeho
mesta Heinola. Návšteva sa uskutočnila ako recipročná výmena, keď v rovnakom období
minulého roku navštívilo 10 zväzákov z Piešťan Heinolu.
Pozývateľom a hostiteľom bol Mestský národný výbor v Piešťanoch, politicko-organizačným
zabezpečením bol poverený Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch.
Fínsku delegáciu viedol Ilkka Heiskaren, člen Mestskej rady v Heinole. Ďalšími členmi boli
traja chlapci a šesť dievčat.
Fínski mládežníci si prezreli Československé štátne kúpele v Piešťanoch, závod Tesla,
Jednotné roľnícke družstvo Družba, navštívili sochárske sympózium v kaštieli v Moravanoch,
Bratislavu i ateliér akademického maliara Alexandra Trizuljaka a celý rad ďalších miest
a podujatí.
Mládežníkov z družobného mesta Heinola prijal počas ich pobytu v Piešťanoch aj predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman.
Nočné preteky v rybolove
Dňa 4. augusta 1979 pripravil Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Piešťanoch
nočné preteky v rybolove. Preteky sa konal v Ratnovskej zátoke na Sĺňave a roku 1979 po

prvý raz. Tu sa zišlo 120 pretekárov z Piešťan, Topoľčian, Hlohovca, Trnavy a Partizánskeho.
Nechýbali ani pretekári z radov kúpeľných pacientov.
Prvú cenu získal Viliam Tlstovič za 8,50 kg ťažkého kapra, druhú cenu Igor Kováčik, ktorý
chytil na udicu 65 cm dlhého zubáča a tretia cena pripadla Rudolfovi Gáborovi za 26 cm
dlhého karasa.
16. materská škola
Dňa 3. septembra 1979 otvorili v Orviskom kúte v Piešťanoch novú, v poradí už 16. materskú
školu v Piešťanoch. Na slávnostnom otvorení boli prítomní podpredsedníčka Okresného
národného výboru v Trnave Mária Štefúnková, vedúci odboru školstva Okresného
národného výboru v Trnave Dr. Tibor Janda, predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska Ľubomír Křen, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
Viliam Herman, podpredsedovia Mestského národného výboru v Piešťanoch Karol Amcha
a Igor Kováčik a ďalší hostia. Nová materská škola sa vybudovala v investičnej časti akcie
„Zveľaďovanie“ na počesť 35. výročia Slovenského národného povstania a medzinárodného
roku dieťaťa nákladom 2 milióny Kčs.
Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman prestrihnutím pásky
otvoril novú, v poradí už 16. materskú školu v Piešťanoch. Jej riaditeľkou je Viera Jánošová.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v roku 1979
V roku 1979 bolo na Mestskom národnom výbore uvítaných do života 358 detí. Za rok 1979
bolo uzavretých 351 občianskych sobášov. Občianskych pohrebov bolo 23. V roku 1979
sa uskutočnilo 5 zlatých a 6 strieborných svadieb. Zbor pre občianske záležitosti venoval
veľkú pozornosť životným a pracovným jubileám občanov. Veľmi dobrý ohlas mali návštevy
členov Zboru v Dome sústredenej opatrovateľskej služby a v Klube dôchodcov.
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch zabezpečoval
v roku 1979 aj iné občianske akty ako sú rozlúčky s brancami, poďakovanie za vzornú
prezenčnú službu, odovzdávanie maturitných stužiek, výučných listov, občianskych
preukazov a pod.
V roku 1979 sa previedli dve akcie za účelom výmeny skúseností a to s členmi Zboru pre
občianske záležitosti z okresu Zvolen a Hodonín. V roku 1979 pracovalo na území mesta
Piešťany 48 aktívov Zboru pre občianske záležitosti.
Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
V Piešťanoch v roku 1979 bolo 8 územných zdravotníckych obvodov. Na jeden územný
zdravotnícky obvod pripadlo 4.654 obyvateľov. Školskú zdravotnícku službu vykonávalo 7
obvodných pediatrov. Starostlivosť o dorast vykonávali dvaja dorastoví lekári. Starostlivosť
o chrup poskytovalo v roku 1979 sedem obvodných zubných ambulancií, štyri závodné
zubné ambulancie, päť školských dorastových ambulancií a jedna ambulancia pre čeľustnú
ortopédiu.
V Piešťanoch pôsobí aj protialkoholická poradňa. V nej v roku 1979 bolo evidovaných 251
pacientov.
Epidemiologická situácia v meste Piešťany v roku 1978 bola takáto: na infekčnú žltačku
ochorelo 20 osôb, ovčie kiahne sa vyskytli u 87 osôb, ochorení na chrípku bolo 7.150
prípadov, šarlach sa vyskytol u 10 osôb, na rubeolu sa vyskytlo 12 prípadov, na svrab 1

prípad.
V roku 1979 bolo v Piešťanoch a mestských častiach Banka a Kocurice evidovaných
5.153 dôchodcov. Z nich 441 osobám sa v roku 1979 poskytovala sociálna výpomoc.
Opatrovateľská služba má k dispozícii jednu opatrovateľku z povolania a 34 dobrovoľných
opatrovateliek. V roku 1979 opatrovali 54 starých a bezvládnych dôchodcov. V Dome
sústredenej opatrovateľskej služby bolo 17 bezvládnych dôchodcov, o ktorých sa staralo 5
opatrovateliek. Klub dôchodcov navštevuje denne okolo 35 mužov a 26 žien.
Požiarovosť v Piešťanoch v roku 1979
V roku 1979 boli na území mesta Piešťany dva požiare, ktoré zapríčinili materiálne škody
18.500 Kčs. Okrem toho vzniklo na území mesta ešte 10 požiarov, ktoré však boli v zárodku
likvidované a tak nevznikli žiadne škody. Verejný požiarny útvar v Piešťanoch, ktorý má
10 pracovníkov, urobil zásah tiež v desiatich prípadoch mimo územia Piešťan. V marci
1979 v „Mesiaci požiarnej ochrany“ sa vykonali preventívne prehliadky v 3.518 obytných
budovách.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1979 bol 1983
postelí a 200 kvalifikovaných prísteliek a 228 príležitostných postelí.
Počet odliečených pacientov
V roku 1979 bolo 33.592 odliečených pacientov, z toho bolo 5.719 pacientov z nesocialistických
štátov a 3.016 pacientov zo socialistických štátov.
Pacienti z nesocialistických štátov
Z Anglicka 31, z Belgicka 22, z Dánska 14, z Fínska 5, z Francúzska 4, z Grécka 3,
z Holandska 7, z Nemeckej spolkovej republiky 1.481, z Rakúska 2.167, zo Španielska 3,
zo Švajčiarska 150, zo Švédska 82, z Talianska 14, zo západného Berlína 289, z Brazílie 7,
z Chile 2, z Kanady 85, z Mexika 1, z Uruguay 12, zo Spojených štátov severoamerických
636, z Venezuely 7, z Kolumbie 2, z Alžírska 1, z Egypta 3, z Kenie 1, z Lýbie 12, z Maroka
2, zo Sudánu 1, zo Zaire 1, z Arabie 9, z Afganistanu 2, z Cypru 25, z Iraku 133, z Iránu
7, z Izraela 5, z Japonska 2, z Jordánska 37, z Kuwaitu 155, z Libanonu 221, zo Sýrie
10, z Turecka 2, z Bahrainu 11, z Arabského emirátu 3, z Aba Dhabi 1, z Austrálie 47,
z Argentíny 3, z Dominikánskej republiky 2, zo Senegalu 2, z Tunisu 1, z Bangladéšu 1.
Pacienti zo socialistických štátov
Z Bulharska 1, z Juhoslávie 3, z Maďarska 54, z Nemeckej demokratickej republiky 2.655,
z Poľska 292, z Rumunska 4, zo Sovietskeho zväzu 7.
Investície v roku 1979
Investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1979 boli 229,318.000
Kčs. Z tejto sumy pripadlo na dostavbu Balnea – centra, I. stavba Esplanade 222,355.000
Kčs, na kábelovod I. etapa 1,095.000 Kčs, na sekundárne rozvody 684.000 Kčs, na krytý
sklad 589.000 Kčs, na záchyt zdroja úžitkovej vody 38.000 Kčs, na sólo – stroje 3,621.000
Kčs, na projekty 169.000 Kčs, na iné investície 472.000 Kčs.

Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
V máji 1979 bola na liečení v Piešťanoch Vieroslava Štrougalová, manželka predsedu vlády
Československej socialistickej republiky Lubomíra Štrougala.
V roku 1979 boli na liečení v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch ešte títo
významní predstavitelia nášho politického života: Bohuslav Chňoupek, minister zahraničia
Československej socialistickej republiky, Peter Colotka, predseda vlády Slovenskej
socialistickej republiky, Dalibor Hanes, predseda snemovne národov, Štefan Lazar, minister
vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Dezider Goga, minister vnútorného obchodu
Slovenskej socialistickej republiky, Elena Litvajová, predsedníčka Ústredného výboru Zväzu
slovenských žien, generál Egýd Pepich, predseda Zväzarmu, Marta Vláčihová, námestníčka
ministra školstva Slovenskej socialistickej republiky.
Návštevy zo zahraničia:
v júni 1979 navštívil Československé štátne kúpele v Piešťanoch námestník predsedu Rady
ministrov Bulharskej ľudovej republiky Kiril Zarev. Hosťa sprevádzal podpredseda vlády
Slovenskej socialistickej republiky Karol Martinka.
V septembri 1979 navštívil Piešťany vedúci oddelenia kultúry a propagandy Ústredného
výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Ťaževnikov a v doprovode vedúceho
tajomníka Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave Jozefa Šepeľu si
prezrel kúpele.
Dňa 1. októbra 1979 prišla do Piešťan delegácia Kórejskej strany práce, ktorá bola
v Československu na študijnej ceste. V októbri prišla do Piešťan aj skupina lekárov z Kanady
a Islandu. Delegácie si prezreli zariadenie piešťanských kúpeľov.
V novembri 1979 bol na liečení v Piešťanoch H.H. šejk Ahmed Bin Rašid zo Spojených
arabských emirátov.
Knižnica Čs. štátnych kúpeľov
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch je v liečebnom dome Lívia
a v liečebnom dome Balnea Splendid. Knižnica v Lívii má 8.005 kníh. Vypožičaných bolo
12.508 kníh. V roku 1979 sa do knižnice zakúpilo za 3.939 Kčs kníh.
Knižnica v Balnea Splendid mala v roku 1979 4.063 kníh. Výpožičiek bolo 12.544. V roku
1979 sa do knižnice zakúpilo za 5.137 Kčs nových kníh.
Počasie v roku 1979
Zima v roku 1979 bola tuhá a bohatá na sneh. V mesiaci január napadlo hodne snehu, mrazy
boli silné, dosahovali až -16°C. Veľký sneh a silné mrazy značne sťažili dopravu. Šetrenie
elektrickou energiou a palivom si vyžiadalo trojtýždňové prázdniny na školách. V mesiaci
február mrazy sa zmiernili, ale silná vrstva snehu ostala.
Jar nastala koncom marca. V apríli bolo mierne počasie. V mesiaci máj nastali veľké
horúčavy a sucho. Teplota dosahovala až vyše 30°C. Veľké sucho spôsobilo značné škody
poľnohospodárom. Horúčavy s sucho trvali takmer do polovice júna. Potom sa ochladilo.
Leto nebolo priaznivé. Značne sa ochladilo a často pršalo. Jeseň bola dlhá, slnečná a priaznivá
pre jesenné práce na poliach. V decembri sa značne ochladilo a koncom mesiaca začalo
snežiť.

Pohyb obyvateľstva
V roku 1979 sa v Piešťanoch narodilo 562 detí. Z toho bolo 278 chlapcov a 284 dievčat.
Zomrelo 249 ľudí, z toho 123 mužov a 126 žien.
V roku 1979 bolo v Piešťanoch 232 sobášov.
Rozvedených manželstiev bolo 43.
V roku 1979 sa z Piešťan vysťahovalo 464 ľudí, z toho bolo 240 mužov a 224 žien. Do
Piešťan sa v roku 1979 prisťahovalo 551 ľudí, z toho 257 mužov a 294 žien. Migračný
prírastok bol 87 ľudí, z toho 17 mužov a 70 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1979 bol 313 ľudí, z toho bolo 155
mužov a 158 žien.
Celkový prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1979 bol 400 ľudí. Z toho bolo 172
mužov a 228 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1. januáru 1980 bol 30.070 ľudí; z toho bolo 14.361
mužov a 15.709 žien.

Rok 1980
Rok 1980 bol mimoriadne významný. Oslávili sme v ňom 35. výročie oslobodenia našej
vlasti slávnou Sovietskou armádou. Súčasne bol aj posledným rokom 6. päťročnice, rokom
úspešnej práce pri plnení uznesení XV. zjazdu KSČ.
Tieto činitele mali kladný vplyv na plnenie politických, ekonomických, kultúrnych
a spoločenských úloh v celej našej vlasti, i v živote nášho mesta.
Základňou pre prácu Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1980 bol volebný
program Národného frontu. Mestský národný výbor v Piešťanoch vynaložil všetko svoje
úsilie na jeho realizáciu. Výsledky, ktoré sa dosiahli v meste Piešťany v rokoch 1976 – 1980,
patria k najúspešnejším vo výstavbe a rozvoji mesta Piešťany.
Do užívania sa odovzdal Dom umenia, cestný nadjazd, liečebný dom Esplanade, nová
telekomunikačná budova, zotavovňa Revolučného odborového hnutia Františka Zupku
a viaceré podnikové zariadenia na Sĺňave. Úspešne pokračovala výstavba obchodného
domu Prior, výstavba novej polikliniky, zimného štadióna a mestskej čistiarne odpadových
vôd. V roku 1980 sa začala aj výstavba domu služieb.
Významné výsledky sa dosiahli v rozvoji socialistickej súťaže v plnení celomestského
socialistického záväzku. Uvedomelá pracovná aktivita našich pracujúcich a obyvateľov
Piešťan sa prejavila hlavne v akcii „zveľaďovanie“.
V rokoch 1976 – 1980 v investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa dosiahla hodnota diela
za takmer 37 miliónov Kčs.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ hodnoty diela vytvorené rozvinutou aktivitou
obyvateľov Piešťan predstavujú 140 miliónov Kčs.
V roku 1980 sa značne zväčšil rozsah a tiež sa zlepšila úroveň služieb poskytovaných
obyvateľstvu. Za 6. päťročnicu vzrástli tieto služby o 35,4 %.
V oblasti bytovej výstavby postavilo sa na území Piešťan v r. 1976 – 1980 vo všetkých
formách 1.256 bytov, z toho si občania sami postavili 230 rodinných bytov. Veľmi kladné
výsledky sa dosiahli v rozvoji predškolských zariadení. V rokoch 1976 – 1980 pribudlo
v novej výstavbe 360 miest v materských školách a 62 miest v detských jasliach. Významné
úspechy sa dosiahli v roku 1980 aj v rozvoji školstva, kultúry, zdravotníctva, v sociálnom
zabezpečení a telovýchove.
Všetky tieto pozoruhodné výsledky dosiahol Mestský národný výbor v Piešťanoch
zásluhou cieľavedomej masovopolitickej, organizátorskej a výchovnej práce.
V roku 1980 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 7 zasadnutí, rada
Mestského národného výboru v Piešťanoch sa zišla na zasadnutie 27 razy.
Mestská konferencia ZČSSP
Dňa 16. februára 1980 sa konala v liečebnom dome Slovan Mestská konferencia Zväzu
československo-sovietskeho priateľstva, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia okresných
a mestských politických a štátnych orgánov.
Delegáciu Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska viedol člen Predsedníctva
a tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh Anton
Nehaj. Účastníci konferencie si vypočuli správu o bohatej činnosti Mestského výboru
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch ako i hlavné úlohy Zväzu

československo-sovietskeho priateľstva na volebné obdobie v rokoch 1980 – 1982. Za nového
predsedu Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch
bol zvolený Karol Amcha, podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Celoštátny seminár
Dňa 20. marca 1980 sa konal v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch celoštátny seminár
predstaviteľov národných výborov, udržujúcich družobné styky s partnermi v nesocialistických
štátoch. Seminár pripravila Československá spoločnosť pre medzinárodné styky v Prahe
a pozvala naň vyše 50 predstaviteľov národných výborov z celého Československa. Na
seminári sa stretli primátori a predsedovia mestských národných výborov z Bratislavy, Brna,
Banskej Bystrice, Zvolena, Košíc, Martina, Trnavy, Hlohovca, Piešťan, Plzne, Ostravy,
Hradca Králové, Pardubíc, Gottwaldova a ďalších miest.
Správu o hodnotení družobných stykov za rok 1980 predniesol predseda Slovenskej národnej
rady a podpredseda Československej spoločnosti pre medzinárodné styky súdruh Viliam
Šalgovič.
Výsledky sčítania v Piešťanoch
K 1. novembru 1980 uskutočnilo sa na území celej Československej socialistickej republiky
sčítanie ľudu, bytov a domov.
Výsledky sčítania v Piešťanoch boli tieto: počet obyvateľstva bol 30.459 obyvateľov, v tom
14.523 mužov a 15.936 žien. Prírastok obyvateľstva v Piešťanoch oproti roku 1970 je 32,5
%. Trvalo obývaných domov bolo 9.898, z toho 3.686 v rodinných domkoch. Z celkového
počtu bytov bolo 1.518 jednoizbových, 837 štvorizbových, 3.096 dvojizbových, 3.699
trojizbových a 363 päť a viac izbových.
Ku dňu sčítania bolo na území mesta Piešťany 9.795 spoločne hospodáriacich domácností,
z ktorých 8.753 malo chladničku, 7.806 práčku, 8.378 televízorov, 432 chatu, 486 motocykel,
3.647 osobné auto.
Z celkového počtu 30.459 obyvateľov bolo 29.517 národnosti slovenskej, 777 českej, 19
ukrajinskej, 8 ruskej, 13 poľskej, 80 maďarskej, 7 nemeckej a 38 inej.
Ku dňu sčítania z trvale bývajúcich obyvateľov bolo ekonomicky aktívnych 8.037 mužov
a 7.781 žien. Mimo Piešťan, ale v okrese Trnava pracovalo 1.726 obyvateľov, v inom okrese
kraja 887 a v inom kraji 415 ľudí.
Sčítanie ľudu, bytov a domov v roku 1980 ukázalo, že nielen stúpol počet obyvateľov, ale
zvyšovala sa aj úroveň bývania a vybavenosti domácností.
Otvorenie nového liečebného domu
Dňa 25. novembra 1980 bol v Piešťanoch slávnostne otvorený nový liečebný dom Esplanade.
V ten deň privítal riaditeľ Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Emil
Scholtz vzácnych hostí, ktorí prišli na slávnostné otvorenie nového liečebného domu
Esplanade. Boli to: minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky súdruh Emil
Matejíček, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh
Albert Bujan, generálny konzul Juhoslávie Milov Kovačevič, generálny riaditeľ Slovakotermy
JUDr. Rudolf Hladký, generálny riaditeľ firmy Neimar z Belehradu Ing. Alexander Mičič,
podpredseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch súdruh Emil
Frič, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman a ďalší
hostia.

Slávnostné prejavy predniesli minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
súdruh Emil Matejíček a generálny riaditeľ Slovakotermy JUDr. Rudolf Hladký.
Slávnostný akt otvorenia nového liečebného domu Esplanade previedol minister
zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky súdruh Emil Matejíček.
Nová liečebňa Esplanade bola vybudovaná nákladom 544 miliónov Kčs. Má 500 lôžok
a ročne poskytne ubytovanie do 7.000 pacientom.
Novoročné stretnutie pionierov
Pionieri Trnavského okresu sa stretli dňa 12. januára 1980 v Piešťanoch v rekreačnom stredisku
Váh. Medzi 250 pionierov prišli predstavitelia okresných a mestských politických a štátnych
orgánov. K pionierom prehovoril vedúci tajomník Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska v Trnave súdruh Jozef Šepeľa.
Na novoročnom stretnutí potom odmenili najaktívnejších pionierov.
Oslavy 32. výročia Víťazného februára
Oslavy 32. výročia Víťazného februára sa konali 22. februára 1980. Z tej príležitosti sa
v liečebnom dome Slovan konala slávnostná akadémia. Slávnostný prejav predniesol
Ľubomír Křen, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Po prejave nasledoval kultúrny program.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
V predvečer osláv Medzinárodného dňa žien prebiehal dňa 5. marca 1980 v liečebnom dome
Slovan slávnostný aktív. Na aktíve sa zúčastnila členka Ústredného výboru Slovenského
zväzu žien a poslankyňa Federálneho zhromaždenia M. Paulechová. Ďalej sa zúčastnili
tajomníčka Okresného výboru Slovenského zväzu žien v Trnave súdružka V. Čapková,
zaslúžilá členka Komunistickej strany Československa súdružka Božena Zupková, politickí
a verejní činitelia mesta Piešťany a 200 žien.
Slávnostný prejav predniesol predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh
Viliam Herman. V ňom vyzdvihol veľký podiel dobrej práce žien na všetkých úsekoch
nášho života.
Dňa 6. marca 1980 prijali na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch predstavitelia
verejného a politického života mesta ženy zo základných organizácií Slovenského zväzu
žien.
Z príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravilo Kultúrne a spoločenské stredisko
a Mestský výbor Slovenského zväzu žien výstavu obrazov členiek výtvarného krúžku pri
Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch na Malej scéne Ivana Krasku.
Festival krátkometrážnej tvorby
Od 24. do 28. marca 1980 prebiehal v kine Moskva v Piešťanoch XVIII. Festival českých
a slovenských filmov – prehliadka krátkometrážnej tvorby.
Do súťaže zaradili 101 filmov v štyroch kategóriách. Festivalový výbor udelil hlavnú cenu
v kategórii dokumentárnych filmov snímke režiséra Drahoslava Holuba Semená nenávisti.
Hlavnú cenu v kategórii spravodajsko-publicistického filmu získal snímok Neřest režiséra
Bohuslava Musila.
Hlavnú cenu v kategórii populárno-vedeckých filmov dostal slovenský film Kamzík režiséra

Mikuláša Ricottiho.
Hlavnú cenu v kategórii animovaných filmov získal film režiséra Viktora Kubalu Jedináčik.
Festivalu sa zúčastnili mnohí hostia, medzi nimi boli tajomník Západoslovenského krajského
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Emil Latta, tajomník Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh Ladislav Gajderus a iní. Zo zástupcov
filmových producentov sa festivalu zúčastnili generálny riaditeľ Československého filmu
súdruh Jiří Purš a generálny riaditeľ Slovenského filmu súdruh Martin Ťapák.
35. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 35. výročia oslobodenia Piešťan slávnou Sovietskou armádou sa začali dňa 2. apríla
1980 slávnostnou akadémiou na Malej scéne Ivana Krasku. Slávnostný prejav predniesol
podpredseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch súdruh Emil
Frič. Potom v kultúrnej časti akadémie vystúpil dievčenský spevácky zbor Máj a cvičenci
Československej spartakiády 1980. Účastníci akadémie videli ukážky spartakiádnych
skladieb Rodičia a deti a skladbu starších žiačok.
Dňa 3. apríla 1980 bolo slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže, kde sa uskutočnil
aj pietny akt kladenia vencov. K účastníkom slávnostného zhromaždenia na námestí
Slovenského národného povstania prehovoril tajomník Okresného výboru Komunistickej
strany Slovenska v Trnave súdruh Ladislav Gajderus.
Osláv oslobodenia mesta Piešťany na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili aj zástupcovia
z družobného okresu Sangerhausen v Nemeckej demokratickej republike.
Oslavy 110. výročia narodenia V.I. Lenina
Oslavy 110. výročia narodenia V.I. Lenina sa konali v Piešťanoch dňa 22. apríla 1980. V ten
deň bola o 14.30 na Malej scéne Ivana Krasku prednáška o živote a diele V.I. Lenina. V ten
istý deň o 19.30 hod. sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia. Slávnostný
prejav predniesol Ľubomír Křen, predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska v Piešťanoch.
Oslavy 1. mája 1980
Oslavy 1. mája 1980 boli v meste Piešťany aj oslavami 35. výročia oslobodenia našej vlasti
armádou bratského Sovietskeho zväzu a viazali sa aj na 110. výročie narodenia V.I. Lenina.
Dňa 1. mája 1980 od 8.30 do 8.50 bol zraz účastníkov manifestácie vo vyhradených
priestoroch na ulici kpt. Nálepku. O 9. hodine bolo slávnostné otvorenie zhromaždenia
pracujúcich a mládeže z príležitosti 1. mája, ktoré previedol súdruh Ľubomír Křen, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Slávnostný prejav k účastníkom májového manifestačného zhromaždenia predniesol člen
Predsedníctva Západoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska
súdruh Zdenko Nováček. Vyzdvihol v ňom úspechy pracujúcich Piešťan a okolitých obcí,
ich statočnú prácu, ktorá v priebehu 35 slobodných rokov premenila mesto Piešťany a jeho
okolie na nepoznanie.
V záplave vlajok, kvetov, transparentov kráčalo potom v prvomájovom sprievode vyše
33.000 pracujúcich, členov brigád socialistickej práce z viac ako 65 závodov, podnikov
a inštitúcií ako i členov šiestich Jednotných roľníckych družstiev z Piešťan a okolia, žiakov
z 12 základných a stredných škôl. V sprievode bolo aj 73 krojovaných skupín, 35 dychových

hudieb a 64 alegorických vozov.
V popoludňajších hodinách pokračovali oslavy prvomájovými veselicami a vystúpením
krojovanej dychovej hudby v hudobnom pavilóne.
Oslavy 9. mája 1980
Radostné boli aj oslavy 9. mája – Dňa víťazstva.
Dňa 9. mája 1980 o 12.30 hod. sa konala na námestí Slovenského národného povstania
manifestácia pracujúcich a mládeže. Nastúpili aj cvičenci obvodnej spartakiády.
Manifestáciu otvoril predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam
Herman. Slávnostný prejav predniesla podpredsedníčka Okresného národného výboru
v Trnave súdružka Mária Štefúnková. K vyše 6.500 účastníkom slávnostného zhromaždenia
prehovoril aj čestný občan mesta Piešťany Magag Unanovič Petrosjan.
Potom nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku Oslobodenie.
Po manifestácii bol spoločný odchod účastníkov slávnostného zhromaždenia a cvičencov
obvodnej spartakiády na štadión telovýchovnej jednoty Družba.
Mierové slávnosti
Tradičné mierové slávnosti československo-sovietskeho priateľstva sa v Piešťanoch
uskutočnili 8. júna 1980 v prírodnom amfiteátri. Tu sa zhromaždilo vyše 4.000 účastníkov,
ktorí vyjadrili plnú podporu politike Komunistickej strany Československa a mierovému
úsiliu Sovietskeho zväzu a ostatných krajín socialistického spoločenstva. Predseda
mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman privítal na mierovej
manifestácii predstaviteľov okresných a mestských politických a štátnych orgánov a ďalších
hosťov. Hlavný prejav predniesol podpredseda Okresného národného výboru v Trnave Ing.
B. Ozvald. Pozdravný list národom Sovietskeho zväzu účastníkom manifestácie prečítal
predseda Mierovej rady v Piešťanoch MUDr. Alojz Lulovič.
Potom účastníci manifestácie odoslali na generálny konzulát Sovietskeho zväzu v Bratislave
pozdravný list, v ktorom vyjadrili naše nerozborné priateľstvo so Sovietskym zväzom
a podporu jeho mierovej politike.
XXV. Piešťanský festival
XXV. Piešťanský festival prebiehal od 13. júna 1980 do 24. júla 1980. Tento jubilejný
festival sa konal v znamení osláv 35. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
Program XXV. jubilejného Piešťanského festivalu v roku 1980 bol tento:
13. júna 1980 o 19.00 hod.: Fanfárový koncert. Účinkoval Fanfárový súbor bratislavského
Konzervatória. Terasa Domu umenia.
13. júna 1980 o 19.30 hod.: Janáčkova filharmónia, Ostrava. Dirigent: Dr. Otakar Trhlík.
Sólistka: Shizuka Ishikava, Japonsko. Na programe: Kardoš, Boháč, Beethoven.
15. júna 1980 10.00 hod.: Klavírny recitál. Dieter Zechlin, klavír. Na programe: Beethoven,
Kochan, Schumann, Debussy, Brahms.
15. júna 1980 o 19.30 hod.: Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan
Warchal. Sólista: Jürgen Dietze, hoboj. Na programe: Corelli, Moyzes, Marcello. Dom
umenia.
20. júna 1980: Koncert pre mládež. Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan
Warchal. Sólista: Jürgen Dietze, hoboj. Dom umenia.

21. júna 1980 o 19.30 hod.: Baletný večer. Triptych života. Účinkoval Baletný súbor
slovenského národného divadla, Bratislava. Dom umenia.
22. júna 1980 o 19.30 hod.: Pražský mužský zbor. Dirigent: Miroslav Košler. Na programe:
Berger, Martinů. Dom umenia.
24. júna 1980 o 11.00 hod.: Piešťanský festival deťom. Divadlo pre deti a mládež, Trnava.
Dom umenia.
24. júna 1980 o 19.30 hod.: Štátny komorný orchester, Žilina. Dirigent: Eduard Fischer.
Spoluúčinkoval Pražský mužský zbor. Na programe: Mozart, Martinů, Suchoň. Dom umenia.
25. júna 1980 o 11.00 hod.: Piešťanský festival deťom. Štátne bábkové divadlo Bratislava.
Dom umenia.
26. júna 1980 o 19.30 hod.: Janáčkova filharmónia, Ostrava. Dirigent: Ewald Körner. Sólista:
Luiz de Moura Castro, klavír. Na programe: Nobre, Mendelssohn, Liszt, Čajkovskij. Dom
umenia.
28. júna 1980 o 19.30 hod.: W.A. Mozart: Figarova svadba. Operný súbor Slovenského
národného divadla Bratislava. Dom umenia.
29. júna 1980 o 19.30 hod.: Matiné. Kvarteto mesta Prahy. Na programe: Mozart, Janáček,
Dvořák. Zámok v Hlohovci.
30. júna 1980 o 19.30 hod.: Fínsky kultúrny večer. Na fínskom kultúrnom večeri
o československo-fínskych vzťahoch predniesli svoje prejavy predseda severskej odbočky
Československej spoločnosti pre medzinárodné styky, námestník federálneho ministra práce
a sociálnych vecí súdruh Jaroslav Havelka a veľvyslanec Fínskej republiky v Československej
socialistickej republike Olli Auero. V kultúrnom programe vystúpila slovenská huslistka
Andrea Šestáková, ktorá interpretovala diela fínskych skladateľov. Dom umenia.
1. júla 1980 o 19.30 hod.: Štátny komorný orchester, Žilina. Dirigent: Kurt Lewin, Švédsko.
Sólisti: Silvia a Rudolf Macudzinskí, klavír. Na programe: Mozart, Grieg, Lindholm. Dom
umenia.
3. júla 1980 o 17.00 hod.: Hudobno-poetické pásmo. Účinkovali: Klára Havlíková, klavír.
Eva Kristínová, recitácia. Dom umenia.
3. júla 1980 o 19.30 hod.: Slovenská filharmónia. Dirigent: Džansug Kachidze. Sovietsky
zväz. Sólistka: Viktória Jagling, Sovietsky zväz, čelo. Na programe: Dvořák, Rachmaninov.
6. júla 1980 o 10.30 hod.: Matiné. Anton Dermota, tenor, Rakúsko. Piesňový recitál. Dom
umenia.
12. júla 1980 o 19.30 hod.: Koncert z diela J. Offenbacha. Filharmonický orchester, Györ.
Dirigent: Antal Jancsovicz, Maďarsko. Sólisti: B. Kovacs a Rozsos, Maďarsko. Dom umenia.
13. júla 1980 o 10.30 hod.: Matiné. Filharmonické kvarteto. Na programe: Burlas, Kachidze,
Schubert. Dolná Krupá.
16. júla 1980 o 19.30 hod.: Sukov komorný orchester. Umelecký vedúci: Josef Kodousek.
Na programe: Händel, Mozart, Wolf. Dom umenia.
19. júla 1980 o 17.00 hod.: Koncert laureátov z hudobných súťaží o Cenu mesta Piešťany.
Dom umenia.
19. júla 1980 o 19.30 hod.: Koncert z diela G. Gershwina. Slovenská filharmónia. Dirigent:
Ettore Stratta, Taliansko. Sólisti: C. Lidsey, B. Matthews, spev, USA. Pavol Kováč, klavír.
Dom umenia.
22. júla 1980 o 19.30 hod.: Záhrebskí sólisti. Sólista: Mario Ivelja – kontrabas. Na programe:
Telemann, Vivaldi, Mozart, Janáček. Dom umenia.

24. júla 1980 o 19.30 hod.: Slávnostné zakončenie XXV. Piešťanského festivalu 1980.
Slovenská filharmónia. Dirigent: Ladislav Slovák. Sólisti: Daniela Rusóová, klavír, M.
Hajossyová, H. Šolfová, G. Papp, J. Špaček, R. Szücs, spev. Na programe: Jurovský,
Beethoven, Urbanec. Dom umenia.
Na koncerte laureátov Ceny mesta Piešťany, ktorý sa konal 19. júla 1980 v Dome umenia,
boli vyhlásené výsledky Ceny mesta Piešťany za rok 1980.
Na návrh poroty udelila Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch ceny takto:
I.cena – Romanovi Bergerovi za Koncertnú skladbu pre bas, violončelo a klavír.
II. cena – Stanislavovi Hochelovi za Sláčikové kvarteto.
III. cena – Eugenovi Zámečníkovi za Etudu in D.
Fínsky kultúrny večer
Československá spoločnosť pre medzinárodné styky usporiadala v Piešťanoch dňa 30. júna
1980 v Dome umenia fínsky kultúrny večer.
Mesto Piešťany má dlhoročnú družbu s fínskym mestom Heinola. Tejto akcie sa zúčastnili
predstavitelia okresných a mestských politických a štátnych orgánov, ako aj občania nášho
mesta. O československo-fínskych vzťahoch predniesli prejavy predseda severskej odbočky
Československej spoločnosti pre medzinárodné styky, námestník federálneho ministra práce
a sociálnych vecí Jaroslav Havelka a veľvyslanec Fínskej republiky v Československej
socialistickej republike Olli Auero. V kultúrnom programe sa premietli krátkometrážne
farebné filmy o prírodných krásach Fínska.
Medzinárodné sochárske sympózium
V júli a auguste 1980 prebiehal v Dome slovenských výtvarných umelcov a architektov
v Moravanoch pri Piešťanoch už XIV. ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia
v technikách dreva.
Na sympóziu sa zúčastnili štyria výtvarní umelci, každý z iného štátu. Slovenský akademický
sochár Milan Marciňa vytvoril plastiku Fujarista. Poľská sochárka Barbara Zlerosyna
vytvorila plastiku Matka s dieťaťom. Bulharský sochár Valčo A. Valčev zanechal sochu
Dievča z Rodop a sovietsky sochár Vladimír Vaskin vytvoril sochu Dievča.
Výstava „Socha piešťanských parkov“ r. 1980
XIII. ročník výstavy „Socha piešťanských parkov“ sa konala roku 1980 na počesť 35.
výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou.
Dňa 18. júla 1980 predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman
otvoril na Kúpeľnom ostrove už XIII. ročník tejto výstavy. Na slávnostnom otvorení sa
zúčastnili mnohí hostia, predstavitelia nášho politického a kultúrneho života. Komisárkami
výstavy boli Dr. Ľudmila Peterajová a promovaná historička Ľuba Belohradská. Dvadsaťtri
českých a slovenských autorov vystavovalo 25 výtvarných diel.
Najviac pozornosti vzbudili tieto výtvarné diela:
Anna Goliášová-Drobná: Vrástla do zeme, kameň.
Ján Brož – Vltava, laminát.
Ladislav Gajdoš – Kvetinová spomienka, pálená hlina.
Ladislav Kacvinský – Ráno, mramor.
Štefan Kubík – Hudba, drevo.

Karol Lacko – Slnečný strom, drevo. Vojtech Löffler, Dievča, bronz. Marián Polonský,
keramická plastika. Ladislav Snopek – Rodina, kameň. Jozef Sušienka – Keramické plastiky.
Jaroslava Šicková – Dievča s holubicou, keramika.
Mestský národný výbor v Piešťanoch na návrh poroty udelil na výstave Socha piešťanských
parkov I. cenu – Cenu mesta Piešťany zaslúžilému umelcovi akademickému sochárovi
Ladislavovi Snopekovi za dielo Rodina. II. cenu – Cenu Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch akademickej sochárke Anne Goliášovej-Drobnej za dielo Vrástla do zeme.
Odmeny Fondu slovenských výtvarných umelcov navrhli udeliť akademickej sochárke
Jaroslave Šickovej za dielo Dievča s holubicou, akademickému sochárovi Emilovi Venkovovi
za sochu Karyatída a akademickému sochárovi Ladislavovi Gajdošovi za keramické plastiky
Kvetinová spomienka.
Sochárska výstava Socha piešťanských parkov bola otvorená návštevníkom na Kúpeľnom
ostrove od 18. júla do konca septembra 1980. Výstavu navštívilo vyše 70.000 návštevníkov.
Oslavy 36. výročia SNP
Oslavy 36. výročia Slovenského národného povstania sa konali dňa 29. augusta 1980 o 14.00
hodine. Na námestí Slovenského národného povstania sa konala manifestácia pracujúcich
a mládeže. Slávnostný prejav predniesol predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska v Piešťanoch súdruh Ľubomír Křen. Po prejave nasledoval pietny akt kladenia
vencov k pomníku Oslobodenie.
Medzinárodné maliarske sympózium
Medzinárodné maliarske sympózium v roku 1980 prebiehalo od 1. septembra do 15. októbra
1980 v dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch nad Váhom. Zúčastnili sa na
ňom štyria maliari, jeden zo Slovenska, dvaja z Nemeckej demokratickej republiky a jeden
z Maďarska.
Slovenský maliar Jaroslav Knil vytvoril obrazy Krajina pri Hubine a Jesenná kytica.
Maďarský maliar Balász Diószegi namaľoval obraz Krajina pri Moravanoch. Manželia
Friedrich Wilhelm Fretwurst a Antje Fretwurst zanechali dva obrazy a to Krajina z Beckova
a Jesenné zátišie z Moravian.
Piešťanská hudobná jeseň
Od 1. do 16. októbra 1980 prebiehal v Dome umenia v Piešťanoch prvý ročník jesenného
hudobného festivalu pod názvom Piešťanská hudobná jeseň.
Program tohto významného kultúrneho podujatia bol tento:
1. októbra 1980: Slovenský ľudový umelecký kolektív vystúpil so svojím novonaštudovaným
programom „Slovensko“. Námet a scenár: V. Gruska. Réžia: J. Kubánka. Dom umenia
o 19.00 hod.
3. októbra 1980: Slovenský ľudový umelecký kolektív. Scénický recitál Básne a piesne
F. Garcia Lorcu. Vystúpili: Gigliola Negriová z Talianska, spev, Rafaele Elia z Talianska,
gitara, Emanuel Picomonti z Talianska, klavír, Ladislav Chudík, recitácia. Dom umenia
o 19.00 hod.
6. októbra 1980: Komorný orchester konzervatória z Tbilisi, Sovietsky zväz. Na programe:
H. Purcell: Pavana a ciaccona. A. Vivaldi: Concerto c mol; P.I. Čajkovskij: Elégia; W.A.
Mozart: Divertimento; B. Britten: Simple symphony. Dom umenia o 19.00 hod.

7. októbra 1980: Baletný súbor Slovenského národného divadla Bratislava. Na programe: L.
Delibes: Coppélia. Réžia: J. Zajko. Dom umenia o 19.00 hod.
12. októbra 1980: Komorný orchester festivalu, Brescia – Bergamo, Taliansko. Dirigent:
Agostino Orizio, Taliansko. Na program: Locatelli, Vivaldi, Bach. Dom umenia o 19.00
hod.
13. október 1980: Štrasburgský filharmonický orchester, Francúzsko. Dirigent: Alain
Lombardi, Francúzsko. Na programe: M. Ravel, A. Roussel, H. Berlioz. Dom umenia
o 19.00 hod.
16. októbra 1980: Operný súbor Slovenského národného divadla, Bratislava. Na programe:
G. Paisiello: Barbier zo Sevilly. Dom umenia o 19.00 hod.
Oslavy 63. výročia VOSR
Oslavy 63. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československosovietskeho priateľstva sa začali v Piešťanoch dňa 6. novembra 1980 slávnostnou akadémiou
v Dome umenia. O význame Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v slávnostnom prejave
hovoril predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman, ktorý
zároveň otvoril Mesiac československo-sovietskeho priateľstva.
V kultúrnej časti slávnostnej akadémie vystúpil Vojenský umelecký súbor kapitána Jána
Nálepku s pozdravom, s programom Pozdrav Kalinke.
Dňa 7. novembra 1980 o 14.00 hodine pracujúci a mládež mesta Piešťany sa zúčastnili na
pietnom akte kladenia vencov k pomníku Oslobodenie na námestí Slovenského národného
povstania.
O 19.00 hod. bol v Dome umenia slávnostný koncert, ktorý uviedla Slovenská filharmónia.
Súčasťou Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva boli aj hodnotné kultúrne
podujatia. Dňa 16. novembra 1980 účinkovala v Dome umenia Moskovská filharmónia,
ktorú dirigoval D. Kitajenko. Dňa 18. novembra 1980 bol na Malej scéne Ivana Krasku
koncert laureátov medzinárodných súťaží.
Z príležitosti Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva nainštalovali Kultúrne
a spoločenské stredisko a Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva
fotodokumentačnú výstavu na Malej scéne Ivana Krasku pod názvom Naše nerozborné
priateľstvo so Sovietskym zväzom. Dňa 9. decembra 1980 uviedla činohra Slovenského
národného divadla Bratislava v Dome umenia inscenáciu Turgenevovej komédie Mesiac na
dedine.
V rámci Dní sovietskej kultúry prijal predseda Mestského výboru Zväzu československosovietskeho priateľstva v Piešťanoch súdruh Karol Amcha dňa 17. novembra 1980 sovietsku
delegáciu mladých laureátov medzinárodných súťaží, ktorú tvorili Alla Ablaberdyová,
Ľudmila Namová, Alexej Stebljanko a Alexander Ardakov. Od 17. do 21. novembra 1980
prebiehal v kine Moskva Festival sovietskych filmov. Na záver Mesiaca československosovietskeho priateľstva sa konala v Dome umenia dňa 12. decembra o 19.00 hodine
slávnostná akadémia s bohatým kultúrnym programom.
Dni Sovietskej kultúry v Piešťanoch
Súčasťou Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva v roku 1980 v Piešťanoch boli aj
dni Sovietskej kultúry v Československu.
V Piešťanoch boli otvorené dňa 16. novembra 1980 symfonickým koncertom Moskovskej

filharmónie v Dome umenia pod taktovkou Dimitrija Kitajenka. Na koncerte odzneli diela
Čajkovského, Chrenikova a Šostakoviča. Sólistom koncertu bol známy sovietsky huslista
Viktor Pikajzen.
Dňa 17. novembra 1980 prijal sovietsku delegáciu mladých sovietskych umelcov na
mestskom národnom výbore predseda Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva v Piešťanoch súdruh Karol Amcha.
Dňa 18. novembra 1980 sa konal na Malej scéne Ivana Krasku koncert mladých sovietskych
umelcov, laureátov medzinárodných súťaží. Na koncerte účinkovali Alla Ablaberdyová,
Ľudmila Namová, Alexej Stebljanko a Alexander Ardakov.
Súčasťou Dní sovietskej kultúry v Piešťanoch bola aj výstava obrazov Spoločne v umení,
na ktorej boli na Malej scéne Ivana Krasku nainštalované obrazy sovietskych maliarov,
účastníkov Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom od roku
1972 až do roku 1980.
Výstavy v roku 1980
V roku 1980 v Piešťanoch na Malej scéne Ivana Krasku sa konali tieto výstavy:
11. januára 1980 riaditeľ Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch súdruh Anton
Pastírik otvoril na Malej scéne výstavu obrazov „Umelci Nemeckej demokratickej republiky
maľujú krásy Slovenska“. Obrazy vytvoril členovia amatérskeho krúžku v Erfurte, ktorý
vedie národný umelec profesor A. Habermann.
Táto akcia sa uskutočnila v spolupráci s kultúrnym a spoločenským strediskom Nemeckej
demokratickej republiky v Bratislave.
Dňa 15. februára 1980 bola otvorená výstava obrazov „Sympózium 1979“. Vystavovali sa
obrazy z Medzinárodného maliarskeho sympózia roku 1979.
Od 29. februára do 9. marca 1980 prebiehala výstava obrazov členiek výtvarného krúžku pri
Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch k Medzinárodnému dňu žien.
Dňa 25. apríla 1980 bola otvorená výstava obrazov členov výtvarného strediska z Trenčína.
Dňa 16. mája 1980 bolo otvorenie výstavy fotografií Západoslovenského kraja o Cenu J.M.
Petzvala.
Dňa 18. júla 1980 bola na Kúpeľnom ostrove slávnostná vernisáž sochárskej výstavy „Socha
piešťanských parkov“.
Dňa 19. septembra 1980 sa otvorila výstava obrazov maliara a grafika Wilhelma Schmidta
z Nemeckej demokratickej republiky.
Dňa 22. augusta 1980 bola otvorená výstava fotodokumentačného materiálu o Slovenskom
národnom povstaní.
Dňa 16. októbra 1980 bola otvorená výstava obrazov výtvarného krúžku pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku v Piešťanoch.
Dňa 31. októbra 1980 sa otvorila výstava amatérskej fotografie členov fotoklubu pri
Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch.
Dňa 11. novembra 1980 bola otvorená fotodokumentačná výstava názornej agitácie
a propagácie na tému: Naše nerozborné priateľstvo so Sovietskym zväzom.
Dňa 21. novembra 1980 bolo otvorenie výstavy sovietskych výtvarníkov, účastníkov
Medzinárodného maliarskeho sympózia.

Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uviedlo v roku 1980 celkom 208 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 174.224 návštevníkov.
V oblasti koncertného života v Piešťanoch sa uskutočnilo v roku 1980 celkom 242 koncertov,
na čom majú zásluhu Kultúrne a spoločenské stredisko, Československé štátne kúpele
v Piešťanoch a Dom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch. Významnou akciou, na
ktorej roku 1980 sa úspešne podieľalo Kultúrne a spoločenské stredisko, bol XXV. jubilejný
Piešťanský festival, ďalej XIII. ročník výstavy „Socha piešťanských parkov“ a medzinárodné
sympózium a to maliarske a sochárske.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch aj v roku 1980 usporiadalo výchovné
koncerty pre žiakov, bohatá bola aj jeho výchovná činnosť. Kultúrne a spoločenské stredisko
v Piešťanoch usporiadalo v roku 1980 aj množstvo besied, prednášok, kvízových podujatí
a pod.
Úspešnú činnosť vyvíjali aj záujmové krúžky pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku
v Piešťanoch, najmä krúžky filatelistický, výtvarný, fotografický a filmový. Celá kultúrnoosvetová a výchovná práca v Piešťanoch v roku 1980 sa niesla v znamení osláv 35. výročia
oslobodenia Československa Sovietskou armádou.
V oblasti záujmovej umeleckej činnosti pracovalo v Piešťanoch v roku 1980 ešte 19 krúžkov
a súborov záujmovej umeleckej činnosti. Pri Dome pionierov a mládeže v Piešťanoch
pôsobilo 25 záujmových krúžkov a ďalšie pri závodoch, podnikoch a školách.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Balneologické múzeum v Piešťanoch aj v roku 1980 zasiahlo svojou činnosťou významne do
kultúrneho života Piešťan. Okrem vlastnej muzeológie jeho činnosť sa zamerala na kultúrnoosvetovú prácu a to v týchto formách: výchovná práca, výstavy a propagácia, prednášky,
besedy a ďalšie. V oblasti výchovnej práce sa Balneologické múzeum v Piešťanoch zameralo
na prácu s mládežou v rámci výuky v expozíciách múzea z oblasti najstarších a najnovších dejín
a to pre základné deväťročné a stredné školy. V pamätnej izbe Ivana Krasku sa uskutočnilo
70 hromadných návštev. V oblasti výstav Balneologické múzeum nainštalovalo výstavu
Oslobodenie mesta Piešťan k 35. výročiu oslobodenia a Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie v expozícii múzea, ktorá bola nainštalovaná v Dome pionierov a mládeže. Aj
v oblasti názornej agitácie a propagácie Balneologické múzeum previedlo 5 výstaviek vo
výkladoch a výstavky propagačných materiálov v liečebňach Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch.
Múzeum uskutočnilo 22 prednášok a besied, lektorovanie v múzeu pri hromadných
návštevách, ako i na lokalite Ducové – Kostolec. Múzeum aj v roku 1980 sa venovalo aj
ochrane prírody a pamiatok, poskytlo metodickú pomoc jaskyniarom pracujúcim vo voľnom
čase na Havrane. Balneologické múzeum v roku 1980 riadilo aj krúžok mladých historikov
pri Dome pionierov a mládeže v Piešťanoch.
V roku 1980 navštívilo Balneologické múzeum v Piešťanoch 32.000 ľudí. Tržby činili 37.000
Kčs. Stav zbierok Balneologického múzea k 31.XII.1980 činil 9.833 kusov. Prírastok za rok
1980 bol 121 kusov.

Mestská ľudová knižnica
Mestská ľudová knižnica mala v roku 1980 celkove 80.589 zväzkov, 6.440 čitateľov,
z toho 2.200 z radov mládeže do 14 rokov. Celkove sa vypožičalo 225.000 kníh odbornej
a politickej literatúry a 71.000 zväzkov populárno-vedeckej literatúry. Tržby od čitateľov
činili 45.000 Kčs.
Aj v roku 1980 bola činnosť Mestskej ľudovej knižnice bohatá. Okrem práce s knihou
sa skladala z čitateľských besied, mimoškolskej výchovy a vzdelávania, práce s filmom,
vlastivednej činnosti a pod.
Okrem Mestskej ľudovej knižnice úspešne pracovali i ďalšie, ako druhá najväčšia knižnica
v našom meste, knižnica pri Československých štátnych kúpeľoch, podnikové a školské
knižnice, ako i knižnice rekreačných stredísk.
Kino Moskva
V roku 1980 uviedlo kino Moskva 1.434 filmových predstavení, ktoré navštívilo 244.000
ľudí. Tržby činili 1,327.000 Kčs. Uskutočnili sa aj mimoriadne predstavenia pre školy.
V roku 1980 sa v kine Moskva uskutočnili tieto kultúrno-výchovné podujatia:
Filmový festival pracujúcich – Zima 1980. Prebiehal od 21. do 27. januára 1980 a jeho filmy
videlo 5.471 návštevníkov.
Od 24. do 28. marca 1980 bol festival krátkometrážnych českých a slovenských filmov,
ktoré navštívilo 3.935 občanov mesta a 1.130 žiakov a študentov.
Od 23. do 27. apríla 1980 bol v kine Moskva zabezpečený filmový týždeň boja proti fašizmu.
Celková návštevnosť na tomto podujatí bola 2.475 návštevníkov.
Od 1. do 5. júna 1980 prebiehal Filmový detský festival z príležitosti Dňa detí. Tejto akcie
sa zúčastnilo 3.123 detí.
Od 20. do 30. júna 1980 prebiehal Filmový festival pracujúcich – Leto 1980. Premietlo sa
45 filmov s návštevnosťou 16.071 ľudí.
V priebehu letného filmového festivalu pracujúcich boli v Piešťanoch prijaté dve zahraničné
filmové delegácie, a to dňa 20. júna 1980 rumunská delegácia a 25. júna 1980 sovietska
delegácia. Rumunská filmová delegácia bola prítomná na premietaní rumunského filmu
Knieža zvané Dracula. Delegáciu tvorcov sovietskeho filmu Rally viedla pracovníčka
Sovietskeho filmu Tatiana Sotníkova.
Od 25. do 31. augusta 1980 prebiehala akcia Dni slovenského filmu za účasti slovenskej
filmovej delegácie na čele s režisérom Dušanom Trančíkom a herečky Gajdošovej.
Od 3. do 15. novembra 1980 prebiehal Festival sovietskych filmov. Na 69 filmových
predstaveniach bolo 18.885 návštevníkov.
Telovýchova a šport v roku 1980
V roku 1980 vyvíjalo telovýchovnú a športovú činnosť v Piešťanoch 7 telovýchovných
jednôt a Zväzarm s dvoma organizáciami. Boli to: Telovýchovná jednota Družba Piešťany,
telovýchovná jednota Tesla Piešťany, telovýchovná jednota Sĺňava, telovýchovná jednota
Kúpele Piešťany, telovýchovná jednota Bezovec, telovýchovná jednota Štart Piešťanka,
telovýchovná jednota Družstevník Banka, Základná organizácia Zväzarmu.
Viaceré oddiely týchto telovýchovných jednôt dosiahli v roku 1980 pozoruhodné výsledky.
Oddiel vodného motorizmu telovýchovnej jednoty Družba Piešťany usporiadal v roku
1980 v poradí už 8. ročník Modrej stuhy Piešťan vo vodnom motorizme. Vodní motoristi

z Piešťan boli úspešní a zásluhou Jozefa Krála z Piešťan zostal v Piešťanoch nielen Modrá
stuha Piešťan, ale aj titul majstra Slovenska.
Žiaci Družby Piešťany boli úspešní na 15. ročníku futbalového turnaja o „Štít mesta
Piešťany“, ktorý aj vyhrali.
Hádzanári telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany skončili v jesennej časti Slovenskej
národnej ligy na druhom mieste.
Nohejbalisti telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany sa stali víťazmi 8. ročníka Slovenskej
národnej ligy v nohejbale.
Aj pre jachtárov telovýchovnej jednoty Sĺňava sezóna v roku 1980 bola jednou
z najúspešnejších v 15 ročnej histórii oddielu. Miroslav Jakubčík v kategórii do 73 kg získal
titul majstra Slovenska. Piešťanskí vodáci boli úspešní aj v jachtárskych lodných triedach.
Bratia Melicherovci boli druhí na Slovensku a úspešne nás reprezentovali aj na pretekoch
v Maďarsku. V triede 420 obsadila na majstrovstvách Slovenska posádka Bušo a Hrehuš
druhé miesto, podobne ako dorastenky Kubešová s Petrášovou.
Kanoistická sezóna bola veľmi úspešná aj pre piešťanských kanoistov v telovýchovnej
jednote Sĺňava. Pavol Rusnák si vybojoval tri tituly majstra Československa v kanoe
jednotlivcov na 500 a 5.000 metrov a v C-5.
Veslári z veslárskeho oddielu telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany získali na majstrovstvách
Slovenska na Sĺňave roku 1980 jedenásť titulov majstra Slovenska, 10 strieborných a 11
bronzových medailí. Najúspešnejšími veslármi tohto oddielu sú Miloš Vandák, Igor Oravec,
Milan Kocián, Rudolf Kĺbik, Roman Hodúl a Ľudovít Albert ml.
V. obvodná spartakiáda v Piešťanoch
Súčasťou osláv 35. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou bola Československá
spartakiáda 1980. Dňa 9. mája 1980 konala sa v Piešťanoch V. obvodná spartakiáda. V ten deň
o 14.00 hod. bolo slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského
národného povstania. Potom vypochodovalo ulicami nášho mesta na štadión telovýchovnej
jednoty Družba 3.600 cvičencov, účastníkov obvodnej spartakiády.
Vyše 8.000 divákov privítalo srdečne čestného občana mesta Piešťany. M.U. Petrosjana,
delegáciu Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, vedenú členom
Predsedníctva, tajomníkom Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave
súdruhom Ladislavom Gajderusom, delegáciu Okresného národného výboru v Trnave v čele
s podpredsedníčkou súdružkou M. Štefúnkovou, delegáciu Západoslovenského krajského
výboru Československej telesnej výchovy a športu a politických a verejných činiteľov
Piešťan.
Po slávnostnom príhovore predsedu Okresného spartakiádneho štábu súdruha Ladislava
Gajderusa začala sa na štadióne prehliadka radosti a krásy. Cvičenci sa mali predstaviť v 11
skladbách. Prudký lejak a búrka znemožnili vystúpenie žien a dorasteniek a práve tieto
skladby mali byť vyvrcholením spartakiádneho vystúpenia. Ale aj napriek dažďu spartakiáda
v Piešťanoch sa podarila. O jej zdarný priebeh sa zaslúžili vedúca hromadných vystúpení
súdružka Mária Kurtulíková a cvičitelia M. Dubovská, J. Berlanský, J. Číž a Š. Ester.
XVI. ročník Veľkej ceny Slovenska
Už po 16. raz bojovali vodní lyžiari v dňoch 1. – 3. augusta 1980 na Čerenci pri Vrbovom
o titul víťazov Veľkej ceny Slovenska vo vodnom lyžovaní.

Na pretekoch sa darilo aj členom usporiadajúcej telovýchovnej jednoty Družba v Piešťanoch.
V silnej konkurencii pretekárov z Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie, Rakúska, Nemeckej
demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Sovietskeho zväzu, Švajčiarska
a Československa si členovia československej reprezentácie z Piešťan František Kováč
a Nina Sokolovská počínali ako skúsení reprezentanti. Kováč získal 3. miesto v akrobatickej
jazde a Sokolovská sa umiestnila na 4. mieste v slalome.
Víťazmi Veľkej ceny Slovenska sa stali Gustáv Voda z družstva Československa a Kathy
Hulmeová z Veľkej Británie.
XXI. ročník Ceny Slovenska
XXI. ročník motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska sa konal 10.
augusta 1980 pred 40.000 divákmi.
Výsledky motocyklovej časti: v triede do 125 ccm 1. miesto získal Rinaudo z Talianska
časom 34:49,67 min., druhé miesto Baláž z Československa časom 34:53,77 min., tretie
miesto Pristavník z Rakúska časom 35:06,74 min. Priemerná rýchlosť víťaza bola 137 km/h.
V triede do 250 ccm 1. miesto obsadil Beraud z Francúzska časom 32:17,62, druhé miesto
Gati z Francúzska časom 32:32,28, tretie miesto Staša z Československa časom 32:50,01.
Priemerná rýchlosť víťaza bola 147,7 km/hod.
V triede do 350 ccm: 1. miesto si vydobyl Baláž z Československa časom 38:44,32 min.,
2. miesto Graf z Francúzska časom 39:57,99 min., 3. miesto Ermidl z Talianska časom
39:07,01 min. Priemerná rýchlosť víťaza bola 151,08 km/hod.
Výsledky automobilovej časti: v triede Formula Easter 1. miesto získal Lim z Československa
časom 27:06,62 min., 2. miesto obsadil Moskal z Československa časom 27:08,27 min.,
3. miesto Veselý z Československa časom 27:08,76 min; priemerná rýchlosť víťaza bola
146,297 km/hod.
V pohárovej súťaži do 1.300 ccm: 1. miesto Heřman z Prahy časom 30:00,39 min., 2. miesto
Tomášek z Liberca časom 30:08,94 min., 3. miesto Bold z Prahy časom 30:47,91 min.
Priemerná rýchlosť víťaza bola 131,982 km/hod.
V triede A5 do 3.000 ccm: 1. miesto získal Opitzhauser z Rakúska časom 32:17,48 min., 2.
miesto Seidler z Rakúska časom 32:33,42 min., 3. miesto Summeraner časom 33:23,60 min.
Priemerná rýchlosť víťaza bola 147,693 km/hod.
Počasie počas pretekov bolo priaznivé. Záštitu nad podujatím mal minister vnútra Slovenskej
socialistickej republiky súdruh Štefan Lazar.
Počas pretekov nedošlo k vážnejšiemu úrazu.
XVI. ročník Silvestrovského behu
Dňa 30. decembra 1980 zišlo sa v Piešťanoch vyše 400 atlétov v trinástich vekových
kategóriách na XVI. tradičný Silvestrovský beh. Na XVI. Silvestrovskom behu neboli
zahraniční pretekári. Víťazmi jednotlivých kategórií boli: Mesárošová a Daško – mladšie
žiactvo, Bírešová a Hunčík – staršie žiactvo, Szabóová a Hlaváč – mladší dorast, Mikulová
a Madaj – starší dorast, Rozinová – ženy, Hrebík – neregistrovaní muži, Petöcz – veteráni,
míliari – Schmidt, Tesáček – vytrvalci.

Finančné hospodárenie MsNV za rok 1980
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1980 boli 47,877.000 Kčs. Druhy
príjmov boli tieto:
dane a poplatky 1,585.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií a vlastné príjmy
spolu 9,677.000 Kčs, plánované dotácie 18,236.000 Kčs, subvencie 10,527.000 Kčs, prevody
z fondu rozvoja a rezerv 7,181.000 Kčs, doplnkové príjmy 2,018.000 Kčs, fond cestovného
ruchu 238.000 Kčs.
Výdavky Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1980 boli 46,196.000 Kčs.
Plnenie rozpočtu výdavkov bolo nasledovné: neinvestičné výdavky (stavebníctvo, doprava,
školstvo, kultúra, vnútorná správa, práca a sociálne veci, miestne hospodárstvo, útvar
hlavného architekta, všeobecná pokladničná správa, akcia „Zveľaďovanie) 33,580.000 Kčs,
investičné výdavky (stavebníctvo, doprava, kultúra, vnútorná správa, miestne hospodárstvo,
komplexná bytová výstavba, akcia „zveľaďovanie“ – investičná časť) 10,170.000 Kčs.
Prídely a príspevky v roku 1980 činili 2,446.000 Kčs; z tejto sumy pripadlo 1,565.000 Kčs na
Kultúrne a spoločenské stredisko, 315.000 Kčs na Mestskú ľudovú knižnicu, na Balneologické
múzeum 530.000 Kčs a 36.000 Kčs na spoločenské a telovýchovné organizácie.
Technické služby mesta Piešťany
V roku 1980 mali Technické služby mesta Piešťany 225 pracovníkov; z toho počtu pracovalo
na úseku miestne komunikácie 20 a na úseku miestne hospodárstvo 205 pracovníkov.
Technické služby mesta Piešťany aj v roku 1980 dosiahli dobré výsledky pri zabezpečovaní
neplatených služieb obyvateľstvu, ako je čistenie mesta, údržba parkov a sadov, verejné
osvetlenie. Plocha verejnej zelene v roku 1980 činila 102,6 hektárov a náklady na jej údržbu
činili Kčs 3,060.000.
Dĺžka miestnych komunikácií bola v roku 1980 57 km a náklady na jej údržbu boli 5,387.000
Kčs. Náklady na čistenie mesta a odvoz odpadkov činili 3,693.000 Kčs. V roku 1980 sa
odviezlo 120.089 m3 odpadkov. Na území mesta Piešťany bolo v roku 1980 celkom 3.162
svetelných bodov. Náklady na verejné osvetlenie v roku 1980 boli 1,262.000 Kčs.
JRD Družba Piešťany
Počasie v roku 1980 bolo priaznivé pre poľnohospodárov. V roku 1980 Jednotné roľnícke
družstvo Družba v Piešťanoch dosiahlo najvyššie hektárové výnosy vo svojej histórii pri
hustosiatych obilninách. Žatva sa začala až 26. júla, pre oneskorenie jarných prác vplyvom
počasia. Ukončila sa 9. augusta 1980.
Hektárové výnosy družstva v roku 1980 boli tieto: u pšenice 72,4 q, u jačmeňa 57 q,
u kukurice na zrno 57,7 q, u kukurice na siláž 406,8 q, u kŕmnej repy 555,5 q, u cukrovky
449,6 q. Skoré zemiaky dali z hektára 107,8 q, mak 9 q, uhorky 142,7 q.
Pšenica mala vynikajúcu pekársku kvalitu a jačmeň výbornú sladovnícku kvalitu. Do štátnych
fondov družstvo odovzdalo 11.000 q pšenice, 10.000 q jačmeňa, 12.008 q kukurice, 2.016 q
zeleniny. Celková hodnota rastlinnej výroby bola v roku 1980 25,160.649 Kčs.
V živočíšnej výrobe boli úlohy splnené na 101,9 %. Družstvo dorobilo 3.498 q hovädzieho
mäsa, 8.042 q bravčového mäsa, 2,202.415 litrov mlieka.
Celková hodnota živočíšnej produkcie v roku 1980 bola 30,344.653 Kčs. Celkové výnosy
družstva v roku 1980 boli 55,506.000 Kčs a náklady boli 46,249.000 Kčs. V roku 1980 na
Jednotnom roľníckom družstve Družba v Piešťanoch pracovalo 418 pracovníkov. Priemerná
ročná odmena pracovníka bola 29.771 Kčs.

Akcia „zveľaďovanie“
V roku 1980 sme oslávili 35. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Významné
jubileum oslobodenia našej vlasti pozdravili obyvatelia Piešťan zvýšeným úsilím pri plnení
celomestského socialistického záväzku. Na jeho úspešnom plnení sa podieľali pracujúci
našich podnikov a závodov, členovia spoločenských organizácií Národného frontu, naša
mládež, žiaci a študenti z našich škôl. Pracujúci a občania nášho mesta prijali celkom
155 kolektívnych a 1.568 individuálnych socialistických záväzkov na počesť 35. výročia
oslobodenia Československa Sovietskou armádou.
Odpracovali 440.412 brigádnických hodín.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa dosiahla hodnota diela 25,500.000 Kčs
pri vynaložení finančného nákladu 1,247.100 Kčs. V tejto časti akcie „zveľaďovanie“ sa
prevádzali údržby verejných priestranstiev, mestskej zelene, výsadba okrasných drevín,
budovanie a opravy ihrísk na sídliskách a v parku, zber odpadových surovín a pod.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa na brigádnickej činnosti zúčastnilo 66.727
brigádnikov, ktorí odpracovali 428.192 brigádnických hodín.
V investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa dosiahla hodnota diela 1,541.000 Kčs pri
vynaložení finančného nákladu 1,079.000 Kčs. V investičnej časti akcie „zveľaďovanie“
sa pracovalo na stavbe Domu smútku v Kocuriciach, na stavbe hádzanárskych ihrísk,
vnútroareálovej komunikácie v záhradníctve, na výstavbe autobusových čakární.
V rokoch 1976 – 1980 v Piešťanoch v akcii „zveľaďovanie“ sa dosiahli tieto výsledky:
v investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa vytvorila hodnota diela za 36,836.000 Kčs,
v neinvestičnej časti hodnota vytvoreného diela predstavuje sumu 139,654.000 Kčs. Celkove
sa realizovalo 34 akcií.
Hospodárske výsledky piešťanských podnikov
Priemyselné závody a podniky v Piešťanoch dosiahli v roku 1980 tieto hospodárske výsledky:
Tesla, koncernový podnik je najväčšou výrobnou organizáciou v Piešťanoch, ktorá v roku
1980 zamestnávala 3.656 pracovníkov. Plán výroby v roku 1980 splnila na 100,4 %
a jej výkony dosiahli sumu 487,352.000 Kčs; Chirana – export splnila úlohy na 100,4 %
v hodnote 838,100.000 Kčs; Chirana, koncernový podnik Vrbovská cesta splnila úlohy vo
výrobe na 100,3 % v hodnote 144,028.000 Kčs; Mlyny a cestovinárne splnili plán výroby
na 97,8 % v hodnote 147,699.000 Kčs; Československá autobusová doprava na 102,1 %
(81,575.000 Kčs); Drevovýroba na 104,2 % (54,127.000 Kčs), Kovovýroba na 100,4 %
(47,800.000 Kčs); Piešťanka na 107,1 % (35,563.000 Kčs); Poľnohospodárske stavby na
101,5 % (118,654.000 Kčs); Pozemné stavby na 101,2 % (151,501.000 Kčs); Rozvoj na
99,2 % (21,476.000 Kčs); Štátne lesy na 100,7 % (482,297.000 Kčs); Tvorba na 100,1
% (v sume 30,571.000 Kčs); Vkus na 101,4 % (45,000.000 Kčs); Zlatokov na 100,5 %
(36,675.000 Kčs); Zornica na 100,9 % (24,742.000 Kčs); Západoslovenské pekárne na
103,4 % (35,976.000 Kčs); Západoslovenské pivovary na 104,7 % (18,374.000 Kčs).
Obchod a cestovný ruch v roku 1980
Maloobchodný obrat v obchodných organizáciách na území Piešťan bol v roku 1980 nad
360 miliónov Kčs.
Na tomto výsledku sa jednotlivé obchodné organizácie podieľali takto: Avana 2,917.000
Kčs, Benzinol 55,866.000 Kčs, Domáce potreby 60,801.000 Kčs, Drobný tovar 33,694.000

Kčs, Drogérie 24,996.000 Kčs, Jednota 34,395.000 Kčs, Kara – kožušiny 10,908.000 Kčs,
Klenoty 18,832.000 Kčs, Krištál 3,771.000 Kčs, Mototechna 144,897.000 Kčs, Nábytok
28,703.000 Kčs, Obuv 35,738.000 Kčs, Očná optika 1,406.000 Kčs, Okresná správa spojov
9,780.000 Kčs, Otex – odevy 35,666.000 Kčs, Otex – textil 82,982.000 Kčs, Slovakia
1,631.000 Kčs, Slovenská kniha 3,604.000 Kčs, Tuzex 19,561.000 Kčs, Zdroj 224,396.000
Kčs, Zelenina 25,588.000 Kčs, Západoslovenské uhoľné sklady 11,615.000 Kčs.
Kúpeľná sezóna v roku 1980 bola priaznivá. Návštevníci Piešťan mali k dispozícii 5.171
lôžok. Ubytovacie zariadenia poskytli návštevníkom 602.485 lôžkodní, kde prenocovalo
82.257 návštevníkov Piešťan. Na soboty a nedele prichádzalo do Piešťan až 20 tisíc
návštevníkov.
Na štyroch strážených autoparkoviskách počas letnej kúpeľnej sezóny parkovalo 105.508
motorových vozidiel, z toho 3.100 autobusov.
Stavby v roku 1980
V júni 1980 bol daný do prevádzky Dom umenia Slovenskej filharmónie pri príležitosti
jubilejného XXV. Piešťanského festivalu. Bol vybudovaný nákladom 64 miliónov Kčs.
V polovici novembra 1980 otvorili na Krajinskej ceste v Piešťanoch novú predajňu domácich
potrieb – Kovo-sortiment, vybudovanú nákladom 1,900.000 Kčs. Koncom roku 1980
dala Okresná správa spojov v Trnave do užívania novú technickú budovu s automatickou
telefónnou ústredňou v Piešťanoch, s kapacitou 6 tisíc prípojok. Túto budovu vybudovali
celkovým nákladom 47 miliónov Kčs.
V Orviskom kúte otvorili novú predajňu Potraviny, vybudovanú nákladom 1,5 milióna Kčs.
Na Valovej ulici bola otvorená nová materská škola a jasle, vybudované nákladom 4,9
miliónov Kčs.
V roku 1980 bol v Piešťanoch otvorený nový liečebný dom Balnea Esplanade s kapacitou
500 lôžok, vybudovaný nákladom 543 miliónov Kčs.
V roku 1980 sa previedli rekonštrukcie štátnej cesty Piešťany – Drahovce a štátnej cesty
Piešťany – Vrbové nákladom 9,900.000 Kčs. Dokončila sa aj príjazdová cesta k Domu
umenia nákladom 1,900.000 Kčs.
Koncom roku 1980 dali do užívania lávku pre chodcov na Krajinskom moste.
Bytová výstavba v roku 1980
V roku 1980 sa v Piešťanoch postavilo 226 bytov. Z toho počtu pripadlo na komunálnu
výstavbu nič, na družstevnú 12 bytov, na podnikovú výstavbu 150, na svojpomocnú
družstevnú výstavbu 24 bytov a na individuálnu bytovú výstavbu 40 bytov.
Rozostavených bytových jednotiek bolo 229; z toho 24 bytov v komunálnej výstavbe, 80
bytov v družstevnej, 85 bytov v podnikovej výstavbe. V svojpomocnej družstevnej výstavbe
sa nezačalo s výstavbou, v individuálnej bytovej výstavbe bolo 40 rozostavených bytov.
Komunálne služby – zrušenie
Počnúc dňom 1. januára 1980 boli zrušené Komunálne služby mesta Piešťany, nakoľko
v Trnave bol zriadený okresný podnik Komunálnych služieb.
Okresný podnik Komunálnych služieb – úsek Piešťany dosiahol v roku 1980 tieto výkony:
služby a práce pre obyvateľstvo činili 18,685.000 Kčs, tržby od obyvateľov boli 12,047.000

Kčs, vypralo sa celkom 214 ton šatstva, vyčistilo sa 154 ton šatstva. V roku 1980 Okresný
podnik Komunálnych služieb – úsek Piešťany dodal na trh 360.098 kusov rezaných kvetov.
Životné jubileum
Dňa 15. januára 1980 dožila sa súdružka Božena Zupková svojich osemdesiatin. V ten deň
sa jej dostalo vysokej pocty aj od našich najvyšších straníckych a štátnych predstaviteľov.
Prezident republiky súdruh Gustáv Husák jej za celoživotnú aktívnu politickú a verejnú
činnosť udelil Rad Víťazného februára. Toto vysoké vyznamenanie jej odovzdal predseda
Ústrednej rady odborov súdruh Karel Hoffman.
Zároveň súdružke Božene Zupkovej odovzdali blahoprajný list od generálneho tajomníka
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezidenta republiky súdruha
Gustáva Husáka, prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska
súdruha Jozefa Lenárta a predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra
Colotku.
Dňa 17. januára 1980 prijal súdružku Boženu Zupkovú aj vedúci tajomník Okresného
výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh Jozef Šepeľa, ktorý je poďakoval
za dlhoročnú obetavú prácu.
Nová materská škola a jasle
Dňa 25. februára 1980 otvorili na Valovej ulici v Piešťanoch novostavbu spoločného
zariadenia jasiel a materskej školy pre 100 detí. Stavbu realizovali Pozemné stavby Trnava,
závod Piešťany nákladom 3,800.000 Kčs.
Mestský národný výbor v Piešťanoch odovzdal novostavbu deťom piešťanských pracujúcich
matiek na počesť 32. výročia Víťazného februára.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnila podpredsedníčka Okresného národného výboru
v Trnave súdružka Mária Štefúnková a vedúci odboru školstva Okresného národného výboru
v Trnave Dr. Tibor Janda, podpredsedovia Mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruhovia Karol Amcha a Igor Kováčik, vedúci odboru školstva a kultúry Mestského
národného výboru v Piešťanoch súdruh Karol Škodoň a ďalší hostia.
Návšteva
Dňa 2. apríla 1980 navštívil mesto Piešťany a Československé štátne kúpele v Piešťanoch
veľvyslanec Sovietskeho zväzu v Československu súdruh Alexander Botvin.
Sľub iskier
Dňa 16. mája 1980 sa na námestí Slovenského národného povstania v Piešťanoch uskutočnil
slávnostný sľub iskier a pionierov piešťanských škôl za prítomnosti predstaviteľov našich
politických a štátnych orgánov.
K sľubu nastúpilo 980 iskier a pionierov. Tejto akcie sa zúčastnil aj vzácny hosť zo
Sovietskeho zväzu, čestný občan Piešťan súdruh M.U. Petrosjan.
Družobná návšteva
Dňa 19. mája 1980 v skorých ranných hodinách privítali predstavitelia nášho okresu a mesta
na piešťanskej železničnej stanici vzácnych hosťov zo Saratovskej oblasti, ktorí k nám

zavítali v rámci Dní družby Západoslovenského kraja so Saratovskou oblasťou.
Delegáciu sprevádzal podpredseda Západoslovenského národného výboru
Ing. súdruh
Ondrej Bocko.
Návšteva
Koncom júna 1980 navštívil koncernový podnik Tesla v Piešťanoch minister školstva
Slovenskej socialistickej republiky súdruh Juraj Buša. So záujmom si prezrel pracoviská
závodu a okrem výrobnej problematiky sa zaujímal o uplatňovanie absolventov stredných
a vysokých škôl v praxi.
Sĺňava – chránená študijná plocha
S platnosťou od 1. júla 1980 bola vyhlásená chránená študijná plocha Sĺňavy. Plocha vodnej
nádrže je významnou migračnou lokalitou vodného vtáctva. Vybudovaním umelého ostrova
sa vytvorili aj dobré podmienky hniezdenia pre vodné vtáctvo.
Pre Sĺňavu sa navrhujú tieto opatrenia: stavebná uzávera, vylúčenie výkonu poľovného
práva, zamedzenie výsadby nevhodných drevín, vylúčenie ťažby nerastných surovín
a znečisťovanie odpadmi.
Návšteva z Heinoly
V dňoch 12. až 19. júla 1980 bola v Piešťanoch na návšteve delegácia družobného mesta
Heinola. Na čele delegácie bol Heikki Káija, poslanec a člen Mestskej rady mesta Heinola,
ďalej v delegácii boli Jukka Hietanen, poslanec Mestskej rady, Eino Leppekerp, Tapio
Liljanien a Aulis Nieminen. Počas svojho pobytu v Piešťanoch navštívila delegácia viaceré
piešťanské závody a podniky. V Chirane si hostia z Heinoly prezreli výrobky zdravotníckej
techniky, boli aj v podniku Mlyny a cestovinárne a živo sa zaujímali o prácu družstevníkov
na Jednotnom roľníckom družstve Družba Piešťany.
Delegáciu z družobného mesta Heinola vo Fínsku prijal aj predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman.
Medzinárodná súťaž
V dňoch 11. a 12. septembra 1980 konala sa v Nórsku Medzinárodná súťaž zručnosti
lesných robotníkov. Zúčastnil sa na nej aj lesný robotník Jozef Zemaník z Lesného závodu
v Piešťanoch.
Za účasti zástupcov zo štrnástich štátov získal Jozef Zemaník v jednej zo súťažných disciplín
a to „v presnosti skracovania výrezov na podložke“ prvé miesto a zlatú medailu.
Zlaté odznaky BSP
Kolektív technicko-hospodárskych pracovníkov v závode Poľnohospodárske stavby
v Piešťanoch už pred štyrmi rokmi sa začal uchádzať o zlaté odznaky Brigády socialistickej
práce. Brigáda socialistickej práce vedená súdruhom Jánom Adamkovičom na prvé miesto
kládla zodpovednosť za kvalitnú prácu elektro a vodoinštalatérov, kúrenárov a stolárov, od
ktorých vo veľkej miere závisí včasné odovzdanie stavieb. V tom smere Brigáda socialistickej
práce súdruha Jána Adamkoviča mala významné úspechy.
Dňa 13. júna 1980 udelil Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva
Adamkovičovej brigáde právo používať názov Brigáda socialistickej práce československo-

sovietskeho priateľstva. Dňa 24. októbra 1980 na slávnostnej konferencii Revolučného
odborového hnutia v Poľnohospodárskych stavbách v Piešťanoch udelili desiatim členom
brigády socialistickej práce súdruha Jána Adamkoviča zlaté odznaky Brigády socialistickej
práce.
Sálový futbal v Piešťanoch
Dňa 15. novembra 1980 sa v Piešťanoch po prvýkrát uskutočnil turnaj v sálovom futbale.
Sálový futbal vznikol v Južnej Amerike v 60-tych rokoch tohto storočia. Miesto futbalovej
lopty sa používa tzv. „lenivá lopta“, ktorá má stlmený odskok. Piešťanské družstvo sálového
futbalu sa stalo účastníkom celoslovenského finále.
Návšteva
Dňa 28. novembra 1980 navštívil Piešťany minister pre miestnu správu Sýrskej arabskej
republiky generál Adnan Dabbab. V ten deň sýrskeho ministra, ktorého sprevádzal minister
vnútra Slovenskej socialistickej republiky súdruh Štefan Lazar, prijal predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman.
Stretnutie zdravotníkov
Dňa 16. decembra 1980 konalo sa v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch celoslovenské
stretnutie zdravotníkov, na tomto stretnutí minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej
republiky súdruh Emil Matejíček a predseda odborového zväzu pracovníkov v zdravotníctve
odovzdali vyznamenanie „Najlepší pracovník podniku“ aj piatim zdravotníckym
pracovníkom Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch. Boli to: Emília Chudá,
Margita Bednárová, Anna Lipková, Margita Sekáčová, Ladislav Zelenay.
Zdravotná starostlivosť o účastníkov odboja
Pri Mestskom výbore Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bola začiatkom
roka 1980 vytvorená Komplexná racionalizačná brigáda pri Nemocnici s poliklinikou
v Piešťanoch, ktorá prebrala zdravotnú starostlivosť o účastníkov odboja, členov Mestského
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Predsedom tejto sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom výbore Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov sa stal MUDr. Platon Cisár, primár röntgenologického
oddelenia Nemocnice s poliklinikou.
Starostlivosť o rodinu a deti v r. 1980
I napriek tomu, že naša socialistická spoločnosť robí všetky opatrenia a poskytuje zvýšenú
pomoc rodinám s deťmi, stále sa vyskytujú ešte rodiny, v ktorých nie je zabezpečený riadny
telesný a duševný vývoj detí.
Mestský národný výbor v Piešťanoch aj v roku 1980 venoval zvýšenú pozornosť problémovým
a narušeným rodinám, v ktorých je narušená výchova detí.
V roku 1980 Mestský národný výbor v Piešťanoch evidoval 42 narušených a 128
problémových rodín. Pri narušených rodinách ide o rodiny alkoholikov, výtržníkov
a delikventov a pod. Pri problémových rodinách ide o rodiny, ktoré sú pred rozvodom, po
rozvode, deti narodené mimo manželstva, vymáhanie výživného a pod. V roku 1980 počet

evidovaných alkoholických rodín bol 39 s počtom 52 detí. V roku 1980 bolo podaných na
Okresný súd v Trnave 6 žalôb o zistenie otcovstva a 2 žaloby o zapretie otcovstva. V roku
1980 sa trestnej činnosti dopustilo 26 mladistvých osôb. V evidencii ťažko vychovávateľných
detí bolo 37 maloletých detí, z toho 1 dieťa cigánskej rodiny a 7 prípadov záškoláckych detí.
Vyznamenania
Anne Kalačovej, pracovníčke Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch pri
príležitosti životného jubilea sa dostalo vzácneho vyznamenania. V decembri 1980 tajomník
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh Anton Nehaj jej
odovzdal štátne vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus. Toto vyznamenanie jej
udelil prezident republiky súdruh Gustáv Husák za dlhoročné pôsobenie vo funkciách a za
dobrú politickú prácu.
Súdruh Filip Hanic, bývalý zamestnanec Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch,
oslávil v roku 1980 svoje 85. narodeniny. Súdruh Filip Hanic má veľkú zásluhu o rozšírenie
radov dobrovoľných požiarnikov v Piešťanoch. Bol aj jedným z prvých predsedov požiarnej
organizácie v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch. Za svoju dlhoročnú
obetavú prácu v požiarnej ochrane bol vyznamenaný zlatou medailou Za vernosť.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v roku 1980
V roku 1980 bolo na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch uvítaných do života 133
novorodencov. Bolo uzavretých 328 občianskych sobášov. Bolo 38 občianskych pohrebov
a rozlúčiek.
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch zabezpečoval
aj iné akcie. V roku 1980 usporiadal 20 prijatí zaslúžilých členov Komunistickej strany
Československa a odbojárov, 10 výročí sobášov, 75 životných a pracovných jubileí, 1
rozlúčku s brancami, 1 prijatie vojakov z prezenčnej služby, 150 prípadov starostlivosti
o prestarlých, 8 odovzdaní občianskych preukazov a ďalších 27 akcií ako bola účasť pri
odovzdaní výučných listov, slávnostný sľub iskier a pionierov.
V roku 1980 pracovalo na území Piešťan okolo 50 aktívov Zboru pre občianske záležitosti.
Zmeny v komisiách MsNV v Piešťanoch
Plenárne zasadnutie Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa
20. decembra 1979 prejednalo a schválilo navrhované zmeny v komisiách Mestského
národného výboru v Piešťanoch.
Do funkcie predsedu na ochranu verejného poriadku Mestského národného výboru
ustanovilo poslanca súdruha Ivana Kľúčovského. Do funkcie predsedu dopravnej komisie
Mestského národného výboru poslanca súdruha Emila Friča. Do funkcie predsedu komisie
pre mládež a telesnú výchovu MUDr. Vojtecha Daňu. Za tajomníka komisie pre mládež
a telesnú výchovu Mestského národného výboru MUDr. Dušana Kvasnicu.
Predškolské a školské zariadenia
V roku 1980 bolo v Piešťanoch 8 detských jaslí a 17 materských škôl. V detských jasliach
bolo umiestnených 379 detí a v materských školách 1.298 detí.
Na území mesta bolo 7 základných deväťročných škôl. V nich bolo 3.920 žiakov. V I. – IV.
ročníku bolo 2.272 žiakov, v V. – IX. ročníku 1.648. Počet tried spolu bol 150. Výberové

školy boli: gymnázium, stredná priemyselná technická škola, stredná priemyselná škola
elektrotechnická a stredná hotelová škola.
Gymnázium v roku 1980 malo 703 žiakov, Stredná priemyselná technická škola 278, z nich
212 bývalo v internáte. Stredná priemyselná škola elektrotechnická mala 472 žiakov, z nich
91 bývalo v Domove mládeže. Stredná hotelová škola mala 652 žiakov, z ktorých 300 bývalo
v Domove mládeže.
V Piešťanoch v roku 1980 bolo 21 školských stravovní, ktoré spolu mali 4.447 stravníkov.
Miestna organizácia Slov. rybárskeho zväzu
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch mala v roku 1980 celkove
690 členov. V roku 1980 zabezpečila rybárske preteky na Sĺňave, v Drahovciach, nočné
preteky a preteky žien.
V roku 1980 bolo športovým spôsobom ulovených 10.340 kusov rýb o celkovej váhe 11.855
kg. Boli ulovené tieto druhy rýb:
kapor – 2.799 kusov o váhe 6.424 kg, lieň – 119 kusov o váhe 125 kg, pleskáč – 953 kusov
o váhe 666,50 kg, piest zelený – 26 kusov o celkovej váhe 22,50 kg, mrena – 36 kusov
o váhe 31 kg, jalec – 970 kusov o váhe 721 kg, podustva – 1.126 kusov o váhe 649,50 kg,
biela ryba – 989 kusov o váhe 432 kg, šťuka – 344 kusov o váhe 760,50 kg, zubáč – 677
kusov o váhe 1.141 kg, ostriež – 1533 kusov o váhe 172,50 kg, úhor – 12 kusov o váhe 17,50
kg, sumec – 24 kusov o váhe 170 kg, nosáľ – 16 kusov o váhe 10,50 kg, mieň – 341 kusov
o váhe 148 kg, pstruh potočný – 19 kusov o váhe 6 kg, pstruh dúhovitý – 40 kusov o váhe
35 kg, boleň – 113 kusov o váhe 249 kg, karas – 200 kusov o váhe 72,50 kg.
Mestská organizácia rybárov zabezpečila v roku 1980 vybudovanie pstruhových rybníčkov
v Moravanoch na Striebornici a kaskády na Striebornici, na potoku Modrová a Dubová.
Na počesť 35. výročia oslobodenia Československa odpracovali členovia mestskej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 4.815 brigádnických hodín.
Piešťanskí záhradkári
V Piešťanoch v roku 1980 bolo 7 základných organizácií Slovenského zväzu záhradkárov
s 350 členmi a približne 7 hektárov vzorne obhospodarovanej záhradkárskej pôdy. Najväčšia
je záhradkárska osada Sĺňava so 101 členmi, ktorej predsedom je Ing. T. Šínsky. Piešťanskí
záhradkári dosahujú veľmi dobré výsledky pri pestovaní zeleniny, ovocia a kvetín. Roku
1979 sa piešťanskí záhradkári zúčastnili na výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Ružindole,
kde Oľga Stankovičová získala zlatú plaketu a štyria pestovatelia – záhradkári čestné uznanie.
Aktív vynálezcov a zlepšovateľov
V auguste 1980 bol v koncernovom podniku Tesla v Piešťanoch aktív vynálezcov
a zlepšovateľov. Jeho účastníci sa na aktíve oboznámili s výsledkami zlepšovateľského
hnutia za I. polrok 1980.
Za toto obdobie podali v piešťanskej Tesle 150 zlepšovacích návrhov. Komisia z nich prijala
72 a 53 zlepšovacích návrhov už aj zaviedli do výroby. Ročné úspory z realizovaných
zlepšovacích návrhov predstavujú sumu 2 milióny Kčs.
Celkový spoločenský prínos zo zlepšovacieho hnutia v Tesle je vyše 5,2 milióna Kčs. Do
hnutia zlepšovateľov sa v piešťanskej Tesle zapojilo 161 pracovníkov, z toho 11 žien.

Požiarovosť v Piešťanoch v roku 1980
V roku 1980 bolo na území mesta Piešťany 8 požiarov, ktoré zapríčinili škodu vo výške
1,450.000 Kčs. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba zranená. Najväčšiu škodu spôsobil
požiar objektu Balnea Palace v Československých štátnych kúpeľoch. Príčinou požiaru bolo
chybné vykurovacie teleso a požiarom spôsobená škoda činila 950.000 Kčs.
Okrem týchto požiarov vzniklo na území Piešťan ešte 5 požiarov, ktoré boli kvalifikované
ako zahorenie. V týchto prípadoch požiare boli včas hlásené, v zárodku likvidované a preto
nevznikli škody väčšieho rozsahu.
V roku 1980 verejný požiarny útvar v Piešťanoch uskutočnil zásahy v 11 prípadoch mimo
územia Piešťan. Verejný požiarny útvar v Piešťanoch v roku 1980 mal osem príslušníkov.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1980 bol 2.821
postelí.
Počet odliečených pacientov
V roku 1980 bolo odliečených 31.669 ústavných pacientov, z toho bolo 4.821 pacientov
z nesocialistických štátov a 3.650 pacientov zo socialistických štátov.
Pacienti z nesocialistických štátov:
z Anglicka 24, z Belgicka 17, z Fínska 2, z Francúzska 13, z Grécka 2, z Holandska 22,
z Islandu 27, z Nemeckej spolkovej republiky 1.191, z Portugalska 6, z Rakúska 1.960, zo
Španielska 1, zo Švajčiarska 87, zo Švédska 22, z Talianska 8, zo Západného Berlína 213,
z Brazílie 6, z Chile 14, z Kanady 58, z Mexika 2, z Peru 3, z Uruguay 6, zo Spojených štátov
severoamerických 473, z Venezuely 4, z Kolumbie 0, z Alžírska 7, z Egypta 3, z Kenie 1,
z Lýbie 17, z Maroka 3, z Arábie 2, z Cypru 12, z Iraku 94, z Izraela 6, z Indie 1, z Jordánska
33, z Kuwaitu 200, z Libanonu 198, zo Sýrie 19, z Bahrainu 2, z Arabského emirátu 14,
z Abu Dhabi 6, z Dubai 4, z Austrálie 21.
Ambulantne liečení pacienti:
zo Sovietskeho zväzu 4, z Belgicka 1, z Dánska 1, z Holandska 1, z Nemeckej spolkovej
republiky 12, z Rakúska 10, zo Švajčiarska 1, zo Švédska 2, z Kanady 5, zo Spojených štátov
severoamerických 4, z Lýbie 3, z Iraku 40, z Jordánska 10, z Kuwaitu 236, z Libanonu 9,
z Austrálie 2, z Iránu 1, zo Spojených arabských emirátov 37.
Pacienti zo socialistických štátov
Ústavní pacienti: z Maďarska 48, z Nemeckej demokratickej republiky 3.370, z Poľska 217,
z Rumunska 2, zo Sovietskeho zväzu 8.
Ambulantne liečení pacienti: z Bulharska 1, z Nemeckej demokratickej republiky 209,
z Poľska 123, zo Sovietskeho zväzu 4.
Investície v roku 1980
V priebehu roku 1980 bolo preinvestovaných 205.302 Kčs. Dňa 25. novembra 1980 bol
uvedený do prevádzky nový liečebný dom Esplanade s kapacitou 512 lôžok.

Knižnica Československých štátnych kúpeľov
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch je v liečebnom dome Lívia
a v liečebnom dome Balnea Esplanade. Knižnica v Lívii má 3.080 kníh z lekárskej odbornej
literatúry a 7.849 beletristických kníh.
Výpožičiek bolo 13.100.
Knižnica v liečebnom dome Esplanade má 4.235 kníh z oboru beletrie.
Výpožičiek bolo 12.843.
Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
Vo februári 1980 bol v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch na liečení s.
Čapka, predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie Ústredného výboru Komunistickej
strany Československa.
Dňa 1. marca 1980 navštívila Československé štátne kúpele v Piešťanoch 40-členná delegácia
rakúskych komunistov. Informovali sa o liečebných metódach v kúpeľoch a o liečebnej
starostlivosti v Slovenskej socialistickej republike.
Dňa 20. marca 1980 navštívila kúpele v Piešťanoch dvojčlenná delegácia Červeného kríža
z Maďarska, vedená MUDr. J. Šándorom, riaditeľom odboru Ministerstva zdravotníctva
Maďarskej ľudovej republiky.
Dňa 24. apríla 1980 prehliadla si piešťanské kúpele 5 členná delegácia z Vietnamskej
socialistickej republiky, vedená námestníkom ministra kultúry.
Dňa 29. apríla 1980 navštívilo Československé štátne kúpele v Piešťanoch 25 manželiek
diplomatických pracovníkov Federálneho ministerstva zahraničných vecí. Dňa 21. júna
1980 navštívila Piešťany 6 členná delegácia Nemeckej demokratickej republiky na čele
s ministrom ľahkého priemyslu Nemeckej demokratickej republiky Bushmannom. V dňoch
14. – 17. júla 1980 bola na návšteve v Piešťanoch 33 členná delegácia fínskych odborov.
Prehliadla si vnútorný areál Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Dňa 10. októbra 1980 navštívili piešťanské kúpele dvaja novinári z Etiópie. Prezreli si
kúpeľné zariadenie.
Dňa 10. októbra 1980 navštívil Československé štátne kúpele v Piešťanoch námestník
ministra zdravotníctva Sovietskeho zväzu.
Počasie v roku 1980
Január 1980 bol chladný mesiac. Napadlo hodne snehu, ktorý trval aj vo februári. Mrazy boli
silné. Najnižšie teploty boli koncom januára, kedy mrazy dosahovali až -14° C. V marci
sa oteplilo, trvali však slabšie nočné mrazy. Apríl bol chladný, len v polovici mesiaca
bolo niekoľko teplých dní. Teploty dosiahli až 24° C. Potom nastalo opäť chladné počasie
s nočnými mrazmi.
Jar prišla neskoro. Máj bol chladný, nočné teploty sa pohybovali od 0 ° C až do 4° C. Aj
v júni a v júli bolo nepriaznivé počasie, denné teploty dosiahli najviac 20° C a niekoľko
razy 24° C. V júli hodne pršalo. V prvej polovici augusta však nastali veľké horúčavy až
32° C. Mesiace september a október mali mierne počasie. Začiatkom novembra sa značne
ochladilo, 5. novembra napadlo až 10 cm snehu a teplota v noci poklesla až na -4° C. Sneh
a fujavice prišli aj koncom novembra, mrazy dosahovali až -10° C a trvali až do polovice
decembra. Koncom decembra sa trochu oteplilo a sneh zmizol.

Pohyb obyvateľstva
V roku 1980 sa v Piešťanoch narodilo 473 detí, v tom 243 chlapcov a 230 dievčat.
Zomrelo 316 ľudí, v tom 168 mužov a 148 žien.
V roku 1980 bolo v Piešťanoch uzavretých 226 sobášov.
Rozviedlo sa 60 manželstiev.
V roku 1980 sa z Piešťan vysťahovalo 558 ľudí, v tom 270 mužov a 288 žien. Do Piešťan
sa v roku 1980 prisťahovalo 995 ľudí, v tom 470 mužov a 525 žien. Migračný prírastok
obyvateľstva bol 437 ľudí, v tom 200 mužov a 237 žien. Prirodzený prírastok obyvateľstva
bol 157 ľudí, v tom 75 mužov a 82 žien. Celkový prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku
1980 bol 594 ľudí, v tom 275 mužov a 319 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1. januáru 1981 bol 30.517 ľudí, v tom 14.545 mužov
a 15.972 žien.

Rok 1981
Rok 1981 bol významným rokom v politickom, spoločenskom a hospodárskom živote
našej krajiny. Oslávili sme v ňom 60. výročie vzniku Komunistickej strany Československa,
v tomto roku sa konal aj XVI. zjazd Komunistickej strany Československa a vo všeobecných
voľbách sa zvolili zastupiteľské zbory všetkých stupňov.
V roku 1981 sme vstúpili aj do 1. roku 7. päťročnice.
Tieto významné udalosti boli mocným podnetom k splneniu politických, ekonomických,
spoločenských a kultúrnych úloh v celej našej vlasti, i v živote Piešťan. Úspešne sa splnili
prijaté záväzky, ktoré prijali obyvatelia Piešťan z príležitosti týchto významných udalostí.
V roku 1981 bolo v Piešťanoch zvolených 13 nových občianskych výborov s 202 členmi,
ktoré budú zabezpečovať úzky kontakt občanov mesta s Mestským národným výborom
a pomáhať organizovať ich účasť na riadení verejných vecí, na podujatiach zabezpečujúcich
skrášľovanie mesta, vylepšení životného prostredia a na kultúrno-výchovnej práci medzi
našimi občanmi.
Aj v roku 1981 sa dosiahli hodnotné úspechy vo výstavbe a celkovom rozvoji mesta.
Vybudovali sa ďalšie nové cesty, chodníky, previedli sa terénne úpravy niektorých sídlisk,
prevádzal sa výsadba a údržba novej zelene a parkov a ďalších verejnoprospešných potrieb.
Pokračovalo sa vo výstavbe Prioru, polikliniky a začali sa aj zemné práce na výstavbe
sídliska Adam Trajan. Aj v kultúre, školstve, zdravotníctve, službách a v sociálnom
zabezpečení boli dosiahnuté dobré výsledky.
Mestský národný výbor, jeho poslanci, spoločenské organizácie Národného frontu,
občianske výbory pod vedením Komunistickej strany Slovenska svojou masovopolitickou,
organizátorskou a výchovnou prácou dosiahli, že v roku 1981 bolo odpracovaných 348.644
brigádnických hodín v rámci plnenia celomestského socialistického záväzku a úspešne sa
splnili aj úlohy, obsiahnuté vo Volebnom programe Národného frontu.
V roku 1981 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch štyri zasadnutia,
Rada Mestského národného výboru sa zišla na zasadnutie 18 razy.
Štatút kúpeľného miesta Piešťany
Dňa 21. januára 1981 č. 23 bol schválený uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky
Štatút kúpeľného miesta Piešťany. Tým sa zrušil Štatút kúpeľného miesta Piešťany, vydaný
uznesením vlády Československej republiky č. 135 z 18. januára 1956.
Územie kúpeľného miesta Piešťany je zhodné s územným obvodom Mestského národného
výboru v Piešťanoch.
Štatút má 12 článkov. Prvý článok obsahuje Základné ustanovenie, druhý článok obsahuje
opatrenia na ochranu a rozvoj kúpeľného miesta, tretí článok Hygienické a protiepidemické
opatrenia, štvrtý Opatrenia na udržovanie čistoty a poriadku, piaty Doprava a spoje, šiesty
Opatrenia na zabezpečenie pokoja, siedmy článok je Zásobovanie, ôsmy článok Kultúrna
činnosť, 9. článok Ubytovacie služby, desiaty článok Informačná služba, jedenásty článok
obsahuje Povinnosti orgánov a organizácií, dvanásty článok tvorí Záverečné ustanovenie.
Mestský národný výbor v Piešťanoch a Československé štátne kúpele v Piešťanoch
predkladajú v januári každého roku vyhodnotenie plnenia kúpeľného štatútu Ministerstvu
zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

Mestská konferencia KSS
V liečebnom dome Slovan sa 31. januára konala mestská konferencia Komunistickej strany
Slovenska v Piešťanoch. Na konferencii sa zodpovedne hodnotila práca piešťanských
komunistov. 169 delegátov privítalo medzi sebou delegáciu Západoslovenského krajského
výboru Komunistickej strany Slovenska, vedenú kandidátkou Ústredného výboru
Komunistickej strany Československa, členkou predsedníctva Západoslovenského
krajského výboru Komunistickej strany Slovenska súdružkou Emíliou Lagovou a delegáciu
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, vedenú tajomníkom Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska súdruhom Antonom Nehajom.
Rokovanie mestskej konferencie Komunistickej strany Slovenska otvoril podpredseda
Mestského výboru KSS súdruh Emil Frič. Správu o činnosti Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska predniesol jeho predseda súdruh Ľubomír Křen. Jednou z hlavných oblastí,
ktorej venoval Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch mimoriadnu
pozornosť, bol rozvoj mesta a s tým súvisiaca starostlivosť o jeho obyvateľov. V diskusii
vystúpilo 15 diskutérov, ktorí hovorili o aktuálnych úlohách strany.
Voľby do zastupiteľských zborov
Najvýznamnejšou politickou udalosťou po XVI. zjazde Komunistickej strany Československa
v roku 1981 boli voľby do zastupiteľských zborov, ktoré sa konali v dňoch 5. a 6. júna 1981.
V Piešťanoch bolo – vrátane kúpeľných pacientov a návštevníkov mesta – do voličských
zoznamov zapísané 24.042 voličov, z čoho sa volieb zúčastnilo 23.965, čo je 99,68 %.
Zvolení boli títo poslanci:
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky – Snemovňa ľudu: Mária
Paulechová, zootechnička, Jednotné roľnícke družstvo Pokrok, Ostrov.
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky – Snemovňa národov:
PhDr. Zdenko Nováček, riaditeľ Štátneho konzervatória, Bratislava.
Slovenská národná rada:
Jozef Ďurica, tajomník Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, Bratislava.
Západoslovenský krajský národný výbor:
Jaroslav Gažovič, Divadlo pre deti a mládež Trnava.
Eva Brošová, Západoslovenské pekárne, Piešťany.
Okresný národný výbor:
Jolana Angelovičová, Zornica, Piešťany, Ľudmila Balážiová, Výskumný ústav rastlinnej
výroby, Piešťany, Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch,
Anna Horúcková, Tesla, Piešťany, Ladislav Valach, Rozvoj, Piešťany, Katarína Prišticová,
Komunálne služby, Piešťany, Ing. Štefan Šandrík, Atómová elektráreň, Jaslovské
Bohunice, Vladimír Kusý, Tesla, Piešťany, Ladislav Gajderus, tajomník Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska, Trnava, Ing. Ľubomír Ivanov, Chirana, Piešťany, Margita
Fričová, Okresný národný výbor, Trnava, Štefan Pindjak, Družba, Piešťany, Ing. Štefan
Majerík, Drevovýroba, Piešťany.
Mestský národný výbor Piešťany:
Karol Amcha, Anton Bača, Ladislav Bačík, Vladimír Böhm, Ivan Brezovan, Oto Brezula,
Ján Bzdušek, Ing. Oľga Danášová, Benedikt Danko, MUDr. Vojtech Daňo, Ing. Andrej
Dobiáš, Agneša Dolejšová, Dušan Domorák, Jana Drahovská, Anna Dvorská, Ing. Jozef
Duchovič, Jozef Ďurka, Ing. Stanislav Ďurčo, Emil Frič, Ing. Miroslav Haring, Štefan Hauser,

Viliam Herman, Mária Hlošková, Milan Hurkala, Ján Chudý, Jaroslav Janeček, Ing. Vojtech
Jezerský, Ing. Ľudmila Kiššová, Michal Klčo, Mária Klimová, Ivan Kľúčovský, František
Kohút, Vojtech Komadel, Ľudovít Komlóši, major Imrich Kováč, Mária Kováčová, Marta
Kostrošová, Eva Kubánová, Jozef Lacko, Magda Maďarová, Alexandra Madlová, Erika
Martančíková, Ivan Masár, Ján Melich, Peter Mezník, Jozef Michálek, Anton Mišura, Dana
Moravčíková, Milan Nedorost, Gabriela Nitranská, Mária Nižňanská, Božena Papánková,
Michal Paulík, Ing. Jaromír Pavlák, Vladimír Pribiš, Emil Rehánek, Eva Ričányová, MUDr.
Emil Scholtz, Ing. Emil Sedlák, Ing. Juraj Sláma, Alžbeta Smoláková, Juraj Sopko, Emil
Stanko, Ladislav Strečanský, Michal Ščasný, Ján Ščevko, Jana Ševčíková, Mária Štefíková,
Milan Tuhela, Richard Trupp, Oľga Psalmanová, RSDr. Anna Valová, Ľudmila Valková,
Milan Vereš, Ľudovít Vitko, Jana Trnavská, MUDr. František Vlček, Mária Zaťková, Pavol
Zelka, Izidor Zuzic.
Celkove do Mestského národného výboru v Piešťanoch bolo zvolených 80 poslancov.
Dňa 29. júna 1981 v liečebnom dome Slovan sa konalo ustanovujúce plenárne zasadnutie
Mestského národného výboru v Piešťanoch. Zvolení poslanci zložili sľub v prítomnosti
Jozefa Tomašoviča, predsedu Okresného národného výboru v Trnave. Potom poslanci zvolili
nových funkcionárov a orgány Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Predseda a podpredsedovia Mestského národného výboru v Piešťanoch:
Za predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch bol zvolený Viliam Herman, za
podpredsedov Karol Amcha a RSDr. Anna Valová, za tajomníka Dušan Domorák.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch:
Radu Mestského národného výboru v Piešťanoch v počte 13 členov zvolili v tomto zložení:
Karol Amcha, Benedikt Danko, Dušan Domorák, Viliam Herman, Michal Klčo, Jozef
Michálek, Michal Paulík, Eva Ričányová, Ing. Emil Sedlák, MUDr. Emil Scholtz, Ing. Juraj
Sláma, Alžbeta Smoláková, RSDr. Anna Valová.
Komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch na volebné obdobie 1981 – 86:
Počet komisií: 12, počet členov celkom: 122. Z toho: poslanci Mestského národného výboru:
67, menovaní členovia: 55.
Komisia miestneho a bytového hospodárstva Mestského národného výboru v Piešťanoch:
Poslanci MsNV: Ľudovít Komlóši, predseda, Ľubomír Valo, tajomník, Ivan Masár,
podpredseda. Členovia: Mária Hložková, Mária Kováčová, Emil Rehánek, Milan Tuhela.
Menovaní členovia: Emil Goga, Viliam Beták, Júlia Mazáková, Anna Nebenführová.
Komisia obchodu a cestovného ruchu MsNV v Piešťanoch:
Poslanci MsNV: Ivan Brezovan, predseda, Zuzana Petláková, tajomníčka, Mária Zaťková,
podpredseda. Členovia: Jana Drahovská, Anna Dvorská, Dana Moravčíková, Richard Trupp.
Menovaní členovia: MUDr. Ladislav Bertoli, Ing. Branislav Držík, Ing. Juraj Halmay, Vlasta
Ondrejková.
Komisia dopravná pri MsNV v Piešťanoch:
Poslanci Mestského národného výboru: Emil Frič, predseda, Peter Haring, tajomník,
Vladimír Böhm, podpredseda. Členovia: Anton Bača, Oto Brezula, Peter Mezník.
Menovaní členovia: Ľubomír Valo, Tibor Petrikovič, RSDr. Jozef Urban.
Komisia školstva a kultúry MsNV:
Poslanci MsNV: Eva Kubánová, predseda, Oľga Psalmanová, podpredseda, Karol Škodoň,
tajomník. Členovia: Ing. Oľga Danášová, Agneša Dolejšová, Jana Ševčíková, Ľudovít Vitko.
Menovaní členovia: Dr. Ladislav Gabovič, Milan Janek, Milan Zelenay, Marián Hudcovič.

Komisia sociálna a zdravotná MsNV v Piešťanoch:
Poslanci Mestského národného výboru v Piešťanoch: MUDr. František Vlček, CSc.,
predseda, Milan Vereš, podpredseda, Kvetoslava Rothová, tajomníčka. Členovia: Božena
Papánková, Marta Kostrošová, Mária Štefíková.
Menovaní členovia: Štefan Grúň, Magda Paulikovičová, Jarolím Masarovič.
Komisia pre mládež a telesnú výchovu MsNV v Piešťanoch:
Poslanci Mestského národného výboru: MUDr. Vojtech Daňo, predseda, MUDr. Dušan
Kvasnica, podpredseda, Cecília Refková, tajomník. Členovia: Ladislav Bačík, Milan
Hurkala, Erika Martančíková, Juraj Sopko, Emil Stanko.
Menovaní členovia: Štefan Gregorička, Lýdia Mayerová, Tibor Krajčovič.
Výbor ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch:
Poslanci Mestského národného výboru v Piešťanoch: Izidor Zuzic, predseda, Ján Chudý,
podpredseda, Magda Duranová, tajomník. Členovia: Jana Trnavská, Mária Nižňanská,
Ľudmila Valková, Vojtech Komadel, Ing. Stanislav Ďurčo.
Menovaní členovia: Ing. Ján Zubčák.
Komisia vodného a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva:
Poslanci MsNV: Ing. Andrej Dobiáš, predseda, Margita Vojtková, tajomníčka, Ing. Jozef
Duchovič, podpredseda. Členovia: Jozef Ďurka, Ing. Miroslav Haring, Ladislav Strečanský.
Menovaní členovia: Ing. Severín Kubinec, Petronela Paulíková, MUDr. Milan Škarka.
Komisia výstavby a územného plánovania MsNV v Piešťanoch:
Poslanci Mestského národného výboru v Piešťanoch: Štefan Hauser, predseda, Rudolf
Horoško, tajomník, Milan Nedorost, podpredseda. Členovia: Anton Mišura, Magda
Maďarová, František Kohút.
Menovaní členovia: Karol Horňák, Ing. architekt Peter Chudý, Ing. Ján Poturnaj.
Finančná komisia MsNV v Piešťanoch:
Poslanci Mestského národného výboru: Ing. Vojtech Jezerský, predseda, Ing. Peter Bezák,
tajomník, Alexandra Madlová, podpredseda. Členovia: Ing. Ľudmila Kiššová, Mária
Klimová, Ján Melich.
Menovaní členovia: Ing. Pavol Šišovský, Ing. Alena Škulecová, Mária Valková, Rudolf
Nedorost, Ján Horvát, Vojtech Bartovič, Ján Bojňanský.
Komisia na ochranu verejného poriadku: Ivan Kľúčovský, predseda.
Vedúci odborov: Staviteľ Rudolf Horoško – vedúci odboru výstavby a územného plánovania;
Ing. Peter Bezák – vedúci finančného odboru; Ing. Rudolf Mikula – vedúci plánovacieho
odboru; Ľubomír Valo, vedúci odboru miestneho hospodárstva, dopravy a cestovného
ruchu; Karol Škodoň – vedúci odboru školstva a kultúry a sociálneho zabezpečenia; Anna
Nebenführová – vedúca bytového odboru; Ján Hanus – vedúci odboru organizačného
a vnútorných vecí.
Voľby do občianskych výborov.
V dňoch 15. – 22. októbra 1981 prebiehali na území mesta Piešťany voľby do občianskych
výborov. Do 13 občianskych výborov bolo zvolených 189 členov.
Filmový festival pracujúcich 1981
Filmový festival pracujúcich – Zima 1981, prebiehal od 23. do 30. januára 1981 v kine

Moskva. Premietali sa tieto filmy: Sunny, film Nemeckej demokratickej republiky; Hodiny
– slovenský film; Zimná dovolenka – sovietsky film; Dni života plynú – juhoslovanský
film; Svadba – americký film; Jesenná sonáta – švédsky film; Celkom obyčajný príbeh –
francúzsky film; Dívka s mušlí – československý film.
Filmy videlo do 6.000 návštevníkov.
Filmový festival – Leto 1981 sa konal v dňoch 13. júna do 22. júna 1981. Premietli sa tieto
filmy: Kto je miliardár ? – rumunský film; Na budúci rok na Balatone – film Nemeckej
demokratickej republiky; Jediná šanca – kanadský film; Posádka v ohrození – sovietsky
film; Elektrický jazdec – americký film; Závistlivec – poľský film; Zviera – francúzsky
film; Zralé víno – český film; Orlie pero – anglický film; Noční jazdci – slovenský film;
návštevnosť na filmoch bola 13.433 ľudí.
V nedeľu 14. júna sa pred premietaním filmu Na budúci rok na Balatone predstavila delegácia
Nemeckej demokratickej republiky.
Oslavy 33. výročia Víťazného februára
Oslavy 33. výročia Víťazného februára v Piešťanoch sa konali 25. februára 1981. V ten deň
v Dome umenia o 19.00 hod. sa konala slávnostná akadémia, na ktorej predniesol slávnostný
prejav súdruh Emil Frič, podpredseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch.
V kultúrnej časti účinkoval folklórny súbor Technik z Bratislavy.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Dňa 5. marca 1981 sa konal v kongresovej hale Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch aktív žien a stretnutie s predstaviteľmi mesta Piešťany z príležitosti
Medzinárodného dňa žien.
Správu o činnosti a úlohách žien predniesla predsedníčka Mestskej organizácie Slovenského
zväzu žien v Piešťanoch Žanka Beerová. Na rokovaní sa zúčastnila delegácia Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného frontu Slovenskej
socialistickej republiky a Mestského národného výboru vedená súdruhom Viliamom
Hermanom, ktorý zablahoželal ženám k ich sviatku.
Z príležitosti Medzinárodného dňa žien dňa 5. marca 1981 odovzdala na slávnostnom aktíve
Pochvalné uznanie Okresného výboru Slovenského zväzu žien v Trnave jej predsedníčka
Anna Hadriová ôsmim ženám za úspešnú prácu v Slovenskom zväze žien.
36. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 36. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa v Piešťanoch konali dňa 3.
apríla 1981. V ten deň o 14.00 hod. sa konala na námestí Slovenského národného povstania
manifestácia pracujúcich a mládeže, kde sa uskutočnil aj pietny akt kladenia vencov. Potom
o 17.00 hod. sa predstavitelia politických a štátnych orgánov v našom meste zúčastnili
otvorenia výstavy obrazov Môj domov na Malej scéne Ivana Krasku.
Osláv 36. výročia oslobodenia Piešťan sa zúčastnil aj sovietsky generál Gromov, hrdina
Sovietskeho zväzu s manželkou. Súčasťou osláv oslobodenia Piešťan bola aj celomestská
dobrovoľná pracovná smena, ktorá sa konala dňa 4. apríla 1981.
Na počesť 36. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou v apríli 1981 slávnostne
otvorili na Díčovej ulici 60 miestnu materskú školu, v poradí už 18-stu od oslobodenia.

Materskú školu slávnostne odovzdala do užívania tajomníčka Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska súdružka Darina Kulinová.
Oslavy 111. výročia narodenia V.I. Lenina
Oslavy 111. výročia narodenia V.I. Lenina sa konali v Piešťanoch 21. apríla 1981 v Dome
umenia o 19.00 hod. Konala sa tu slávnostná akadémia, na ktorej slávnostný prejav predniesol
súdruh Ľubomír Křen, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch. V kultúrnej časti účinkoval spevácky zbor Lúčnica.
Oslavy 1. mája 1981
Oslavy 1. mája 1981 boli o významnejšie, že sa konali bezprostredne po XVI. zjazde
Komunistickej strany Československa a v dobe príprav na oslavy 60. výročia založenia
Komunistickej strany Slovenska.
Prvého mája 1981 od 8.30 do 9.00 hod. bol zraz účastníkov manifestácie pracujúcich
a mládeže v priestoroch na ulici kapitána Jána Nálepku. O 9.00 hod. manifestáciu pracujúcich
a mládeže slávnostne otvoril predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
a predseda Mestského výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky
v Piešťanoch súdruh Ľubomír Křen. Na oslavách Prvého mája 1981 v Piešťanoch slávnostný
prejav predniesol člen Predsedníctva a tajomník Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska v Trnave súdruh RSDr. Ladislav Gajderus.
Potom pred prehliadkovou tribúnou pochodovali pracujúci, občania a mládež v 18-stupoch
vyše hodiny. V prvomájovom sprievode roku 1981 bolo okolo 70 krojovaných skupín, 36
dychových hudieb a okolo 60 alegorických vozov. Pred tribúnami pochodovalo vyše 25.000
pracujúcich a mládeže z Piešťan a okolia.
V popoludňajších hodinách sa konali ľudové veselice, koncerty a v amfiteátri sa konalo
vystúpenie Súboru piesní a tancov Lúčnica.
Oslavy 9. mája 1981
Oslavy Dňa víťazstva boli aj oslavami 36. výročia oslobodenia našej vlasti hrdinskou
Sovietskou armádou. Dňa 8. mája 1981 o 12.00 hod. sa začalo slávnostné zasadnutie plén
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného frontu
Slovenskej socialistickej republiky a Mestského národného výboru v Piešťanoch, na ktorom
odovzdali kolektívom a jednotlivcom vyznamenania Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta
a za záslužnú a obetavú prácu pri plnení úloh celomestského socialistického záväzku za rok
1980.
O 13.00 hod. bol na námestí Slovenského národného povstania pietny akt kladenia vencov
k pomníku Oslobodenie a sľub iskier na námestí Slovenského národného povstania.
Z príležitosti 36. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a osláv 60. výročia
vzniku Komunistickej strany Československa bolo o 15.00 hod. v prírodnom amfiteátri
vystúpenie Podduklianskeho ukrajinského súboru piesní a tancov.
VII. festival slovenskej rozhlasovej hry
V dňoch 11. až 16. mája 1981 prebiehal v Dome umenia VII. festival pôvodnej slovenskej
rozhlasovej hry, ktorý sa v Piešťanoch poriada už tradične každé dva roky.
Na koncerte Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu dňa
15. mája 1981

odovzdali viacerým autorom ceny za tvorbu nových hier.
Cenu mesta Piešťany udelila rada Mestského národného výboru v Piešťanoch Jánovi
Pappovi za rozhlasovú hru Údel človeka. Cenu odovzdal predseda mestského národného
výboru v Piešťanoch Viliam Herman.
Výstava 60 rokov KSČ
Balneologické múzeum v Piešťanoch pripravilo v Dome umenia v Piešťanoch slávnostnú
vernisáž výstavy „60 rokov Komunistickej strany Československa v Piešťanoch“ a to dňa
15. mája 1981.
Vernisáže sa zúčastnili predstavitelia politického a verejného života v našom meste a občania
Piešťan. Výstavu otvoril predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch súdruh Ľubomír Křen.
Výstava bola nainštalovaná veľmi pútavou formou a bola otvorená do 15. júna 1981.
Mierové slávnosti
Mierové slávnosti československo-sovietskeho priateľstva sa v Piešťanoch roku 1981 konali
dňa 14. júna v prírodnom amfiteátri.
Mierové slávnosti sa začali už 13. júna 1981 slávnostným fanfárovým koncertom v hudobnom
pavilóne, kde účinkovali bratislavskí dychoví sólisti. V ten istý deň prebiehali aj rôzne
športové podujatia.
Vyvrcholením Mierových slávností bolo zhromaždenie pracujúcich a mládeže v prírodnom
amfiteátri dňa 14. júna 1981.
Predseda Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch
Karol Amcha privítal účastníkov mierovej manifestácie. Slávnostný prejav predniesol
tajomník Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže súdruh Jozef
Ďurica, poslanec Slovenskej národnej rady. Zdravicu sovietskemu ľudu prečítal predseda
Mierového výboru v Piešťanoch MUDr. Alojz Lulovič. V kultúrnej časti slávnosti mieru
vystúpil kolektív Vojenského umeleckého súboru kapitána Jána Nálepku z Bratislavy
s programom „Belasé ráno chráň!“
XXVI. Piešťanský festival
XXVI. Piešťanský festival prebiehal od 18. júna do 30. júla 1981. Obsahoval celkom 25
festivalových podujatí, ktoré boli zamerané na 60. výročie vzniku Komunistickej strany
Československa a na významné jubileá skladateľov.
Program XXVI. Piešťanského festivalu v roku 1981 bol tento:
18. júna 1981 o 19.30 hod.: Otvárací koncert festivalu. Účinkoval Filharmonický zbor
Slovenskej filharmónie. Dirigent: Ladislav Slovák. Sólisti: G. Beňačková, Ľ. Baricová, V.
Přibyl, J. Špaček. Na programe: L. van Beethoven – IX. symfónia. Dom umenia.
20. júna 1981 o 19.30 hod.: Baletný súbor Slovenského národného divadla Bratislava. A.
Chačaturian: Spartakus. Dom umenia.
22. júna 1981 o 19.30 hod.: Slovenské kvarteto. Na programe: Mozart, Móži, Martinů,
Dvořák. Malá sála Domu umenia.
23. júna 1981 o 19.30 hod.: Štátny komorný orchester Žilina. Berliner Singakademie –
Nemecká demokratická republika. Dirigent: Dieter Knothe – NDR. Sólisti: Budzák, J. Illéš
– lesné rohy. Dom umenia.

25. júna 1981 o 19.30 hod.: Symfonický orchester československého rozhlasu. Dirigent:
Lenárd O. Sólistka: Ton Nu Nguyet Minh, klavír, Vietnam. Na programe: Suchoň, Liszt,
Dvořák. Dom umenia.
27. júna 1981 o 19.30 hod.: Operný súbor Slovenského národného divadla. G. Donizetti:
Lucia di Lammermoor. Réžia: J. Gyermek. Dirigent: G. Auer. Predstavenie v talianskej reči.
Dom umenia.
29. júna 1981 o 19.30 hod.: Adamsovo dychové trio, Praha. Na programe: Nordini, Beethoven,
Zach, Dušek. Dolná Krupá.
30. júna 1981 o 19.30 hod.: Štátny komorný orchester, Žilina. Dirigent: A. Orizio, Taliansko.
Sólisti: E. Blahová – soprán, J. Podhoranský – čelo. Na programe: Telemann, Mozart,
Boscherini. Dom umenia.
3. júla 1981 o 19.30 hod.: Slovenská filharmónia. Dirigent: J. Ferencsik, Maďarsko. Na
programe: Bach, Mozart, Haydn. Dom umenia.
4. júla 1981 o 19.30 hod.: Spevoherný súbor Novej scény. J. Strauss: Noc v Benátkach.
Dom umenia.
7. júla 1981 o 19.30 hod.: Camerata slovaca. Dirigent: V. Málek. Na programe: Haydn,
Zimmermann, Baird, Zimmer.
9. júla 1981 o 19.30 hod.: Slovenská filharmónia. Dirigent: G. Ajmane-Marsan, USA.
Sólista: T. Kobayashi, Japonsko. Na programe: Brahms, Ifukube, Sibelius. Dom umenia.
11. júla 1981 o 19.30 hod.: Operetné priateľstvo. Koprodukčný program maďarskej
a československej televízie. Účinkovali maďarskí a československí sólisti. Na programe:
Lehár, Friml.
14. júla 1981 o 19.30 hod.: J. Hatrik: Šťastný princ.
15. júla 1981 o 19.30 hod.: J. Hatrik – Šťastný princ (II. premiéra). Réžia: B. Križka. Scéna
a kostýmy: Mona Hafsahlová. Dirigent: S. Štúr. Dom umenia.
16. júla 1981 o 19.30 hod.: Slovenská filharmónia. Dirigent: T. Mynbajev, Sovietsky zväz.
Sólista: A.Slobodianik, klavír, Sovietsky zväz. Na programe: Sary Ork, Chopin, Čajkovskij.
Dom umenia.
21. júla 1981 o 19.30 hod.: Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan
Warchal. Na programe: Stamic, Vivaldi, Bach, Bartok.
23. júla 1981 o 19.30 hod.: Slovenská filharmónia. Dirigent: Ude Nissen, Nemecká
demokratická republika. Sólistka: V. Gornostajeva, klavír, Sovietsky zväz. Na programe:
Travlos, Mozart, Beethoven. Dom umenia.
28. júla 1981 o 19.30 hod.: Československý komorný orchester. Dirigent: O. Stejskal. Na
programe: Stamic, Haydn, Hindemith, Dvořák. Dom umenia.
30. júla 1981 o 19.30 hod.: Slovenská filharmónia. Dirigenti: J. Cikker, E. Körner, Švajčiarsko.
Na programe: Cikker, Mendelssohn Bartholdy, Nicolai. Dom umenia.
Na koncerte Slovenského komorného orchestra dňa 21. júla 1981 slávnostne vyhlásili v Dome
umenia víťazov súťaže za pôvodné hudobné dielo o Cenu mesta Piešťany. Porota, ktorej
predsedal národný umelec profesor Dezider Kardoš, navrhla Rade Mestského národného
výboru v Piešťanoch udeliť Cenu mesta Piešťany za rok 1981 takto:
1. cenu Jurajovi Pospíšilovi za dielo Sláčikové kvarteto č. 2.
2. cenu Milanovi Jírovi za Sonátu pre trúbku, klavír a bicie nástroje.
3. cenu Igorovi Bázlikovi za Tri prelúdiá pre klavír.
Slávnostné vyhlásenie cien ako aj ich odovzdanie autorom previedla podpredsedníčka
Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová.

Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva
XV. ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia v technikách dreva sa uskutočnil v Dome
slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch nad Váhom v čase od 1. júla 1981 do 30.
augusta 1981. Na sympóziu sa zúčastnili sochári Ján Šicko a Jaroslava Šicková zo Slovenska,
Péter Kaubek z Maďarska, Konstantin Nikolajev Simeonov z Bulharska,. Sovietsky zväz
reprezentoval Naran Jakovlevič Eledžijev z Kalmyckej autonómnej sovietskej socialistickej
republiky. Spolu vytvoril päť plastík, ich veľkosť bola obmedzená na životnú veľkosť.
Výstava „Socha piešťanských parkov“ roku 1981
XIV. ročník výstavy „Socha piešťanských parkov“ bol v roku 1981 pripravený na počesť
60. výročia vzniku Komunistickej strany Československa. Výstava zdôrazňovala výber
súčasného slovenského sochárstva za účasti 24 autorov s 38 dielami, ktoré reprezentovali
tvorcov rôznych generácií. Na výstave roku 1981 sa zúčastnili prevažne mladí autori.
Sochársku výstavu Socha piešťanských parkov v roku 1981 slávnostne otvorila dňa 17.
júla 1981 podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová.
Vernisáže sa zúčastnili zástupcovia okresných a mestských politických a štátnych orgánov,
Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a Zväzu slovenských výtvarných
umelcov.
Na výstave najpočetnejšie bola zastúpená keramika, z ostatných materiálov na výstave
prevládali diela vytvorené v epoxide, kovoch, dreve a v iných materiáloch. Autori sa snažili
stvárniť témy zo súčasnej socialistickej spoločnosti, v ich dielach sa striedali námety
materstva, sveta detí, tematika revolučného boja a nástupu nových generácií. Tematiku
výskumu kozmu zobrazili sochári J. Bartusz, D. Dzurek, témy mierového života znázornili
plastiky T. Bártfaya, A. Goliášovej-Drobnej, A. Balážika, A. Chotváča a iných. Rozsiahlejšie
dielo akademického sochára Andreja Goliáša zvýraznilo ideály revolúcie, slobody a mieru
a porota pre udelenie cien ho odmenila Cenou mesta Piešťan. Keramická tvorba bola
zameraná na oslavu mierového života.
Na piešťanskej výstave boli svojimi dielami zastúpení osvedčení autori ako J. Sušienka, M.
Polonský, E. Lugsová, Ľ. Jakubčík, L. Gajdoš i mladí sochári ako L. Švantner a Jozef Danč,
ktorý získal Cenu Československých štátnych kúpeľov za porcelánovú plastiku Dažďová
fontána.
Na výstave „Socha piešťanských parkov“ najviac upútali návštevníkov tieto diela: Andrej
Goliáš – V nedeľu, Sloboda, Víťazná zástava; Jozef Danč – Dažďová fontána; Marián
Polonský – Venušino veno, Snežný strom; Ladislav Kacvinský – Ráno; Dušan Dzurek –
Pocta kozmonautom; Ambróz Balážik – Holubice; Eugénia Lugsová – Jar, Leto, Jeseň,
Zima; Ladislav Snopek – Číta o Jergušovi; Ludvík Korkoš – Matka.
Mestský národný výbor v Piešťanoch na návrh poroty udelil na výstave „Socha piešťanských
parkov“ I. cenu – Cenu mesta Piešťany Andrejovi Goliášovi za dielo Sloboda, Víťazná
zástava a V nedeľu. II. cenu – Cenu Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch
Jozefovi Dančovi za dielo Dažďová fontána.
Výstava trvala od 17. júla do 30. septembra 1981.
Oslavy 37. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 37. výročia Slovenského národného povstania sa konali dňa 29. augusta 1981 o 14.00
hod. Na námestí Slovenského národného povstania sa konala manifestácia pracujúcich

a mládeže. Slávnostný prejav predniesol podpredseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch súdruh Emil Frič. Potom nasledoval pietny akt kladenia
vencov k pomníku Oslobodenie.
Z príležitosti osláv 37. výročia Slovenského národného povstania bolo vystúpenie
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu o 19.30 hod. v Dome umenia.
Medzinárodné maliarske sympózium
Medzinárodné maliarske sympózium v roku 1981 prebiehalo v dome slovenských výtvarných
umelcov v Moravanoch nad Váhom v dobe od 1. septembra do 20. októbra 1981. Zúčastnili
sa ho maliari Ľudovít Hološka z Československa, Jigitalij Tursunnazarov zo Sovietskeho
zväzu, Jordan Kalčev z Bulharska a Manfred Pietsch z Nemeckej demokratickej republiky.
Na sympózium neprišli výtvarníci z Fínska a Mongolska.
Účastníci maliarskeho sympózia vytvorili po dvoch obrazoch a účastník zo Sovietskeho
zväzu vytvoril 3 obrazy na tému Poéma o vode.
Celkove pribudlo do zbierkového fondu deväť diel. Teoretikom na sochárskom sympóziu
v roku 1981 bola PhDr. Františka Hurajová.
Jubilejná výstava
V roku 1981 sa dožil akademický sochár Valerián Vavro, rodák z Piešťan, významného
životného jubilea 70 rokov.
Pri tejto príležitosti Okresná galéria Jána Koniarka, Krajská organizácia Zväzu slovenských
výtvarných umelcov v Trnave a Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch nainštalovali
súbornú výstavu z tvorby akademického sochára Valeriána Vavru v Dome umenia a vo
výstavnej sieni na Malej scéne Ivana Krasku. Výstava trvala od 7. do 31. augusta 1981. Na
vernisáži výstavy odovzdala podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch
RSDr. Anna Valová jubilantovi plaketu Za zásluhy o rozvoj mesta Piešťany. Aj Okresný
národný výbor v Trnave udelil Valérovi Vavrovi plaketu Za zásluhy o rozvoj okresu Trnava.
Oslavy 64. výročia VOSR
Oslavy 64. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československosovietskeho priateľstva sa začali v Piešťanoch dňa 6. novembra 1981 o 14.00 hod.
manifestáciou pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského národného povstania. Po
štátnych hymnách Československej socialistickej republiky a Sovietskeho zväzu otvoril
zhromaždenie predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Ľubomír
Křen. Slávnostný prejav predniesol člen Predsedníctva a tajomník Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh Anton Hulman. Nasledoval pietny akt
kladenia vencov. V ten istý deň večer v Dome umenia bol usporiadaný slávnostný večer
družby pri príležitosti otvorenia Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Mesiac
slávnostne otvoril Karol Amcha, predseda Mestského výboru Zväzu československosovietskeho priateľstva v Piešťanoch.
V kultúrnej časti slávnostného večera družby v Dome umenia vystúpili Robotnícky spevácky
zbor Spievanky pri Mestskom výbore Zväzu žien. Básne Majakovského, Ščipačeva
a Lajčiaka recitoval Juraj Sarvaš, člen činohry Slovenského národného divadla.
V rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva prebehli v našom meste mnohé
kultúrne akcie, ktoré oboznamovali občanov a mládež nášho mesta so životom a prácou

sovietskeho ľudu.
Kultúrne a spoločenské stredisko, mestský výbor Socialistického zväzu mládeže a Mestský
výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch usporiadali dňa 17.
novembra 1981 mestskú súťaž „Čo vieš o Sovietskom zväze“, ktorej sa zúčastnili všetky
stredné školy v meste. Putovný pohár získalo družstvo zo Strednej hotelovej školy v zložení
Zita Urbánková, Helena Slobodová a Martin Šrank.
Súčasťou osláv Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bola na školách známa
súťaž v prednese sovietskej poézie a prózy – Puškinov pamätník. Kultúrne a spoločenské
stredisko v Piešťanoch usporiadalo na Malej scéne Ivana Krasku fotodokumentačnú výstavu
„Sovietska žena v boji za mier, v spoločnosti a práci“.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva sa ukončil dňa 11. decembra 1981
slávnostnou akadémiou v Dome umenia o 19.00 hod.
Kultúrno-výchovná činnosť roku 1981
Pri príležitosti politických a štátnych výročí sa v roku 1981 uskutočnilo celkom osem
slávnostných akadémií.
V roku 1981 sa zvýšil počet prednášok, ktoré sa najviac zamerali na voľby, XVI. zjazd
Komunistickej strany Československa a oslavy 60. výročia vzniku Komunistickej strany
Československa. Okrem zariadení Mestského národného výboru v Piešťanoch vyvinuli
bohatú prednáškovú činnosť aj spoločenské organizácie, podniky, závody a školy. Celkove
usporiadali 495 prednášok a 276 besied.
Zbor pre občianske záležitosti pri Rade Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku
1981 zabezpečil 674 akcií. Mestská ľudová knižnica usporiadala 62 podujatí, z čoho bolo 8
besied, 10 exkurzií, 2 prednášky a 42 výstaviek.
V Dome umenia sa v roku 1981 uviedlo 60 divadelných predstavení, 50 koncertov, 10
výstav, ako i ďalšie podujatia, medzi ktoré patrila Prehliadka slovenskej televíznej tvorby.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uviedlo 55 koncertov, 20 zábavných podujatí
v prírodnom amfiteátri, 22 predstavení bábkového divadla pre deti, ako i súťaže a kvízové
podujatia.
Zábavné podujatia v prírodnom amfiteátri v letných mesiacoch máj až september navštívilo
takmer 85.000 návštevníkov a tradičnú sochársku výstavu Socha piešťanských parkov videlo
na kúpeľnom ostrove vyše 80.000 návštevníkov. Promenádne koncerty Československých
štátnych kúpeľov v júli a auguste navštevovalo pravidelne vyše 1.000 poslucháčov. Veľkej
pozornosti sa tešili aj výstavy či už v Dome umenia alebo na Malej scéne Ivana Krasku.
Celkove v roku 1981 sa v Piešťanoch uskutočnilo 181 divadelných predstavení, estrád
a zábavných podujatí, 280 koncertov, 34 divadelných predstavení pre deti, 56 výstav a 95
ostatných kultúrno-spoločenských podujatí.
Kino Moskva zabezpečilo v roku 1981 Zimný festival pracujúcich s účasťou okolo 6.000
návštevníkov, Letný festival pracujúcich, ktorý videlo 13.433 návštevníkov. Pre školskú
mládež odpremietalo 54 predstavení a 75 predstavení patrilo Mesiacu československosovietskeho priateľstva.
V roku 1981 bohatú aktivitu vyvinuli aj krúžky a súbory záujmovej umeleckej činnosti.
Usporiadali množstvo podujatí v rámci osláv a pri rôznych spoločenských akciách v meste
i mimo nášho mesta.
Hlavne výtvarný a fotografický krúžok pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch

mali v roku 1981 veľmi bohatú činnosť. Viaceré súbory záujmovej umeleckej činnosti ako
spevácky zbor Máj pri Gymnáziu, spevácky zbor Briezka pri Strednej poľnohospodárskej
technickej škole, Detský spevácky zbor pri Ľudovej škole umenia, Ženský spevácky zbor
Spievanky pri Mestskom výbore Slovenského zväzu žien a viaceré dychové súbory stali sa
už známymi reprezentačnými súbormi.
Okrem našich súborov vystúpilo v Piešťanoch v roku 1981 aj 46 súborov záujmovej
umeleckej činnosti v rámci koncertov v hudobnom pavilóne.
Balneologické múzeum v Piešťanoch uskutočnilo v roku 1981 76 prednášok v expozícii
robotníckeho hnutia a z dejín Komunistickej strany Československa. V roku 1981 navštívilo
Balneologické múzeum 27.471 návštevníkov, Pamätnú izbu Ivana Krasku 2.187 a prírodnú
expozíciu Ducové 3.210 návštevníkov.
Občania a návštevníci Piešťan mali v roku 1981 dosť možností bohatého kultúrneho života.
Piešťanskí výtvarní umelci
V Piešťanoch žijú a tvoria viacerí výtvarní umelci. Z mladšej generácie výtvarníkov je to
Andrej Chotváč, akademický sochár, narodený v Bratislave roku 1942, bývajúci a tvoriaci
v Piešťanoch. Známe sú jeho propagačné a grafické práce a návrhy pre strojárske výrobky.
Ľubomír Jakubčík, keramikár, pôsobí v Piešťanoch od roku 1968. Vytvoril mnoho parkových
plastík, z ktorých niektoré sú osadené aj v piešťanských parkoch.
Ctibor Krčmár, akademický maliar, narodil sa v Semerove a obyvateľom Piešťan je od roku
1952. Najčastejšie maľuje portréty a figurálne námety. Pre svoju tvorbu berie námety aj
z okolia Piešťan.
Eva Krauseová, rodáčka z Brna, usadila sa v Piešťanoch v mestskej časti Banka roku 1977.
Pracovala v Bavlnárskych závodoch V.I. Lenina v Ružomberku ako návrhárka závodu a ňou
i zostala. Zhotovuje návrhy pre šatovky, obrusy a dekoračky, tiež pre tapety.
Emil Paulovič, akademický maliar, rodák z Leopoldova, býva v Piešťanoch od r. 1974.
Predtým pôsobil ako scénograf vo Zvolene, Martine a v Trnave. Väčšinu jeho maliarskej
tvorby tvorí krajinomaľba.
Ferdinand Pekár, akademický maliar, je rodákom z Viesky nad Žitavou. Obyvateľom Piešťan
je od roku 1970. Väčšina jeho diel je z oblasti krajinomaľby, ale patria tu aj kytice, zátišia
a portréty.
Jozef Pokorný, akademický sochár, od roku 1966 žije v Piešťanoch. Pracuje ako priemyselný
návrhár v Ústave pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru v Piešťanoch.
Ladislav Ľudovít Pollák, akademický sochár, je rodákom z neďalekých Koplotoviec, ale od
detstva vyrastal v Piešťanoch. Jeho sochy sa nachádzajú v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom
Hrádku, v Ostrave a inde. Piešťany skrášľujú jeho viaceré diela ako Beethovenov pamätník,
socha Adama Trajana z Benešova, fontána pred kinom Moskva, Vinobranie pred Strednou
hotelovou školou. Previedol aj mnohé reštauračné práce. Spolu s Valeriánom Vavrom patrí
ku sochárskej generácii 1909.
Mária Šuľanová, akademická maliarka, narodila sa roku 1930 v Báčskom Petrovci, od roku
1960 žije v Piešťanoch. Namaľovala mnoho menších a väčších obrazov s tematikou krajiny,
z bojov za národné oslobodenie v Slovenskom národnom povstaní, námety z budovania
a socialistickej výstavby.
Jarolím Vavro, akademický sochár, narodil sa roku 1940 v Pobedíme pri Piešťanoch,
od roku 1965 býva v Piešťanoch. Je priemyselným výtvarníkom v Chirane a design

zubolekárskych kresiel je najvážnejšou oblasťou jeho práce.
Valerián Vavro, akademický sochár, je rodákom z Piešťan. Vytvoril veľa sôch, ktoré sa
nachádzajú vo viacerých mestách a dedinách na Slovensku. Pre Piešťany vytvoril Pomník
padlým v I. svetovej vojne, ďalej plastiku Úroda pred Balneologickým múzeom, po
oslobodení vytvoril pamätník Vďaka osloboditeľom a viac plastík pre Československé štátne
kúpele v Piešťanoch. Valerián Vavro je známy aj ako úspešný reštaurátor. Je príslušníkom
Generácie 1909.
Výstavy v roku 1981
V roku 1981 sa v Piešťanoch na Malej scéne Ivana Krasku konali tieto výstavy:
Od 9. do 25. januára 1981 bola výstava členiek výtvarného krúžku pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku v Piešťanoch.
Dňa 20. februára 1981 bola otvorená výstava obrazov a plastík z medzinárodných výtvarných
sympózií – sympózium 1980.
Od 13. do 29. februára 1981 bola otvorená výstava amatérskych výtvarných prác
Západoslovenského kraja.
Od 3. do 21. apríla 1981 trvala výstava amatérskych výtvarníkov z Piešťan, Nového Jičína
a Trenčína „Môj domov“.
Od 15. do 30. mája 1981 bola nainštalovaná výstava amatérskej fotografie Západoslovenského
kraja. Od 1. do 10. mája 1981 bola výstava obrazov Vyznanie našej krajine.
Od 9. do 28. júna 1981 bola otvorená výstava „Venované mestu Piešťany“. Vystavovali sa
diplomové a semestrálne práce poslucháčov Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave.
Od 18. júna do 5. júla 1981 bola vo výstavnej sieni Domu umenia otvorená výstava zaslúžilej
umelkyne Kláry Patakyovej „Výber zo sochárskej tvorby“ a zaslúžilého umelca Albína
Brunovského „Výber z grafickej tvorby“.
17. júla 1981 bola slávnostná vernisáž sochárskej výstavy „Socha piešťanských parkov na
Kúpeľnom ostrove“.
Od 7. do 30. augusta 1981 bola sprístupnená verejnosti jubilejná výstava z tvorby
akademického sochára Valeriána Vavru.
Dňa 15. októbra 1981 bola v Dome umenia v Piešťanoch otvorená výstava významného
hudobného skladateľa Gustáva Mahlera. O živote a diele Gustáva Mahlera hovoril hudobný
skladateľ Oto Ferenczy, ktorý výstavu aj otvoril.
Dňa 11. decembra 1981 bola slávnostná vernisáž výstavy z tvorby akademického maliara
Ferdinanda Pekára. Výstava trvala do 3. januára 1982.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Významným kultúrno-osvetovým zariadením Mestského národného výboru v Piešťanoch
je Kultúrne a spoločenské stredisko. Jeho činnosť v roku 1981 ideove bola ovplyvnená
významnými politickými výročiami a udalosťami. Kultúrne a spoločenské stredisko
v Piešťanoch v roku 1981 venovalo mimoriadnu pozornosť štátno-politickej výchove
a mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
V roku 1981 bohatú činnosť vyvinuli krúžky záujmovej umeleckej činnosti organizované
pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku, z nich hlavne krúžok amatérskeho výtvarníctva
a krúžok amatérskej fotografie.

Iba počas letnej sezóny 1981 Kultúrne a spoločenské stredisko usporiadalo v prírodnom
amfiteátri 20 veľkých podujatí a to vystúpenie súborov piesní a tancov, divadelné predstavenia,
zábavné a estrádne podujatia, ktoré od 1. mája do konca septembra 1981 uvidelo vyše 85.000
návštevníkov.
Veľmi dôležitou súčasťou kultúrno-výchovnej práce Kultúrneho a spoločenského strediska
v Piešťanoch bola aj názorná agitácia a propagácia k významným výročiam a hlavne počas
volieb, pri príprave XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa a osláv 60. výročia
vzniku Komunistickej strany Československa.
Kultúrne a spoločenské stredisko významnou mierou sa podieľalo aj na takých významných
akciách akými boli Piešťanský festival, výstava Socha piešťanských parkov, medzinárodné
výtvarné sympóziá, Filmový festival pracujúcich, Festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej
hry, Festival krátkometrážnych filmov a pod.
Celkove v roku 1981 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uskutočnilo 215
podujatí, ktoré navštívilo okolo 168.600 ľudí.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Balneologické múzeum v Piešťanoch zameralo svoju činnosť v roku 1981 v prvom rade
na dve významné udalosti celoštátneho významu a to XVI. zjazd Komunistickej strany
Československa a 60. výročie vzniku Komunistickej strany Československa.
V Dome umenia v Piešťanoch bola nainštalovaná výstava „60 rokov Komunistickej strany
Československa v Piešťanoch“, ktorú si prezrelo 5.325 návštevníkov. Uskutočnilo sa tu 78
besied a prednášok pre 2.400 žiakov.
Balneologické múzeum poskytlo školám metodickú pomoc pri zriaďovaní revolučných
kútikov a pri predvolebných akciách. Aj v oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania
vyvinulo Balneologické múzeum pozoruhodnú činnosť. V Pamätnej izbe Ivana Krasku sa
uskutočnilo 110 prednášok pre žiakov v celkovom počte 1.620 účastníkov, na archeologickej
lokalite Ducové bolo 6 prednášok pre žiakov z dejín Veľkej Moravy, v liečebných domoch
odznelo 6 prednášok pre pacientov o histórii Piešťan.
V roku 1981 navštívilo Balneologické múzeum v Piešťanoch 30.000 návštevníkov, z toho
6.785 cudzincov. Pamätnú izbu Ivana Krasku pri prezrelo 2.187 návštevníkov, prírodnú
expozíciu Ducové 3.210 návštevníkov. Hromadných návštev v múzeu a Pamätnej izbe bolo
401, z toho 180 školských.
V roku 1981 bol vydaný Balneologický zpravodaj 1980, publikácie Juraj Wernher o Spišských
vodách, M. Szentiványi o podivuhodných silách vôd. Do tlače bola daná publikácia Amadea
Kelina o Rajeckých Tepliciach. Bol zostavený Balneologický zpravodaj 1981.
Príspevok Mestského národného výboru v Piešťanoch na činnosť Balneologického múzea
v Piešťanoch bol v roku 1981 654.783 Kčs. Vlastné príjmy činili 29.283 Kčs.
Mestská ľudová knižnica
Mestská ľudová knižnica mala v roku 1981 celkove 85.275 zväzkov, 6.257 čitateľov; z toho
59.665 zväzkov pripadlo na mládež; čitateľov z radov mládeže do 15 rokov bolo 2.103.
Výpožičiek bolo 217.780. Príjmy od čitateľov činili 47.500 Kčs.
Mestská ľudová knižnica uskutočnila v roku 1981 8 besied, z toho 6 pre mládež, 2 prednášky
a 12 exkurzií pre mládež. 12. decembra 1981 sa uskutočnila beseda o knihe L. Balleka
„Pomocník“ za účasti autora, 26. marca 1981 bola autorská beseda so spisovateľkou

M. Čeretkovou-Gallovou pre študentov z gymnázia a učňov z Chirany, 8. júna 1981 so
spisovateľkou M. Haľamovou a 8. decembra 1981 so spisovateľom V. Bednárom a básnikom
T. Janovicom.
V roku 1981 sa nainštalovalo 40 výstaviek a zhotovilo sa 56 násteniek.
Kino Moskva
V roku 1981 bolo v kine Moskva 1.432 filmových predstavení, ktoré navštívilo 242.700
ľudí. Zimný festival pracujúcich navštívilo okolo 6.000 ľudí, letný festival pracujúcich
13.443 návštevníkov.
Pre školskú mládež bolo 54 predstavení, ktoré videlo 18.214 žiakov. 75 predstavení patrilo
Mesiacu československo-sovietskeho priateľstva s účasťou 16.462 návštevníkov. Tržby
kina Moskva v roku 1981 činili 1,273.000 Kčs.
Telovýchova a šport
V roku 1981 na území mesta Piešťany pôsobilo 8 telovýchovných jednôt, ktoré mali spolu
27 oddielov a 6 odborov. Boli to:
Telovýchovná jednota Družba Piešťany. Je to najväčšia telovýchovná jednota v Piešťanoch,
ktorá v roku 1981 mala 8 oddielov a jeden odbor, ktoré združovali 803 členov. Najväčšie
úspechy dosiahli vodní lyžiari, v radoch ktorých sú i dvaja československí reprezentanti,
František Kováč a Anna Sokolovská. Kováč získal na majstrovstvách Európy juniorov 4.
miesto v akrobatickej jazde.
Vodní lyžiari z telovýchovnej jednoty Družba Piešťany získali na majstrovstvách
Československa v Strážach pod Ralskem 3 zlaté, 6 strieborných a 4 bronzové medaily. Tituly
majstrov Československa získali Roman Petřek, Anna Sokolovská a H. Kucharovičová.
Telovýchovná jednota Družba Piešťany usporiadala v auguste 1981 na piešťanskej Sĺňave
9. ročník Modrej stuhy Piešťan vo vodnom motorizme. Víťazom Modrej stuhy sa stal
P. Vajndlich z Prahy. Jozef Kráľ z Piešťan si vybojoval druhé miesto. Úspešní boli aj
basketbalisti, z ktorých mladší žiaci sa stali majstrami kraja.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany. V roku 1981 mala 5 oddielov, 2 odbory a 591 členov.
Z oddielov bol v roku 1981 najúspešnejší hádzanársky oddiel, ktorého muži obsadili
v Slovenskej národnej lige druhé miesto. Vo volejbale bolo úspešné aj družstvo dorasteniek.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany bola v roku 1981 držiteľom vyznamenania „vzorná
telovýchovná jednota III. stupňa“.
Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany. Patrí k najúspešnejším telovýchovným jednotám
v Piešťanoch. V roku 1981 mala oddiel jachtingu, kanoistiky, veslovania a odbor turistiky.
Združuje spolu 305 členov. V roku 1981 najúspešnejšie si počínali kanoisti a veslári,
v radoch ktorých sú i reprezentanti a majstri Československa. Na majstrovstvách Slovenska
vo veslovaní veslári Sĺňavy vybojovali 8 titulov majstra Slovenska, získali 13 strieborných
a 7 bronzových medailí. Najúspešnejšími spomedzi Piešťancov boli Igor Oravec a Vandák.
Členovia jachtárskeho oddielu Remo Cicutto a Peter Kubeš sa v roku 1981 stali víťazmi
medzinárodných juniorských pretekov na Balatone o Helicon cup. Vo windsurfingu na Sĺňave
roku 1981 boli najúspešnejší Piešťanci. Ladislav Lauka získal prvé miesto a Igor Šimo druhé
miesto. Gardoň sa stal majstrom Slovenska vo windsurfingu. Pekný medzinárodný úspech
dosiahli aj členovia tenisového oddielu telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany.
Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany. V roku 1981 mala štyri oddiely a 580 členov.

Členovia tenisového oddielu Kúpele Piešťany patria k najlepším na Slovensku. V súťaži
jednotlivcov sa stal Peter Šajmovič majstrom Slovenska. Na turnaji v Berlíne v Nemeckej
demokratickej republike, kde štartovali tenisti všetkých socialistických krajín obsadil Habán
v kategórii mužov druhé miesto. V zmiešanej štvorhre spolu so Silviou Galánovou vo finále
zvíťazili a stali sa víťazmi turnaja. Tenisti telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany si aj
v roku 1981 vybojovali prvé miesto v 4. ročníku Mestskej tenisovej ligy.
Telovýchovná jednota Bezovec Piešťany. V troch oddieloch a dvoch odboroch združovala
v roku 1981 spolu 481 členov. Najaktívnejší je oddiel lyžiarsky a odbor turistiky, ktorý
v priebehu roka 1981 usporiadal 23 akcií.
Telovýchovná jednota Štart Piešťanka. V roku 1981 mala 7 oddielov a 187 členov. Činnosť
tejto telovýchovnej jednoty je zameraná na súťaže v rámci výrobného družstva.
Telovýchovná jednota Chirana Piešťany. Je to novozaložená jednota, ktorá v roku 1981 mala
257 členov, ktorí sa zapájali do športovej činnosti v oddieloch ľadového hokeja, stolného
tenisu a v odbore turistiky.
Telovýchovná jednota Banka – Piešťany. Jednota združovala v roku 1981 celkove 273
členov v oddieloch futbalu, stolného tenisu, ľahkej atletiky, lyžovania a v odbore turistiky.
Najpočetnejší je futbalový oddiel, v jeho 3 družstvách je 95 futbalistov. Aktívny je aj
lyžiarsky a ľahkoatletický oddiel.
Veľká cena Slovenska
Medzi významné športové podujatia v roku 1981 patrila Veľká cena Slovenska vo vodnom
lyžovaní na Čerenci pri Vrbovom. Pretekov o Veľkú cenu Slovenska sa zúčastnilo 35
pretekárov z desiatich štátov.
Z telovýchovnej jednoty Družba Piešťany, ktorá preteky usporiadala, najúspešnejšia bola
Anna Sokolovská, ktorá si vybojovala tri druhé miesta (slalom, akrobácia a trojkombinácia).
Výsledky pretekov boli tieto: slalom – muži: 1. Henri z Francúzska, 2. Jarvis, 3. Hazelwood,
obaja z Anglicka. Slalom – ženy: 1. Gautierová z Francúzska, 2. Sokolovská, 3. Kafková,
obe z Československa.
Skoky muži: 1. Hazelwood, 2. Cibulka, 3. Kolman, obaja z Československa. Skoky ženy: 1.
Gautierová, 2. Kafková, 3. Strecková z Nemeckej spolkovej republiky.
XXII. ročník Ceny Slovenska
XXII. ročník motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska sa konal 23.
augusta 1981 v Piešťanoch pred 30.000 divákmi. Zúčastnili sa ich reprezentanti z 15 krajín.
Konali sa pod patronátom Závodov valivých ložísk Povážské strojárne a pod záštitou
ministra vnútra Slovenskej socialistickej republiky súdruha Štefana Lazara.
Výsledky motocyklovej časti:
V triede do 125 ccm prvé miesto získal Drapal János z Maďarska časom 35:36,69 min.,
druhé miesto Ettore z Talianska časom 36:31,64 min., tretie miesto Larsen z Dánska časom
36:31,90 min. Pretekári absolvovali 18 kôl o dĺžke 79,2 km. V triede do 250 ccm prvé miesto
obsadil Beraud z Francúzska časom 32:35,01 min., druhé miesto Stöllinger z Rakúska časom
32:35,34 min., tretie miesto Berger zo Švajčiarska časom 33:05,54 min. V triede do 350
ccm prvé miesto vydobyl Minich z Rakúska časom 38:10,45 min., druhé miesto Stöllinger
z Rakúska časom 38:13,99 min., tretie miesto Riondato z Talianska časom 39:15,41 min.
Pretekári absolvovali 22 kôl o dĺžke 96,6 km.

Výsledky automobilovej časti: v triede Formula Easter prvé miesto získal Kramer časom
27:34,35 min. z Nemeckej demokratickej republiky, druhé miesto Thassler z Nemeckej
demokratickej republiky časom 27:40,23 min., tretie miesto Melkus z Nemeckej
demokratickej republiky časom 27:44,79 min. Pretekári absolvovali 15 kôl o dĺžke 66
km. V triede A2 do 1.300 ccm prvé miesto obsadil Tomášek časom 29:48,12 min., druhé
miesto Samohýl časom 29:55,43 min., tretie miesto Krejbich časom 30:01,48 min., všetci
z Československa. V triede Formula Škoda prvé miesto si vydobyl Nohýnek časom 30:16,31
min., druhé Šafránek časom 30:32,34 min., tretie miesto Schwartz časom 30:36,40 min.
Počasie počas pretekov nebolo priaznivé, pršalo. K vážnejšiemu úrazu počas pretekov
nedošlo.
XVII. ročník Silvestrovského behu
Už po sedemnásty raz sa na konci roka zišli atléti z celého Československa, ako aj zo
susedného Maďarska v Piešťanoch na populárny Silvestrovský beh. Celkove sa v Piešťanoch
zišlo do 300 atlétov – pretekárov.
Najväčšia konkurencia sa zišlo v hlavnej kategórii – muži vytrvalci, v ktorej opäť zvíťazil
Lubomír Tesáček z Dukly Praha.
Výsledky XVII. ročníka Silvestrovského behu: v kategórii mladší žiaci zvíťazil Vanko
z Dubnice, mladšie žiačky – Hegyová z Dubnice, starší žiaci – Jakubéci z Nového Mesta
nad Váhom, staršie žiačky – Mesarošová z Dubnice. V kategórii neregistrovaných – muži:
Kvetan z Dukly Trenčín. V kategórii mladšie dorastenky: Helendová z Považskej Bystrice,
staršie dorastenky: Richnovská z Považana Nové Mesto nad Váhom. Ženy: Rozimová zo
Slávie Banská Bystrica. V kategórii: mladší dorastenci – Lénárt z Maďarska, starší dorastenci:
Laurenčík z Považskej Bystrice, muži veteráni – Gábriš zo Slávie Univerzity Komenského;
muži - vytrvalci – Lubomír Tesáček z Dukly Praha.
Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1981 boli 49,443.702 Kčs.
Plnenie rozpočtu príjmov za rok 1981: dane a poplatky od obyvateľstva 1,592.000 Kčs,
miestne hospodárstvo 2,719.000 Kčs, školstvo a kultúra 4,077.000 Kčs, plánovaná globálna
dotácia 15,823.000 Kčs, subvencie na účelovú investičnú výstavbu 10,699.000 Kčs, prevody
z Fondu rozvoja a rezerv 9.400.000 Kčs, doplnkové príjmy 2,398.000 Kčs, prevody zo
združených prostriedkov 1,350.000 Kčs.
Výdavky Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1981 boli 49,384.838 Kčs.
Plnenie rozpočtu výdavkov bolo nasledovné: investičné výdavky (doprava, školstvo,
vnútorná správa, miestne hospodárstvo, stavebníctvo a komplexná bytová výstavba, akcia
„Z“) 11,742.000 Kčs, neinvestičné výdavky 34,933.000 Kčs; z toho doprava 6,692.000 Kčs,
školstvo 10,372.000 Kčs, kultúra 1,339.000 Kčs, vnútorná správa 2,832.000 Kčs, miestne
hospodárstvo 13,062.000 Kčs, práca a sociálne veci 187.000 Kčs, útvar hlavného architekta
202.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 58.000 Kčs, akcia „Z“ 146.000 Kčs, príspevky
2,710.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo 1,775.000 Kčs na Kultúrne a spoločenské stredisko,
335.000 Kčs na Mestskú ľudovú knižnicu a 600.000 Kčs na Balneologické múzeum.
Obchod a cestovný ruch roku 1981
Maloobchodný obrat v obchodných organizáciách na území Piešťan bol v roku 1981

tento: Avana 2,046.000 Kčs, Benzinol 58,703.000 Kčs, Československé hudobné nástroje
1,955.000 Kčs, Domáce potreby 60,664.000 Kčs, Drobný tovar 33,301.000 Kčs, Drogérie
26,365.000 Kčs, Jednota 35,451.000 Kčs, Kožatex 693.000 Kčs, Krištáľ 4,936.000 Kčs,
Ľudotex 1,264.000 Kčs, Obchod s nábytkom 25,862.000 Kčs, Obuv 42,170.000 Kčs,
Očná optika 1,415.000 Kčs, Otex – odevy 35,240.000 Kčs, Otex – textil 85,111.000 Kčs,
Slovenská kniha 3,732.000 Kčs, Zdroj 222,575.000 Kčs, Západoslovenské uhoľné sklady
12,073.000 Kčs.
Aj keď v priebehu kúpeľnej sezóny v roku 1981 sa vyskytli viaceré problémy, celkove
ju možno hodnotiť kladne. Najväčším problémom, ktorý musel Mestský národný výbor
v Piešťanoch riešiť bolo plynulé zásobovanie mesta. V špičkových dňoch narastal počet
obyvateľov mesta aj o vyše 20.000 ľudí. Návštevníci mesta mali k dispozícii 5.209 lôžok.
Ubytovacie zariadenia poskytli návštevníkom 88.200 lôžkodní, kde prenocovalo 88.150
návštevníkov Piešťan.
Technické služby mesta Piešťany počas kúpeľnej sezóny sa postarali o umiestnenie vyše
130.000 vozidiel. Nový autoservis Rozvoj poslúžil motoristom v 6.362 prípadoch.
Hospodárske výsledky piešťanských podnikov v roku 1981
Priemyselné závody a podniky v Piešťanoch dosiahli v roku 1981 tieto hospodárske výsledky:
Tesla, koncernový podnik, splnila plán výroby v roku 1981 na 100,8 % a jej výkony činili
sumu 695,851.000 Kčs; Chirana – export splnila úlohy na 103,3 % a jej výkony dosiahli
sumu 718,600.000 Kčs; Chirana, koncernový podnik, splnila úlohy vo výrobe na 100,4 %
v hodnote 154,989.000 Kčs. Mlyny a cestovinárne splnili plán výroby na 101,8 % v hodnote
201,916.000 Kčs. Poľnohospodárske stavby na 102,3 % (122,437.000 Kčs), Vkus na 100,1
% (46,148.000 Kčs), Zlatokov na 101,1 % (37,780.000 Kčs), Západoslovenské pekárne
na 102,1 % (34,331.000 Kčs), Západoslovenské štátne lesy na 106,2 % (29,366.000 Kčs),
Zornica na 100,1 % (25,204.000 Kčs), Piešťanka na 101,5 % (15,794.000 Kčs), Drevovýroba
na 104,5 % (31,651.000 Kčs), Tvorba na 103,2 % (20,973.000 Kčs), Okresný podnik
komunálnych služieb na 100,1 % (17,035.000 Kčs), Československá automobilová doprava
na 100,3 % (85,052.000 Kčs).
JRD Družba Piešťany
V roku 1981 boli mimoriadne nepriaznivé podmienky v jarnom a letnom období, ktoré
v podstatnej miere ovplyvnili dosahované výsledky na úseku rastlinnej výroby. Nebola
splnená produkcia rastlinnej výroby, kde výpad finančného objemu predstavuje 1,035.000
Kčs.
Hektárové výnosy družstva v roku 1981 boli tieto: u pšenice 50,1 q, u jarného jačmeňa
44,4 q, u zimného jačmeňa 44,6 q, u kukurice na zrno 70,1 q, u kukurice na siláž 560,3 q,
u zemiakov 72,6 q, u cukrovej repy 342,5 q.
V roku 1981 družstvo dorobilo 7.187 obilnín. Na nákup odovzdalo 3.400 ton obilnín, 311
ton olejnín a 9.078 ton cukrovej repy. Do štátneho fondu družstvo r. 1981 odovzdalo: 34.000
q obilovín, 1.397 q zemiakov, 90.777 q cukrovky, 3.111 q slnečnice, 526 q zeleniny, 77 q
maku.
Celková produkcia živočíšnej výroby v roku 1981 bola splnená na 101,45 %. K 31. decembru
1981 družstvo malo 2.000 kusov hovädzieho dobytka, z toho 805 kusov kráv; ošípaných bolo
5.898 kusov, z toho 450 prasníc. Na štátny nákup družstvo odovzdalo 3.349 q hovädzieho

mäsa a 8.217 q bravčového mäsa a 2,391.000 litrov mlieka.
V roku 1981 družstvo obhospodarovalo 2.608 ha poľnohospodárskej pôdy; malo 341
stálych pracovníkov a 55 brigádnikov. V rastlinnej výrobe priemerná mesačná odmena na
pracovníka bola 1.788 Kčs, v živočíšnej výrobe 2.335 Kčs.
Stavby v roku 1981
V roku 1981 sa v Piešťanoch prikročilo k týmto stavbám: sídlisko Adam Trajan – I. etapa,
Dom služieb a štátnej arbitráže, 128 lôžková ubytovňa podniku Tesla v Kanade, materská
škola na Hollého ulici, expedičný drevosklad štátnych lesov v Priemyselnom areáli, rekreačný
bazén pri rekreačnom zariadení Štátneho projekčného a a typizačného ústavu na Sĺňave I.,
sústredená individuálna bytová výstavba v lokalite Tobolka v mestskej časti Banka.
V roku 1981 boli v Piešťanoch skolaudované tieto stavby: centrálna výrobňa stavebných
hmôt v rámci areálu Okresného stavebného podniku v Priemyselnom areáli, stavebná
úprava podniku – objektu pre Datasystém v Piešťanoch, výstavba opravárenskej haly
bágrov v areáli Strojnotraktorovej stanice, materská škola na Díčovej ulici, stavebná úprava
Detských jaslí Chirany v Piešťanoch, Vrbovská, plynovod na Čkalovovej ulici, výstavba
Uhoľných skladov v Piešťanoch, Vrbovská, stavebná úprava predajne športových potrieb na
Kukučínovej ulici, zvláštne vojenské zariadenie v Piešťanoch, renovačné stredisko v rámci
areálu Strojnotraktorovej stanice v Piešťanoch, Dom smútku v Piešťanoch, Žilinská ulica
a Dom smútku v mestskej časti Kocurice, 60 bytových jednotiek v rámci individuálnej
bytovej výstavby, 36 bytových jednotiek Tesla, sedem bytových jednotiek Okresného
stavebného podniku, 6 bytových jednotiek Chirany na Čkalovovej ulici.
Bytová výstavba v roku 1981
V roku 1981 sa v Piešťanoch postavilo 169 bytov. Z toho pripadlo na komunálnu výstavbu
24, na družstevnú 32, na podnikovú výstavbu 6 bytov a na individuálnu bytovú výstavbu 60
bytov.
Rozostavených bytových jednotiek bolo 38 to v svojpomocnej bytovej výstavbe 6 bytov
a v individuálnej bytovej výstavbe 32 bytov.
Akcia „zveľaďovanie“
Pracujúci a občania mesta Piešťany v rámci celomestského socialistického záväzku na rok
1981 prijali 82 kolektívnych a 2.025 individuálnych socialistických záväzkov so zameraním
na akciu „zveľaďovanie“ a zlepšovanie životného a pracovného prostredia. Odpracovali
celkom 368.523 brigádnických hodín a vytvorili hodnotu diela, ktorá činila 32,508.404 Kčs.
V investičnej časti akcie „Z“ sa vytvorila hodnota diela 1,495.000 Kčs, pri vynaložení
finančného nákladu 939.000 Kčs. Vytvorená čistá hodnota diela bola 451.700 Kčs. V tejto
časti akcie „Z“ sa vybudovali autobusové čakárne, miestne komunikácie k záhradníctvu
Technických služieb, miestne komunikácie na Budovateľskej ulici, plynofikácia Hollého
ulice.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa odpracovalo 353.323 brigádnických hodín,
s účasťou 66.295 brigádnikov. Hodnota vytvoreného diela činila 31,013.404 Kčs.
V tejto časti akcie sa prevádzala stavba štrkovanej cesty na Podhorskej ulici, novej betonovej
cesty na Karpatskej ulici, obe v mestskej časti Banka, úprava chodníkov. Ďalej sa zhotovil
betonový chodník na Balakovskej ulici, previedli sa opravy ciest a chodníkov v Piešťanoch,

úpravy ihrísk a školských areálov. V rámci verejnej zelene sa ošetrili okrasné stromy a kríky
a previedla sa nová výsadba a celková údržba verejnej zelene.
20. výročie založenia Tesly
Koncernový podnik Tesla Piešťany bol založený dňa 1. januára 1981. Dňa
1. januára
1981 oslávil 20. výročie svojho založenia. Do 1. januára 1980 bol závod Tesla Piešťany
súčasťou národného podniku Tesla Rožňov pod Radhoštem. Od 1. januára 1980 sa stal
samostatným národným podnikom a od 1. apríla 1980 koncernovým podnikom Tesla
Piešťany. Za 20 rokov jestvovania prešiel podnik zložitým vývojom. Do nových objektov
sa závod presťahoval roku 1969.
Vo výrobnom procese prešiel podnik od výroby prijímacích elektroniek až po dnešné
polovodičové prvky z vlastného vývoja, z ktorých vyrába diódy, tranzistory a integrované
obvody unipolárne.
Koncernový podnik Tesla Piešťany je najväčším podnikom v meste Piešťany. V roku 1981
mal 3.564 zamestnancov. Jeho prvým riaditeľom bol Bohumil Matejka, potom Bohumil
Cypro, neskôr Vlastimil Kostelný a od 1. decembra 1969 až doteraz riaditeľom podniku
Tesla Piešťany je Peter Pfliegel, Ing.
Životné jubileum
Dňa 1. februára 1981 sa predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam
Herman dožil významného životného jubilea 50-tich rokov. Pri príležitosti životného
jubilea udelil prezident Československej socialistickej republiky súdruh Gustáv Husák
predsedovi Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliamovi Hermanovi štátne
vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Vyznamenanie jubilantovi odovzdal minister vnútra
Slovenskej socialistickej republiky Štefan Lazar v prítomnosti zástupcu vedúceho oddelenia
Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Dr. Stanislava Dudáška a námestníka
ministra vnútra Slovenskej socialistickej republiky Ing. Jána Gondu.
Medzi gratulantov patril aj podpredseda Západoslovenského krajského národného výboru
Ing. Ondrej Bocko.
Jubileum výskumného pracoviska
V marci 1951 bol v Piešťanoch založený Výskumný ústav rastlinnej výroby. Ústav prešiel
rôznymi reorganizáciami. Najväčšou zmenou prešiel roku 1977. Ústav sa stal vedeckovýskumnou inštitúciou a bolo naň napojené deväť šľachtiteľských staníc, ktoré sú rozmiestnené
po celom Slovensku. Tak sa stal Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch najväčšou
výskumno-šľachtiteľskou inštitúciou na Slovensku v oblasti rastlinnej výroby.
V ústave a jeho staniciach pracovalo v roku 1981 825 pracovníkov, z toho 122 vysokoškolákov
a 36 kandidátov vied. V rokoch 7. päťročnice bude Ústav riešiť novú štátnu úlohu a to bude
výskum biologických a agronomických faktorov intenzifikácie hlavných poľných plodín.
Na slávnostnej schôdzi z príležitosti 30. výročia založenia Výskumného ústavu rastlinnej
výroby v Piešťanoch, predniesol prejav k 30. výročiu založenia Ústavu tajomník Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Ján Janák. Riaditeľom Výskumného ústavu
rastlinnej výroby v Piešťanoch je Ing. Anton Piršel, CSc.

Víťazstvo v súťaži
Dňa 12. mája 1981 vyhodnotili v liečebnom dome Esplanade v Piešťanoch za prítomnosti
ministra vnútra Slovenskej socialistickej republiky súdruha Štefana Lazara socialistickú
súťaž kúpeľných miest a stredísk cestovného ruchu na Slovensku za rok 1980. Piešťany
získali už po piaty raz prvé miesto a to za veľmi dobré výsledky v akcii „zveľaďovanie“,
v rámci ktorej úspešne vylepšujú a skrášľujú životné prostredie kúpeľného mesta Piešťany.
Návšteva v Heinole
Na pozvanie riaditeľa mesta Heinola Jarkko Paronena navštívila päťčlenná delegácia
Mestského národného výboru v Piešťanoch družobné mesto Heinolu vo Fínsku.
Návšteva sa uskutočnila od 25. júna do 2. júla 1981. Delegáciu viedol člen rady Mestského
národného výboru v Piešťanoch a riaditeľ ZDŠ na Vajanského ulici Benedikt Danko. Členmi
delegácie boli: Ing. Ladislav Martinkovič, predseda Jednotného roľníckeho družstva Družba
v Piešťanoch, Ľubomír Valo, vedúci odboru Miestneho hospodárstva, dopravy a obchodu,
Eva Ričányová, členka rady Mestského národného výboru v Piešťanoch a vedúca úseku
odbytu Chirana – export a Jozef Hladký, člen revíznej a kontrolnej komisie Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Delegácia počas svojho pobytu sa
zoznámila so životom a prácou obyvateľstva v družobnom meste Heinola.
Vladimír Remek v Piešťanoch
V dňoch 13. až 30. septembra 1981 bol na liečení v Piešťanoch letec – kozmonaut
podplukovník Ing. Vladimír Remek s manželkou. Boli hosťami Vojenského kúpeľného
ústavu i mesta Piešťany.
Po kúpeľných procedúrach podnikali vychádzky do okolia Piešťan a navštevovali kultúrne
podujatia. Pri príležitosti Dňa československého letectva besedoval súdruh Remek s letcami
piešťanskej posádky, v Dome umenia sa zúčastnil na vystúpení Ústredného umeleckého
súboru Poľskej armády.
Manželia Remekovci sa pochvalne vyjadrili o vysokej úrovni starostlivosti pri kúpeľnej
liečbe i o peknom prostredí Piešťan.
Výstava záhradkárov
V dňoch 20. – 21. septembra 1981 bola vo výstavných priestoroch Malej scény Ivana
Krasku v Piešťanoch výstava prídomových záhradkárov Slovenského ovocinárskeho
a záhradkárskeho zväzu. 185 vystavených exponátov najkrajších druhov ovocia, zeleniny
a kvetov vzbudilo značný záujem obyvateľov i návštevníkov Piešťan.
Za kolekciu ovocia udelila komisia prvú cenu Ladislavovi Michalíkovi, za najkrajšiu papriku
Štefanovi Hladejovi a z kolekcie vystavovaných kvetov získali dve prvé miesta pestovateľky
Oľga Stankovičová a Amália Benediková.
Úmrtie
Dňa 10. septembra 1981 náhle zomrel riaditeľ závodu Mlyny a cestovinárne v Piešťanoch
súdruh Dušan Havlík. Bol členom Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch a členom predsedníctva Ústredného výboru odborového zväzu pracovníkov
v potravinárskom priemysle. Rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 13. septembra 1981
v Piešťanoch.

Trnavská paleta v Piešťanoch
Dňa 1. októbra 1981 bola vo výstavnej sieni Malej scény Ivana Krasku celookresná výstava
amatérskeho výtvarníctva – Trnavská paleta. V poradí to už bol XIV. ročník. Výstavu otvorila
A. Horváthová, vedúca oddelenia záujmovej umeleckej činnosti pri Okresnom osvetovom
stredisku v Trnave. Na výstave sa zúčastnilo 42 autorov. Celkove sa vystavovalo 121 prác;
z toho bolo 65 obrazov, 11 plastík,41 grafík, 2 art-profisy a 2 čipky. Otvorenia výstavy sa
zúčastnili podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová,
predseda mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman a vedúci odboru kultúry
Okresného národného výboru v Trnave Hieroným Burian.
V závere slávnostnej vernisáže boli na návrh odbornej poroty udelené nasledovné ceny:
v maľbe Viliam Ziman, Kristína Turkovičová, Alojz Majerník, Eva Štepánová a Margita
Gavorová z Piešťan, Jozef Valentovič a Alfonz Mikuš z Trnavy. V grafike Viktor Chrenko
a dr. Zdenek Bugáň z Hlohovca. V užitom umení Ing. Viktor Mišík z Piešťan, za plastiku
František Hlavička z Trnavy.
Deň kultúrno-osvetových pracovníkov
Dňa 24. októbra 1981 sa zišli v rekreačnom stredisku Váh kultúrno-osvetoví pracovníci
Kultúrneho a spoločenského strediska, Mestskej ľudovej knižnice, Balneologického múzea
a kina Moskva v Piešťanoch, aby spoločne oslávili Deň osvetových pracovníkov. Dňa
kultúrno-osvetových pracovníkov v Piešťanoch sa zúčastnili aj predstavitelia okresných
a mestských politických a štátnych orgánov.
Piešťanskí osvetoví pracovníci privítali medzi sebou predsedu Okresného národného výboru
Trnava súdruha Jozefa Tomašoviča, predsedu Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska súdruha Ľubomíra Křena, predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruha Viliama Hermana a vedúceho odboru školstva a kultúry Mestského národného
výboru súdruha Karola Škodoňa. Prívet k piešťanským osvetovým pracovníkom predniesol
predseda Okresného národného výboru Trnava súdruh Jozef Tomašovič, ich prácu ohodnotil
aj predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman.
30 rokov Zväzarmu
V novembri 1981 organizácia Zväzarm v Piešťanoch oslávila 30. výročie svojho založenia.
Organizácia Zväzarmu mala v roku 1981 v Piešťanoch 18 základných organizácií, ktoré
združovali 2.358 členov.
Najväčšími organizáciami sú základná organizácia 1, základná organizácia automotoklubu
a základná organizácia Aeroklub. Základná organizácia 1 mala v roku 1981 nad tisíc
členov a vo svojich radoch združovala nasledovné odbornosti: kynologický klub, leteckomodelársky klub, rádioklub, športovo-strelecký klub, klub chovateľov poštových holubov
a klub masovo-branných športov.
Organizácia Zväzarmu v Piešťanoch úspešne pracuje aj pri výchove a výcviku brancov pre
potreby Československej ľudovej armády.
Úmrtie
Koncom novembra 1981 zomrel po krátkej chorobe vo veku 79 rokov riaditeľ základnej
deväťročnej školy v Piešťanoch na dôchodku súdruh Ján Židek. Narodil sa v Košariskách
v Senickom okrese. Ako učiteľ pôsobil v Pustej Vsi až do oslobodenia. Už v roku 1939

sa zapojil do protifašistického odboja. Ukrýval osoby prenasledované fašizmom, pomáhal
prevádzať cez frontovú líniu utečencov z nemeckého zajatia, najmä sovietskych vojnových
zajatcov. Aktívne sa zúčastnil príprav a priebehu Slovenského národného povstania
a pomáhal partizánskym skupinám v oblasti Pustá Ves a Stará a Nová Lehota.
Zastával celý rad funkcií ako vedúci odboru školstva Mestského národného výboru
v Piešťanoch, predseda Okresného výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva,
predseda Okresného výboru Československého Červeného kríža, bol funkcionárom vo
Zväze protifašistických bojovníkov, vo Zväze poľovníkov, záhradkárov, včelárov.
Dňa 1. decembra 1981 sa s nebohým Jánom Židekom, zaslúžilým učiteľom a bojovníkom
proti fašizmu rozlúčili v bratislavskom krematóriu mestské, stranícke i štátne orgány.
Miestna organizácia drobnochovateľov v Piešťanoch
Miestna organizácia drobnochovateľov v Piešťanoch v roku 1981 mala 160 členov,
rozdelených do viacerých chovateľských odborov, ktoré aj v roku 1981 dosiahli pozoruhodné
výsledky. Hydinársky odbor mal 90 členov. Priemerná produkcia na jedného chovateľa je
50 kurčiat. V roku 1981 vyprodukovala okolo 4.500 kg mäsa a 150.000 vajec. Kralikársky
odbor vyprodukoval za rok 1981 celkove 2.600 králikov, čo predstavuje 5.200 kg mäsa
a množstvo kožiek pre kožušnícky priemysel. Významný je i chov úžitkových, športových
a okrasných holubov, ktorých piešťanská organizácia mala 550 kusov. Úspešná bola aj
činnosť chovateľov exotického vtáctva, kanárikov a akváriových rybiek.
V roku 1981 Miestna organizácia drobnochovateľov v Piešťanoch oslávila 30-ročné jubileum
svojej činnosti.
Požiarovosť v Piešťanoch v roku 1981
V roku 1981 bolo v Piešťanoch 7 požiarov, ktoré spôsobili škodu 95.700 Kčs. Zachránené
hodnoty predstavujú sumu 740.000 Kčs. Okrem týchto požiarov vznikli na území mesta
Piešťany ešte 2 požiare, ktoré boli kvalifikované ako zahorenie.
Verejný požiarny útvar v Piešťanoch uskutočnil aj zásahy v 9 prípadoch mimo územie
Piešťan. Pri piatich požiaroch vznikla škoda 753.000 Kčs a zachránené hodnoty boli vo
výške 750.500 Kčs. Verejný požiarny útvar v Piešťanoch mal koncom roku 1981 deväť
požiarnikov.
Pri požiaroch nedošlo k usmrteniu ani k zraneniu osôb.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti
V roku 1981 sa narodilo rodičom žijúcim v Piešťanoch 482 detí, z ktorých na Mestskom
národnom výbore v Piešťanoch bolo uvítaných 218.
V roku 1981 uzavrelo v obradnej sieni Mestského národného výboru v Piešťanoch manželstvo
320 snúbeneckých párov.
V roku 1981 zomrelo v Piešťanoch 250 ľudí, z ktorých 88 malo občiansky pohreb alebo
občiansku rozlúčku.
Zbor pre občianske záležitosti pri rade Mestského národného výboru v Piešťanoch zabezpečil
v roku 1981 päť strieborných svadieb, dve zlaté svadby. Veľkú pozornosť venoval oslavám
životných i pracovných jubileí a odchodu pracovníkov do dôchodku.
V roku 1981 boli slávnostné privítané dve päťmiliónte občianky Slovenskej socialistickej
republiky za účasti funkcionárov Okresného národného výboru Trnava, Mestského národného

výboru v Piešťanoch a zástupcov zamestnávateľov rodičov. Zbor pre občianske záležitosti
uskutočnil v roku 1981 celkove 580 návštev prestarnutých občanov, 7 slávnostných prijatí
prvákov do radov školákov, 8 odovzdaní občianskych preukazov, 6 odovzdaní maturitných
stužiek a pod.
Činnosť inšpekcie verejného poriadku
Inšpekcia verejného poriadku Mestského národného výboru v Piešťanoch mala v roku
1981 osem pracovníkov. Spolupracovala s obvodným oddelením Verejnej bezpečnosti a so
základnou organizáciou Zväzu požiarnej ochrany.
Pracovníci Inšpekcie verejného poriadku uskutočnili preventívne prehliadky v 1.860
objektoch, z 1.028 rodinných domoch, 82 v obchodných zariadeniach a 750 v samostatných
garážach. V roku 1981 pracovníci Inšpekcie verejného poriadku riešili pohovorom
a napomenutím 2.245 prípadov čistenia chodníkov s majiteľmi rodinných domov, s vedúcimi
pracovníkmi v obchodných organizáciách, malých prevádzok, Domovej správy a závodmi
na území Piešťan.
K častému porušovaniu dopravných predpisov dochádzalo zo strany vodičov motorových
vozidiel. Na tomto úseku bolo riešených 1.391 priestupkov, z toho 413 blokovými pokutami.
Na úseku výstavby bolo zistené v 4 prípadoch porušenie stavebného zákona.
Veľa prípadov porušenia platných predpisov sa vyskytlo počas kúpeľnej sezóny. Vyskytlo
sa 254 prípadov nepovoleného stanovania, parkovania, poškodenia verejnej zelene,
znečisťovanie okolia a pod.
Starostlivosť o rodinu a deti v roku 1981
V roku 1981 Mestský národný výbor v Piešťanoch evidoval 56 narušených rodín a 151
problémových rodín.
Pri narušených rodinách ide o rodiny delikventov, alkoholikov, výtržníkov a pod. Problémové
rodiny, v ktorých sú nepriaznivé životné situácie a sociálne problémy, môžu vážne ohroziť
výchovu detí. Sú to rodiny pred rozvodom, po rozvode, deti narodené mimo manželstva
a pod.
V roku 1981 bolo evidovaných 46 prípadov ťažko vychovávateľných detí, 6 prípadov
záškoláckych detí, 207 rozvrátených rodín, 24 alkoholických rodín s počtom 47 detí. Mestský
národný výbor v Piešťanoch v roku 1981 evidoval 10 sporov o zistenie otcovstva. V roku
1981 sa trestnej činnosti dopustilo 32 mladistvých. Štyria mladiství boli vzatí do väzby.
Starostlivosť o prestarlých dôchodcov
Koncom roku 1981 žilo na území mesta Piešťany 5.396 dôchodcov, ktorým sa vyplácal
mesačný dôchodok v celkovej sume vyše 6 miliónov Kčs. Priemerný mesačný dôchodok
vyplácaný na jedného dôchodcu bol 1.150 Kčs.
Mestský národný výbor v Piešťanoch venoval v roku 1981 mimoriadnu pozornosť
starostlivosti o prestarnutých občanov – dôchodcov. Prestarnutým dôchodcom s nižším
dôchodkom. Sociálna výpomoc bola poskytnutá 120 dôchodcom v celkovej sume 138.000
Kčs.
Klub dôchodcov navštevovalo denne okolo 40 ľudí. Poriadali sa tu rôzne slávnostné schôdze
z príležitosti významných výročí, prednášky o zdravom stravovaní sa ľudí v pokročilom
veku, o správnej hygiene, životospráve a pod.

V roku 1981 bolo v Piešťanoch 40 dôchodcov odkázaných na opatrovateľskú službu.
O týchto dôchodcov sa staralo 33 dobrovoľných opatrovateliek.
Kongresy a konferencie v roku 1981
V dňoch 22. – 24. septembra 1981 v Dome umenia v Piešťanoch sa konala II. medzinárodná
konferencia tretej pracovnej skupiny socialistických štátov pre projektovanie zariadení
kultúry. Na konferencii sa zúčastnilo 60 odborníkov z Československa a 32 zahraničných
účastníkov zo Sovietskeho zväzu, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska, Bulharska,
Maďarska, Rumunska, Kuby a Vietnamu. Hlavnou témou konferencie bolo projektovanie
kultúrnych a spoločenských stredísk v socialistickej spoločnosti.
Dňa 7. októbra 1981 otvoril v Piešťanoch minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej
republiky Emil Matejíček trojdňový československý reumatologický kongres
s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou vedeckého programu boli aktuálne problémy
zápalových reumatických chorôb kĺbov a chrbtice.
V dňoch 23. a 24. októbra 1981 sa v kongresovej hale na Kúpeľnom ostrove konala V.
vedecká konferencia Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave. Konferencia, na ktorej
sa zúčastnilo 228 lekárov špecialistov z celého Slovenska, sa konala na tému Vertebrogenná
problematika vo všeobecnej praxi.
27. až 29. októbra 1981 sa konala v Dome umenia medzinárodná konferencia, ktorú
usporiadala Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárstvo, lesnícke a potravinárske vedy
pri Slovenskej akadémii vied. Konferencie sa zúčastnilo 50 vedeckých pracovníkov zo
zahraničia a 25 domácich pracovníkov.
V dňoch 25. – 27. februára 1981 sa konal v Kongresovej hale Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch XXI. Československý chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1981 sa v Piešťanoch narodilo 510 detí, v tom 258 chlapcov a 252 dievčat.
Zomrelo 273 ľudí, v tom 160 mužov a 113 žien.
V roku 1981 bolo v Piešťanoch uzavretých 225 sobášov. Rozviedlo sa 53 manželstiev.
V roku 1981 sa z Piešťan vysťahovalo 515 ľudí, v tom 239 mužov a 276 žien. Do Piešťan
sa v roku 1981 prisťahovalo 659 ľudí, v tom 327 mužov a 332 žien.
Migračný prírastok obyvateľstva bol 144 ľudí, v tom 88 mužov a 56 žien. Prirodzený
prírastok obyvateľstva v roku 1981 v Piešťanoch bol 237 ľudí, v tom 98 mužov a 139 žien.
Celkový prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1981 bol 381 ľudí, v tom 186 mužov
a 195 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1. januáru 1982 bol 30.926 ľudí, v tom 14.736 mužov
a 16.190 žien.
Počasie v roku 1981
Začiatkom januára 1981 bola tuhá zima. Snehu nebolo, avšak boli tuhé mrazy, ktoré dosahovali
až -15° C. Chladné počasie prevládalo aj vo februári a marci. V apríli takmer nepršalo a ráno
boli slabšie mrazy -3° C až -6° C. Od 8. mája počasie sa zlepšilo, mrazy prestali a oteplilo sa.
Mesiac jún bol priemerný. Od 1. do 15. júla 1981 nastali veľké horúčavy, teploty dosahovali
až 32° C. Bolo sucho. Druhá polovica júla bola už chladná a často pršalo. Koncom júla sa

oteplilo a začiatkom augusta nastali veľké horúčavy, ktoré trvali do 20. augusta. Teploty
dosahovali až 33° C. Koncom augusta 1981 sa trochu ochladilo. Mesiac september bol
veľmi teplý, teploty dosahovali až 28° C. Aj v októbri a novembri bolo príjemné počasie.
December bol chladný. Od 10. decembra 1981 sa značne ochladilo a v polovici mesiaca
napadlo veľa snehu. Nastali aj veľké mrazy. Dňa 19. decembra 1981 mráz v Piešťanoch
bol najväčší na Slovensku, dosiahol až
-24° C. Koncom decembra sneh zmizol a nastalo oteplenie.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1981 bol 2.500
lôžok.
Počet odliečených pacientov
V roku 1981 bolo odliečených 37.474 pacientov, z toho bolo 6.376 pacientov z nesocialistických
štátov a 4.816 zo socialistických štátov.
Pacienti z nesocialistických štátov:
Z Anglicka 39, z Belgicka 24, z Dánska 14, z Fínska 6, z Francúzska 7, z Holandska 27,
z Nórska 2, z Nemeckej spolkovej republiky 1.468, z Portugalska 5, z Rakúska 2.448,
zo Švajčiarska 127, zo Švédska 60, zo Západného Berlína 305, z Argentíny 2, z Brazílie
7, z Kanady 60, z Mexika 1, z Uruguay 2, zo Spojených štátov severoamerických 586,
z Venezuely 1, z Kolumbie 1, z Alžírska 44, z Egypta 5, z Lýbie 1, zo Sierra Leone 1,
zo Sudánu 1, z Austrálie 14, z Arábie 2, z Cypru 18, z Iraku 116, z Iránu 2, z Jordánska
131, z Kuwaitu 402, z Libanonu 295, zo Sýrie 17, z Turecka 1, z Bahrainu 5, z Jemenu 2,
z Arabského emirátu 87, z Abu Dhabi 6, z Dubai 6.
Pacienti zo socialistických štátov:
Z Juhoslávie 1, z Maďarska 51, z Mongolska 1, z Nemeckej demokratickej republiky 4.308,
z Poľska 448, z Bulharska 1, zo Sovietskeho zväzu 5, z Rumunska 1.
Investície v roku 1981:
V priebehu roka 1981 bolo preinvestovaných 5,483.000 Kčs. Z tejto sumy na skrytý sklad
sa vynaložilo 128.000 Kčs, na kabelizáciu Kúpeľného ostrova 263.000 Kčs, na oplotenie
a inžiniersku sieť materskej školy 350.000 Kčs, na sadové úpravy Balneocentra 790.000
Kčs, na kábelovod hospodárskej časti 1.047.000 Kčs, na stavby 2,641.000 Kčs, na projekty
354.000 Kčs, na stroje a zariadenia 2,488.000 Kčs.
Knižnica Československých štátnych kúpeľov
Knižnica v liečebnom dome Lívia mala v roku 1981 12.300 kníh. Výpožičiek bolo 13.430.
Knižnica v Balnea Esplanade mala 16.700 kníh a 12.890 výpožičiek.
Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
V mesiaci apríli 1981 bol na liečení v Piešťanoch generál J.A. Gromov s manželkou.
V máji 1981 navštívila Československé štátne kúpele v Piešťanoch zdravotnícka delegácia
Mozambickej ľudovej republiky na čele s ministrom zdravotníctva Dr. P.M. Moscumbim.

Dňa 3. júla 1981 navštívila Piešťany sýrska delegácia Socialistickej strany arabskej obrody,
ktorú viedol A. Ahmar. Delegácia si so záujmom prezrela areál kúpeľov.
Začiatkom júla 1981 navštívil mesto Piešťany hrdina Sovietskeho zväzu, nositeľ Leninovho
radu, predseda Spoločnosti sovietsko-československého priateľstva v Balakove a čestný
občan Trnavy Valentin Kirilovič Jaroškin.
11. augusta 1981 navštívila Piešťany mongolská novinárka Natcagbajar z Ulanbataru.
Zaujímala sa o kultúrny život v meste a prezrela si nové liečebné zariadenie Československých
štátnych kúpeľov.
5. septembra 1981 navštívila Piešťany delegácia Svetovej federácie spriatelených miest na
čele s generálnym tajomníkom J.M. Brassaudom.
V septembri 1981 bol na liečení v piešťanských kúpeľoch náš prvý československý
kozmonaut podplukovník Ing. Vladimír Remek s manželkou.
Dňa 3. októbra 1981 navštívila piešťanské kúpele delegácia maltských odborárov na čele
s C. Cousighom.
Dňa 14. októbra 1981 navštívil kúpele v Piešťanoch minister zdravotníctva Ukrajinskej soc.
sovietskej republiky Anatolij Romanenko.

Rok 1982
Rok 1982 možno nazvať rokom národných výborov. V apríli 1982 schválilo 6. zasadnutie
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa závery, ktoré stanovili hlavné
úlohy miestnych orgánov štátnej moci a správy v období budovania rozvinutej socialistickej
spoločnosti.
Česká národná rada a Slovenská národná rada prijali rad zákonov, ktorými sa novelizoval
zákon o národných výboroch. Tento zákon, ktorý vstúpi v platnosť od 1. januára 1983,
zlepší prácu národných výborov v tom zmysle, že pružnejšie sa budú riešiť problémy
každodenného života, s ktorými sa stretávajú občania pri platených službách, v doprave,
zdravotníctve, výkone štátnej správy a pod.
Zákon o národných výboroch zvyšuje právomoc národných výborov a posilňuje aj postavenie
Mestského národného výboru v Piešťanoch ako národného výboru I. kategórie. Určité
právomoci patriace doteraz Okresnému národnému výboru v Trnave sa prenesú na Mestský
národný výbor v Piešťanoch.
V roku 1982 Mestský národný výbor v Piešťanoch naplno rozvinul úsilie za splnenie
Volebného programu Národného frontu. Pokračovalo sa na výstavbe sídliska Adam Trajan
a prikročilo sa k výstavbe bytov na Vodárenskej ulici. Aj v ostatných častiach Volebného
programu, v kultúre, školstve, zdravotníctve, v službách a v sociálnom zabezpečení sa
dosiahli dobré výsledky.
Všetky tieto kladné výsledky dosiahol Mestský národný výbor v Piešťanoch zásluhou dobrej
organizátorskej a masovopolitickej práce.
V roku 1982 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 7 zasadnutí,
rada Mestského národného výboru 18 zasadnutí. V roku 1982 vydali odbory Mestského
národného výboru v Piešťanoch celkom 3.124 rozhodnutí. Občianske výbory v počte 13
mali v II. polroku 1982 celkove 37 zasadnutí. V roku 1982 bolo 61 verejných zhromaždení,
na ktorých sa zúčastnilo 21.300 občanov. S mládežou sa konalo 83 pohovorov. Účasť na
nich bola 14.870.
Mestská konferencia
Dňa 13. februára 1982 v zotavovni Revolučného odborového hnutia Františka Zupku
v Piešťanoch sa konala Mestská konferencia Slovenského zväzu žien v Piešťanoch.
Konferencie sa zúčastnila aj delegácia Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska,
Mestského výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a Mestského
národného výboru v Piešťanoch, vedená súdruhom Viliamom Hermanom.
Prítomná bola aj delegácia Okresného výboru slovenského zväzu žien v Trnave na čele
s jeho predsedníčkou Ing. V. Žatkovou. Čestným hosťom na konferencii bola zaslúžilá
členka Komunistickej strany Československa súdružka Božena Zupková.
Správu o činnosti a o úlohách žien po XVI. zjazde Komunistickej strany Československa
predniesla tajomníčka Miestnej organizácie Slovenského zväzu žien v Piešťanoch Žanka
Beerová.
Na konferencii bol zvolený 15-členný Mestský výbor Slovenského zväzu žien v Piešťanoch
v tomto zložení: Mária Bartíková, Žanka Beerová, MUDr. Ružena Čunčíková, Pavla
Friedrichová, Marta Kostrošová, Eva Kubánová, Gabriela Nitranská, Anna Nebenführová,

Jana Trnovská, Emília Truksová, RSDr. Anna Valová, Ludmila Vaněčková, Marta Vetríková,
Magda Vybíralová, Mária Zaťková.
Za predsedníčku Mestského výboru Slovenského zväzu žien bola opäť zvolená Žanka
Beerová.
Mestská konferencia SZM
Dňa 13. marca 1982 sa konala Mestská konferencia Socialistického zväzu mládeže
v Piešťanoch v priestoroch Strednej hotelovej školy v Piešťanoch. Na rokovanie prišlo
112 delegátov, ktorí zastupovali 5.214 zväzákov v našom meste. Za Mestský výbor
Komunistickej strany Slovenska sa konferencie zúčastnil Ing. Adam Pivoluska, za Ústredný
výbor Slovenského zväzu mládeže Alžbeta Čelková a za Okresný výbor Socialistického
zväzu mládeže jeho podpredseda Peter Juhás. Správu o činnosti a ďalších úlohách mestskej
organizácie Socialistického zväzu mládeže predniesol jej predseda Ing. Peter Bezák.
V diskusii sa poukázalo na podiel piešťanskej mládeže pri plnení úloh Volebného programu
Národného frontu, ktorý za roky 1979 – 81 predstavuje až 577.692 brigádnických hodín
v hodnote diela 46,266.000 Kčs.
Delegáti konferencie zvolili nový mestský výbor Socialistického zväzu mládeže, ktorého
členmi sa stali: Ing. Peter Alejník, Jana Benková, Alica Bizoňová, Ján Daňo, Ing. Vojtech
Hank, Vladimír Kožnár, Mária Kureková, Ing. Stanislav Malák, Jozef Moravčík, Miloslav
Ottinger, Ing. Marián Ručkay, MUDr. Dušan Smolka, Jarmila Spáčilová, Ing. Martin Šucha,
Miroslav Tanáč, Jozef Vojtko.
Za predsedu bol zvolený Štefan Obuch.
Mestská konferencia ZČSSP
Dňa 12. júna 1982 sa konala v liečebnom dome Slovan Mestská konferencia Zväzu
československo-sovietskeho priateľstva. Predseda Mestského výboru Zväzu československosovietskeho priateľstva súdruh Karol Amcha na konferencii zhodnotil prácu Zväzu za
uplynulé dva roky.
Mestskej konferencie sa zúčastnili predstavitelia okresných a mestských politických
a štátnych orgánov. Delegáti konferencie vyjadrili podporu mierovej politike Sovietskeho
zväzu. Za predsedníčku Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva
bola zvolená súdružka RSDr. Anna Valová, podpredsedníčka Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Návšteva v piešťanskej Tesle
Dňa 6. októbra 1982 navštívila pracoviská koncernového podniku Tesla Piešťany maďarská
delegácia. Na čele delegácie bol člen Politického byra a tajomník Ústredného výboru
Maďarskej socialistickej robotníckej strany Károly Németh. Medzi hosťami bol aj maďarský
veľvyslanec v Československej socialistickej republike Béla Kovács a maďarský generálny
konzul v Bratislave Szapora Sándor. Maďarskú delegáciu doprevádzali člen Predsedníctva
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prvý tajomník Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Jozef Lenárt, člen Predsedníctva a tajomník
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa súdruh Mikuláš Beňo, vedúci
tajomník Západoslovenského Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh
Ignác Janák a vedúci tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave

súdruh Jozef Šepeľa. Hostia si v doprovode riaditeľa podniku Ing. Petra Pfliegela prezreli
hlavné výrobné prevádzky. Potom bola beseda s vedúcimi pracovníkmi podniku.
Kultúrna činnosť v roku 1982
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch schválila na rok 1982 Jednotný plán
kultúrno-výchovnej činnosti v Piešťanoch. Plán bol veľmi bohatý a úspešne sa realizoval.
V tejto oblasti vykonala doteraz najbohatšia činnosť. Na realizácii Jednotného plánu
kultúrno-výchovnej činnosti sa podieľali hlavne Kultúrne a spoločenské stredisko, Dom
umenia Slovenskej filharmónie, Mestská ľudová knižnica, Balneologické múzeum, kino
Moskva, Dom pionierov a mládeže, Miestna organizácia Socialistickej akadémie, Zbor pre
občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore, Mestský výbor Národného frontu
Slovenskej socialistickej republiky, Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva, Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže, Mestský výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, Mestský výbor Slovenského zväzu žien, základné
školy, stredné školy, Ľudová škola umenia, kluby mládeže v závodoch a Československé
štátne kúpele v Piešťanoch.
V roku 1982 obzvlášť úspešne sa prejavila aj záujmová umelecká činnosť.
Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v Piešťanoch v roku 1982 patria: Piešťanský
hudobný festival, Filmový festival pracujúcich, výstava Socha piešťanských parkov,
promenádne koncerty, vystúpenia súborov piesní a tancov, zábavné podujatia pre mládež
v prírodnom amfiteátri, podujatia v Dome umenia, rôzne výstavy, Medzinárodné maliarske
sympózium. V letných mesiacoch podujatia v Dome umenia navštívilo vyše 15.000 ľudí,
na 40-tich rôznych podujatiach v amfiteátri bolo do 50.000 návštevníkov, výstavu Socha
piešťanských parkov videlo takmer 85.000 a Filmový festival pracujúcich vyše 15.000
návštevníkov. V hudobnom pavilóne odznelo 65 promenádnych koncertov.
Celkove v roku 1982 v Piešťanoch sa uskutočnilo v rámci záujmovej umeleckej činnosti
265 podujatí za účasti 67.000 návštevníkov. Ďalej bolo 95 divadelných predstavení
s účasťou 45.000 návštevníkov, 25 výstav navštívilo 90.000 ľudí, 250 koncertov vážnej
hudby s účasťou 50.000 ľudí, účinkovalo 35 folklórnych súborov, odznelo 30 populárnych
koncertov a estrád s účasťou 60.000 ľudí, ostatných profesionálnych vystúpení bolo 1.420
s účasťou 256.000 návštevníkov.
Oslava 34. výročia Víťazného februára
Oslavy 34. výročia Víťazného februára sa konali v Dome umenia dňa
27. februára
1982. O 19.00 hodine sa tu začala slávnostná akadémia. O historickom význame Víťazného
februára slávnostný prejav predniesol súdruh Emil Frič, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. V kultúrnej časti vystúpil folklórny súbor
Dimitrovec, ktorý pracuje pri Závodnom klube Revolučného odborového hnutia Chemické
závody Juraja Dimitrova v Bratislave.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Oslavy Medzinárodného dňa žien v Piešťanoch v roku 1982 sa konali dňa
5. marca
1982. V kongresovej hale Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch sa konala
slávnostná akadémia s bohatým kultúrnym programom. Zúčastnili sa jej zaslúžilé členky
strany a funkcionárky Revolučného odborového hnutia, vedúce Brigád socialistickej práce,

držiteľky odznakov, vzorné pracovníčky z piešťanských podnikov, závodov a inštitúcií.
Súdruh Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch, poďakoval
ženám za ich prácu, za 9.236 odpracovaných brigádnických hodín na skrášlenie životného
prostredia a poprial im k sviatku veľa šťastia a úspechov v budovaní mierovej spoločnosti.
V kultúrnej časti programu vystúpil ženský spevokol Spievanky pri Mestskom výbore
Slovenského zväzu žien v Piešťanoch pod vedením D. Kristiníka.
V rámci osláv Medzinárodného dňa žien prijal predseda Viliam Herman na Mestskom
národnom výbore 24 žien, ktorých zodpovedná práca a jej výsledky prinášajú celospoločenský
úžitok a zasluhujú si naše uznanie. Na stretnutí sa zúčastnil i predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska súdruh Emil Frič, podpredseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Karol Amcha a tajomník Mestského národného výboru v Piešťanoch
Dušan Domorák.
Dňa 5. marca 1982 bola na Malej scéne Ivana Krasku sprístupnená výstava Žena v našej
spoločnosti.
Oslavy 37. výročia oslobodenia Piešťan
Oslavy 37. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou vyvrcholili v Piešťanoch 2.
apríla 1982. V ten deň o 14.00 hod. sa konala manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí
Slovenského národného povstania. Zúčastnili sa na nej predstavitelia mestských politických
a štátnych orgánov a delegácia Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska.
K účastníkom slávnostného zhromaždenia prehovoril predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Viliam Herman. Potom za zvukov Pochodu padlých revolucionárov
sa poklonili pamiatke našich osloboditeľov delegácie a pracujúci nášho mesta položením
vencov k pomníku Oslobodenie.
Pri príležitosti osláv 37. výročia oslobodenia Piešťan bola v Dome umenia Slovenskej
filharmónie slávnostná vernisáž výstavy z reštaurátorskej a sochárskej tvorby Jána Rybárika
a na Malej scéne Ivana Krasku sprístupnili výstavu obrazov maliarov zo socialistických
štátov s témou Stretnutia v Piešťanoch.
Oslavy 112. výročia narodenia V.I. Lenina
Oslavy 112. výročia narodenia V.I. Lenina sa v Piešťanoch konali dňa 21. apríla 1982 v Dome
umenia, kde sa konala slávnostná akadémia. Slávnostný prejav predniesol súdruh Emil Frič,
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. V kultúrnej časti
vystúpil spevácky zbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Príležitostnú báseň
recitoval národný umelec Mikuláš Huba.
Oslavy 1. mája 1982
Oslavy 1. mája 1982 sa konali takto: dňa 1. mája 1982 od 8.30 do 8.50 hod. bol zraz
účastníkov manifestácie v priestoroch na ulici kpt. Nálepku. O 9.00 hod. slávnostne otvoril
zhromaždenie pracujúcich a mládeže súdruh Emil Frič, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska.
Slávnostný prejav k účastníkom manifestácie predniesol súdruh Jozef Ďurica, tajomník
Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže a poslanec Slovenskej
národnej rady. V prvomájovom sprievode kráčalo okolo 34.000 pracujúcich a mládeže,
v sprievode bolo 70 krojovaných skupín, 32 dychových hudieb a 59 alegorických vozov.

V popoludňajších hodinách pokračovali oslavy prvomájovými veselicami a v amfiteátri
o 15.00 hod. sa začala prehliadka súborov záujmovej umeleckej činnosti z Piešťan
s programom Piesňou a tancom oslavujeme máj.
Oslavy 9. mája 1982
Oslavy 9. mája Dňa víťazstva sa začali v Piešťanoch už 7. mája 1982. V ten deň na námestí
Slovenského národného povstania sa o 14.00 hod. konal slávnostný sľub iskier a pionierov.
Na námestie nastúpilo 650 iskier a 622 pionierov, spolu 1.272 žiakov prvých a druhých
ročníkov piešťanských škôl. K žiakom povedal prejav súdruh Emil Frič, predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska.
Vlastné oslavy Dňa víťazstva sa konali 9. mája 1982. Na námestí Slovenského národného
povstania sa o 14.00 hod. konala manifestácia pracujúcich a mládeže. Manifestáciu otvoril
Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch. K vyše 6.000
účastníkom manifestácie slávnostný prejav predniesol RSDr. Ladislav Gajderus, tajomník
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska. Potom nasledoval pietny akt kladenia
vencov k pomníku Oslobodenie. V popoludňajších hodinách na štadióne telovýchovnej
jednoty Družba prebiehali športové hry. V prírodnom amfiteátri bolo o 15.00 hod. vystúpenie
maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia pri príležitosti osláv 37. výročia oslobodenia
Československa Sovietskou armádou.
Festival rozhlasových hier
V dňoch 10. – 15. mája 1982 v Dome umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch
prebiehal prvý festival rozhlasových hier Medzinárodnej organizácie rozhlasu a televízie
o Cenu československého rozhlasu Biela holubica. Záštitu nad festivalom mal podpredseda
federálnej vlády dr. Matej Lúčan. 7-členná medzinárodná porota pod vedením Svilena
Čorbadžieva z Bulharska hodnotila hry, ktoré v súlade so štatútom Festivalu prihlásili do
súťaže jednotlivé členské krajiny Medzinárodnej organizácie rozhlasu a televízie.
Najvyššie ocenenie a Cenu festivalu – Bielu holubicu za najlepšiu rozhlasovú hru I. festivalu
rozhlasových hier Medzinárodnej organizácie rozhlasu a televízie v roku 1982 získal
Československý rozhlas v Prahe za hru Pavla Hanuša Balada z podzemia.
Filmový festival pracujúcich. Leto 1982
V dňoch 14. až 28. júna 1982 sa uskutočnil Filmový festival pracujúcich – leto 1982 v kine
Moskva v Piešťanoch. Slávnostné otvorenie Filmového festivalu pracujúcich bolo 14. júna
1982 v kine Moskva filmom produkcie Nemeckej demokratickej republiky Spievaj kovboj,
za účasti filmovej delegácie.
Program Filmového festivalu pracujúcich bol tento:
Spievaj kovboj, film Nemeckej demokratickej republiky; Útek z Alcatrazu, film zo
Spojených štátov severoamerických; Dojča, nafta a Transylvánci, rumunský film; Vojna
policajtov, francúzsky film; Fairfaxove milióny, sovietsky film; Aféra Concorde, taliansky
film; Pomocník, slovenský film; Rozbité zrkadlo, anglický film; Láska na druhý pohled,
český film; Nejaká iná žena, juhoslovanský film; Čierny talár pre vraha, francúzsky film;
Pohanská madona, maďarský film; Hriešny život Františka Bulu, poľský film; Dámska
volenka, bulharský film.

XXVII. Piešťanský festival
XXVII. Piešťanský festival prebiehal od 18. júna do 31. júla 1982. V tomto čase odznelo 28
rôznych podujatí a na festivale účinkovali umelci z jedenástich štátov Európy a Ázie.
Program XXVII. Piešťanského festivalu v roku 1982 bol tento:
18. júna 1982 o 19.00 hod.: Fanfárový koncert. Účinkoval Fanfárový súbor bratislavského
Konzervatória. Terasa Domu umenia.
18. júna o 19.30 hod.: Slávnostné otvorenie XXVII. ročníka Piešťanského festivalu
podpredsedníčkou Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Annou Valovou. Potom
nasledoval koncert v interpretácii Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického
zboru. Dirigent: Z. Košler.
Na programe: B. Martinů – Pamätník Lidiciam; Beethoven: 9. symfónia. Dom umenia.
20. júna 1982 o 19.30 hod.: Baletný súbor Slovenského národného divadla Bratislava. Na
programe: M. Jarré – Zvonár z Notre Dame. Réžia a choreografia: K. Tóth. Dirigent: A.
Vykydal. Dom umenia.
22. júna 1982 o 19.30 hod.: Koncert. Štátny komorný orchester Žilina. Dirigent: Pherose
Mistri, India. Sólistka: Natália Gavrilová, klavír, Sovietsky zväz. Na programe: A. Očenáš:
Ruralia slovaca; W.A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester Es dur, symfónia D dur, KV
504, Pražská. V kongresovej hale Čs. štátnych kúpeľov.
24. júna 1982 o 19.30 hod.: Koncert. Slovenská filharmónia. Dirigent: Urs Schneider,
Švajčiarsko. Sólistka: Ulrike Anima Mathé, husle, Nemecká spolková republika. Na
programe: A. Moyzes – Hudba žene, J. Brahms – Koncert pre husle a orchester, G. Rossini
– Stabat Mater. Dom umenia.
26. a 27. júna 1982 o 19.30 hod.: Štátne divadlo Košice. Na programe: Viedenská krv –
opereta J. Straussa. Dom umenia.
29. júna 1982 o 19.30 hod.: Organový koncert. Sólista: Björn Boysen, organ, Nórsko. Na
programe: J.S. Bach, L.M. Lindeman, F.M. Bartholdy, A. Sandvold, L. Vierne. Dom umenia.
3. júla 1982 o 19.30 hod.: Divadlo J.G. Tajovského Banská Bystrica. G. Dusík: Hrnčiarsky
bál, opereta. Dom umenia.
4. júla 1982 o 19.30 hod.: Divadlo J.G. Tajovského Banská Bystrica. G. Verdi: Maškarný
ples. Dom umenia.
6. júla 1982 o 19.30 hod.: Štátny komorný orchester Žilina. Dirigent: Hideaki Mutó,
Japonsko. Sólistka: Klára Havlíková, klavír. Na programe: O. Flosman, Partita č. 2, P.
Hindemith – Štyri temperamenty, J. Haydn: Symfónia č. 100, Vojenská. Kongresová hala.
8. júla 1982 o 19.30 hod.: Slovenská filharmónia. Dirigent: Libor Pešek. Sólista: Günther
Hetzel, husle, Rakúsko. Na programe: J. Cikker: Hommage á Beethoven; B. Bartók: 2.
koncert pre husle a orchester; A. Dvořák: 9. symfónia, Z nového sveta. Dom umenia.
11. júla 1982 o 19.30 hod.: Organový koncert. Sólistka: Monteserat Torrent Serra, Taliansko.
Na programe: F. Mompu, J. Soler, M. Castillo, J.S. Bach, A de Cabezon, F. Correa de Arauxo,
J. Cabanilles. Dom umenia.
13. júla 1982 o 19.30 hod.: Koncert. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor.
Dirigent: Günther Teuring, Rakúsko. Sólisti: Peter Toperczer, klavír, M. Hajóssyová, F.
Livora, P. Mikuláš. Na programe:
J. Haydn: Te Deum, L.v. Beethoven: 5. koncert pre
klavír a orchester, G. Puccini: Messa di Gloria. Dom umenia.
15. júla 1982 o 19.30 hod.: Pražskí komorní sólisti. Dirigent: René Klopfenstein – Švajčiarsko.
Sólisti: J. Tomášek, husle, J. Růžička, klavír. Na programe: W.A. Mozart: Divertimento F

dur, Franz Schubert: 5 menuetov, 6 trií pre sláčiky, F. Constant: Espassions pre husle, klavír,
sláčiky; F.M. Bartholdy: 9. symfónia
c mol. Kongresová hala.
20. júla 1982 o 19.30 hod.: Organový koncert. Vladimír Rusó. Na programe: Cabanilles,
Rusó, Bach. Dom umenia.
22. júla 1982 o 19.30 hod.: Štátny symfonický orchester Gottwaldov. Dirigent: Rostislav
Hališka. Sólisti: Jozef Toporcer, husle, M. Bruch – Koncert pre husle a orchester G mol, op.
26.
24. júla 1982 o 19.30 hod.: Scénické prevedenie. Igor Stravinskij: Príbeh vojaka. Dirigent:
Ladislav Slovák. Účinkovali: G. Valach, M. Dočolomanský, M. Slovák, J. Smrčková. Dom
umenia.
27. júla 1982 o 19.30 hod.: Slovenský komorný orchester. Sólista: H. Schiff, violončelo,
Rakúsko. J. Haydn: 5. divertimento, Es dur, B. Sammartini – Koncert pre husle a orchester,
C dur, J. Haydn: Koncert pre violončelo a sláčiky, C dur, W.A. Mozart – Malá nočná hudba.
Dom umenia.
31. júla 1982 o 19.30 hod.: Záverečný koncert festivalu. Drážďanská filharmónia. Dirigent:
Herbert Kegel, Nemecká demokratická republika. Sólista: Hans Detlev, Zöchner, klarinet,
Nemecká demokratická republika. Na programe: Weber, Mozart, Brahms. Dom umenia.
Socha piešťanských parkov
Dňa 14. júla 1982 slávnostne otvorili jubilejný 15. ročník výstavy Socha piešťanských
parkov na Kúpeľnom ostrove. Vernisáže sa zúčastnili vedúci oddelenia kultúry Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Rudolf Jurík, námestník ministra kultúry
Slovenskej socialistickej republiky Dr. Jozef Mravík, predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Viliam Herman, podpredsedníčka Mestského národného výboru RSDr.
Anna Valová, vedúci odboru kultúry Okresného národného výboru v Trnave Hieroným
Burian, ďalej zástupcovia Zväzu slovenských výtvarných umelcov, kultúrnych inštitúcií,
vystavujúci autori a početní návštevníci.
Výstavu slávnostne otvoril predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam
Herman a za Zväz slovenských výtvarných umelcov zaslúžilá umelkyňa akademická
maliarka Zlatica Balažoviech-Klincová.
Usporiadatelia výstavy Socha piešťanských parkov pripravili v roku 1982 výstavu
keramických diel 18 slovenských keramikárov s 35 exponátmi a venovali ju na počesť 65.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Výstava Socha piešťanských parkov bola otvorená návštevníkom na Kúpeľnom ostrove do
konca septembra 1982.
Pozornosť návštevníkov vzbudili najmä tieto diela:
Jozef Danč – Letná fontána, kamenina. Ladislav Gajdoš – Bohatstvo slovenských liečivých
prameňov I., glazovaná kamenina. Libuša Čtveráková – Snehulka a 7 trpaslíkov, šamot.
Zuzana Marciňová, súbor keramických plastík Muzikanti. Marián Polonský – Leto I.
a II., keramika. Jozef Sušienka – Fontány, keramika. Mira Trančíková – Sedacia súprava,
keramika.
Na návrh poroty Mestský národný výbor v Piešťanoch udelil na výstave Socha piešťanských
parkov 1982 I. cenu – Cenu mesta Piešťan Jozefovi Dančovi za dielo Letná fontána. II. cenu,
Cenu Československých štátnych kúpeľov získala akademická sochárka Zuzana Marciňová
za súbor keramických plastík Muzikanti.

Jubilejná výstava
Okresná galéria Jána Koniarka v Trnave a Západoslovenská krajská organizácia Zväzu
slovenských výtvarných umelcov pripravili pri príležitosti 70-tich narodenín akademického
sochára Ladislava Ľudovíta Polláka jubilejnú výstavu z celoživotnej tvorby tohto
piešťanského sochára.
Slávnostná vernisáž výstavy bola 6. augusta 1982 v kultúrnom centre Československých
štátnych kúpeľov na Kúpeľnom ostrove. Výstavu pripravil dr. Karol Kahoun, ktorý na
vernisáži zhodnotil celoživotné dielo Ladislava Polláka.
Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman odovzdal akademickému
sochárovi Ladislavovi Pollákovi plaketu za socialistický rozvoj nášho mesta, ktorú mu
udelila Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch. Aj Rada Okresného národného
výboru v Trnave mu udelila plaketu za socialistický rozvoj okresu Trnava. Plaketu jubilantovi
odovzdal Hieroným Burian, vedúci odboru kultúry Okresného národného výboru v Trnave.
Oslavy 38. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 38. výročia Slovenského národného povstania sa konali v Piešťanoch 27. augusta
1982. V ten deň na námestí Slovenského národného povstania o 14.00 hod. sa konala
slávnostná manifestácia pracujúcich a mládeže. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili
poprední predstavitelia okresných a mestských politických a štátnych orgánov. Slávnostný
prejav predniesol súdruh dr. Zdenko Nováček, poslanec Federálneho zhromaždenia. Na
oslavách bol prítomný aj čestný občan Piešťan Magag Unanovič Petrosjan, ktorý pozdravil
účastníkov manifestácie. Potom nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku
Oslobodenie na námestí Slovenského národného povstania. Večer o 19.00 hod. v hudobnom
pavilóne bol umelecký program v podaní Kúpeľného orchestra.
K oslavám 38. výročia Slovenského národného povstania boli zamerané viaceré kultúrne
podujatia v Dome umenia ako i Dni slovenského filmu v kine Moskva a fotografická
dokumentačná výstava o Slovenskom národnom povstaní v agitačnom stredisku na Malej
scéne I. Krasku, spojená s výstavou kníh na tému „Slovenské národné povstanie v dielach
slovenských spisovateľov“.
Medzinárodné maliarske sympózium
Už po šestnásty krát sa konalo v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch pri
Piešťanoch Medzinárodné maliarske sympózium. Trvalo od 1. septembra do 20. októbra
1982.
Na sympóziu sa zúčastnili naši a zahraniční maliari, ktorí počas svojho pobytu vytvorili
nové obrazy pre Piešťany. Prítomní boli títo maliari: Alexander Szabó z Bratislavy, Inez
Tuschnerová z Brna, Jozef Krzysztof Oraczewski z Poľska, Uršula Strozynská z Nemeckej
demokratickej republiky, Mária a Tibor Dohnál z Maďarska.
Piešťanská hudobná jeseň
Piešťanská hudobná jeseň, v poradí už tretia, prebiehala v Dome umenia v dňoch 17.
septembra až 12. októbra 1982. Jej program bol tento: Slovenská filharmónia. Dirigent:
Vladimír Verbickij, Sovietsky zväz. Sólistka: Eva Čermanová-Hrabovská, violončelo. Na
programe: J. Haydn, D. Šostakovič.
20. septembra 1982 o 19.00 hod.: Koncert divadelných a šansónových piesní. Účinkovala:

Hana Hegerová, poslucháči Vysokej školy múzických umení.
21. septembra 1982 o 19.00 hod.: Koncert džezovej a folkovej hudby. Účinkovali: Laco
Deczy, Zdeněk Dvořák, Gabriel Jonáš.
22. septembra 1982 o 19.00 hod.: Koncert rockovej hudby. Účinkovali: Pavol Hammel
a skupina Prúdy.
24. septembra 1982 o 19.00 hod.: Štátny komorný orchester Žilina. Dirigent: Ján Valta.
Sólista: Imrich Szabó – organ. Na programe: J. Cikker, G.F. Händel, W.A. Mozart.
28. septembra 1982 o 19.00 hod.: Činoherný súbor Slovenského národného divadla. P.
Kováčik: Krčma pod zeleným stromom.
30. septembra 1982 o 19.00 hod.: Činoherný súbor Novej scény. P. Shaffer: Amadeus.
2. októbra 1982 o 19.00 hod.: Mníchovský motetový zbor. Dirigent: Hans Rudolf Zoboley,
Nemecká spolková republika. Na programe: Händel, J. Haydn.
5. októbra 1982 o 19.00 hod.: Pražský komorný orchester Külmov miešaný zbor. Súbor
trubkárov E. Tarra, Švajčiarsko. Dirigent: Peter Schreier, Nemecká demokratická republika.
Na programe: J.S. Bach.
6. a 11. októbra 1982 o 15.00 hod.: Poetický súbor Novej scény Bratislava. Rozprávková hra
pre deti. M. Ďuríčková, E. Galandová: Zlatá priadka.
8. októbra 1982 o 19.00 hod.: Slovinská národná opera Ľubľana. V. Bellini: Puritáni.
12. októbra 1982 o 19.00 hod.: Bruckner orchester, Linz, Rakúsko. Slovenský filharmonický
zbor. Dirigent: Theodor Guschlauber, Rakúsko. Sólistka: Viktória Jaglingová, violončelo,
Sovietsky zväz.
Oslavy 65. výročia VOSR
Oslavy 65. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa konali
5. novembra
1982. V ten deň o 14.00 hod. sa začala na námestí Slovenského národného povstania
manifestácia pracujúcich a mládeže.
Slávnostný prejav na manifestácii predniesol predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska súdruh Emil Frič. Po prejave nasledoval pietny akt kladenia vencov
k pomníku Oslobodenie.
Večer o 19.00 hod. bol v Dome umenia slávnostný koncert Pozdrav Veľkému októbru.
Účinkoval spevácky zbor Slovenskej filharmónie. Otvárací prejav na akadémii predniesla
podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová.
Oslavami 65. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa otvoril Mesiac
československo-sovietskeho priateľstva. V jeho rámci prebehli v Piešťanoch mnohé kultúrne
podujatia ako prednášky o Sovietskom zväze, súťažné programy pre pionierov a žiakov,
Festival sovietskych filmov 1982, ktorý v kine Moskva otvoril vedúci odboru školstva
a kultúry Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Karol Škodoň.
Na otvorení Filmového festivalu sovietskych filmov sa zúčastnila sovietska filmová
delegácia. Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo v Dome umenia hru V. Kondratieva –
Dovolenka po zranení. Divadelného prestavenia sa zúčastnila i vzácna sovietska delegácia
na čele s námestníkom ministra kultúry Sovietskeho zväzu súdruhom Ivanovom.
Dňa 12. novembra 1982 o 19.00 hod. sa začal v Dome umenia koncert družby. Koncert bol
zostavený z operetnej a muzikálnej tvorby národov Sovietskeho zväzu, Bulharskej ľudovej
republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Československej socialistickej republiky.
Účinkovali: sólisti Moskovského štátneho divadla operety, Metropol-Theather Berlín,

divadlo operety zo Sofie, Hudebního divadla Karlín – Praha a sólisti, orchester a balet Novej
scény Bratislava.
10. decembra 1982 o 19.00 hod. sa konala v Dome umenia slávnostná akadémia pri príležitosti
60. výročia vzniku Sovietskeho zväzu a na záver Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva.
Výstavy v roku 1982
Na Malej scéne Ivana Krasku sa v roku 1982 konali tieto výstavy:
V januári 1982 bola výstava maliarskeho diela akademického maliara Ferdinanda Pekára.
Koncom februára 1982 bola výstava obrazov Sympózium 1981.
V marci 1982 prebehla výstava obrazov členiek výtvarného krúžku pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku.
V apríli 1982 sa konali dve výstavy: výstava obrazov maliarov zo socialistických štátov,
vytvorených na Medzinárodnom maliarskom sympóziu Stretnutia v Piešťanoch. Tiež bola
otvorená výstava obrazov Emila Pauloviča.
14. mája 1982 bola otvorená výstava amatérskej fotografie Západoslovenského kraja.
1. júna 1982 sa otvorila výstava Maliari Nemeckej demokratickej republiky na sympóziu
v Piešťanoch. Vystavovali sa obrazy zo zbierok Medzinárodného maliarskeho sympózia
v Moravanoch nad Váhom.
Od 1. do 4. júla 1982 bola výstava grafiky Ochrana prírody v Poľsku.
24. septembra 1982 sa otvorila výstava fotografií členov Fotoklubu pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku v Piešťanoch.
Od 1. do 12. septembra 1982 sa konala v Agitačnom stredisku na Malej scéne Ivana Krasku
výstava kníh „Slovenské národné povstanie v dielach slovenských spisovateľov“.
Od 4. do 24. októbra 1982 bola výstava literatúry k 40. výročiu úmrtia Terézie Vansovej
a nedožitým 75. narodeninám Andreja Plávku.
4. novembra 1982 bola otvorená výstava „Sovietska maľba a grafika“.
V decembri 1982 na Malej scéne Ivana Krasku sa konali tieto výstavy:
od 13. decembra 1982 do začiatku januára 1983 výstava literatúry L.I. Brežneva, L. I.
Brežnev v literatúre.
17. decembra 1982 bola otvorená výstava členov Výtvarného krúžku pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku v Piešťanoch. V decembri 1982 bola výstava obrazov a grafiky
Tamary Kolenčíkovej a Vojtecha Kolenčíka.
Od 15. januára do 31. januára 1982 prebehla vo výstavnej sieni Domu umenia v Piešťanoch
výstava z diela národného umelca Mikuláša Alexandra Bazovského.
6. augusta 1982 v Kongresovej hale bola otvorená výstava akademického sochára Ladislava
Ľudovíta Polláka.
Od 8. do 20. novembra 1982 v Mestskej ľudovej knižnici bola inštalovaná výstavka kníh
„Sovietsky zväz v literatúre“ a pre mládež výstavka knižných noviniek „Čo čítajú sovietske
deti“.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Program Jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti v Piešťanoch na rok 1982, schválený
Radou Mestského národného výboru v Piešťanoch, bol veľmi bohatý. V tejto oblasti sa
v roku 1982 v Piešťanoch vykonala doteraz najbohatšia činnosť. Na realizácii Jednotného

plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 1982 sa v podstatnej miere podieľalo Kultúrne
a spoločenské stredisko. V roku 1982 uviedlo celkom 206 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo
vyše 175.000 návštevníkov.
Kultúrne a spoločenské stredisko v roku 1982 vyvíjalo úspešnú činnosť v oblasti
štátnopolitickej výchovy a politickej agitácie, pri družobných stykoch s kultúrnymi
strediskami socialistických štátov, pri názornej agitácii a propagácii, v mimoškolskej
výchove a vzdelávaní. V roku 1982 venovalo zvýšenú pozornosť podujatiam pre mládež nad
16 rokov, pre ktorú uskutočnilo viac kultúrnych podujatí v amfiteátri a džezové podujatia.
Kultúrne a spoločenské stredisko poskytovalo veľkú materiálnu pomoc krúžkom základnej
umeleckej činnosti, evidovaným pri svojom zariadení. V roku 1982 sa uplatnili najmä
výtvarníctvo, fotografia, folklór, poézia, dychové a zábavné hudobné slávnosti. Najaktívnejšie
pracovali Výtvarný klub pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku ako i Fotoklub. Tieto
krúžky sa v roku 1982 predstavili na viacerých úspešných akciách, či už v Piešťanoch,
Trenčíne, v západoslovenskom kraji alebo na celoslovenských výstavách.
V Piešťanoch v roku 1982 úspešne pracovali aj kluby, napr. Klub priateľov hudobného
umenia, Klub priateľov výtvarného umenia, Esperantský klub, Filatelistický klub a kluby
pri Dome pionierov a mládeže v Piešťanoch.
V roku 1982 kluby uskutočnili vyše sto akcií. Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
metodicky usmerňovalo činnosť klubov a krúžkov základnej umeleckej činnosti, a tak ich
činnosť sa v roku 1982 zintenzívnila.
Mestská ľudová knižnica
V roku 1982 mala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch 75.611 knižničných jednotiek.
Prikúpilo sa 3.032 kníh. Počet čitateľov bol 6.386 a výpožičiek bolo 230.600.
Okrem práce s knihou usporiadala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch v roku 1982 viaceré
súťažné programy, besedy, výstavy, literárno-hudobný večer k 100. výročiu narodenia Márie
Majerovej, pásmo slova a hudby k 75. výročiu narodenia Andreja Plávku a ďalšie.
V rámci družobných stykov s Nemeckou demokratickou republikou Mestská ľudová
knižnica v Piešťanoch nainštalovala výstavu kníh vydavateľstva Nemeckej demokratickej
republiky i preklady nemeckej tvorby.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Kultúrno-výchovná práca Balneologického múzea v Piešťanoch bola v roku 1982 bohatá na
mnohé politicko-výchovné a osvetové akcie. Bol vypracovaný scenár pre zariadenie Domu
robotníckeho hnutia a dejín Komunistickej strany Československa.
Zbierkový fond bol rozšírený o 690 nových predmetov z oboru histórie socializmu,
balneológie a etnografie. Urobila sa reinštalácia expozície Pamätnej izby Ivana Krasku, bola
dokončená pamiatková úprava a rekonštrukcia expozície v prírode v Ducovom. Začali sa
práce na úprave priestorov pre Dom robotníckeho hnutia.
Balneologické múzeum spolupracovalo s Kultúrnym a spoločenským strediskom
v Piešťanoch na vydaní almanachu pri príležitosti 100. výročia dobrovoľného požiarneho
zboru v Piešťanoch. Na Kláštornej ulici (teraz Jilemnického ulici) sa previedli prieskumné
práce okolia zrúcanín starého kláštora z 11. storočia. V edičnej oblasti vydal sa Balneologický
zpravodaj 1981 a publikovali sa články v časopisoch a iné publikačné práce.

V roku 1982 usporiadalo Balneologické múzeum v Piešťanoch vo svojich objektoch nad
405 hromadných návštev s lektorovaním a 15 prednášok v liečebných domoch a Pamätnej
izbe I. Krasku.
V roku 1982 navštívilo Balneologické múzeum v Piešťanoch 29.200 návštevníkov. Tržby
činili 35.000 Kčs.
Kino Moskva
V roku 1982 uviedlo kino Moskva 1.420 filmových predstavení, ktoré navštívilo 258.500
ľudí. Tržby činili 1,471.000 Kčs. Kino Moskva vyvíjalo v priebehu roku 1982 bohatú činnosť
hlavne filmovými festivalmi a predstaveniami pri príležitosti štátnych a politických osláv.
Jeho program pre rok 1982 sa pripravoval v znamení 65. výročia Veľkého októbra a 60.
výročia vzniku Sovietskeho zväzu.
Okrem filmových festivalov kino uskutočnilo Týždeň boja proti fašizmu v spolupráci
s Mestským výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Premietlo sa osem
predstavení a účasť na nich bola 3.415 návštevníkov, hlavne z radov mládeže. Ďalej sa
premietali odborné filmy podľa záujmov spoločenských organizácií a filmy pri príležitosti
štátnych a politických výročí.
V rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva sa uskutočnil Festival sovietskych
filmov a Festival detských filmov. Okrem filmových podujatí sa v kine Moskva konali rôzne
prednášky, občianske pohovory a iné akcie.
Telovýchova a šport
V roku 1982 vyvíjalo telovýchovnú a športovú činnosť v Piešťanoch už 9 telovýchovných
jednôt a Zväzarm s dvoma organizáciami. Spomedzi vyše 20 oddielov desiatich piešťanských
jednôt najúspešnejší boli vodní športovci.
Najúspešnejšou telovýchovnou jednotou bola v roku 1982 telovýchovná jednota Sĺňava
Piešťany. Športovci tejto jednoty získali v roku 1982 celý rad titulov majstrov Slovenska. Vodní
lyžiari telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany dosiahli významný medzinárodný úspech.
Vyhrali súťaž štvorčlenných družstiev pred Bulharskom, Poľskom, Nemeckou demokratickou
republikou a Gréckom. Najúspešnejší vodní lyžiari boli Henrieta Kucharovičová, Nina
Sokolovská a František Kováč. Kováč na majstrovstvách Československa v akrobatickej
jazde získal prvé miesto a na majstrovstvách Slovenska získal štyri prvé miesta. Františka
Kováča prijal predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman
a odovzdal mu čestné uznanie za vzornú reprezentáciu Piešťan.
Členovia oddielu vodného motorizmu tejto telovýchovnej jednoty usporiadali v dňoch 10.
a 11. júla 1982 jubilejný 10. ročník Modrej stuhy Piešťan vo vodnom motorizme. Súťažilo
60 vodných motoristov z celého Československa v 7 kategóriách. Modrú stuhu si z Piešťan
odniesol Jozef Danek zo Startu Brno.
Darilo sa aj členom jachtárskeho oddielu, ktorí si z majstrovstiev Slovenska vo windsurfingu
priniesli dva tituly. Libor Gardoň sa stal majstrom Slovenska, tiež Igor Šimo.
Aj telovýchovnú jednotu Kúpele Piešťany reprezentujú Piešťany vodní športovci a to vodní
pólisti ako jediní v I. lige.
Nohejbalisti Kúpeľov Piešťany v zložení Fabian, Gleso a Malovec sa stali majstrami
Slovenska v nohejbale na rok 1982. V Mestskej tenisovej lige si najlepšie viedlo družstvo
telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany.

Telovýchovná jednota Tesla Piešťany patrí k najväčším telovýchovným jednotám
v Piešťanoch. V roku 1982 hádzanári najlepšie reprezentovali jednotu. Obsadili štvrté miesto
v Slovenskej národnej lige. Z hráčov bol najúspešnejší Vladimír Teplanský. Volejbalový
oddiel Tesly Piešťany usporiadal v roku 1982 už po šiesty raz turnaj žien o Pohár oslobodenia
Piešťan. Prvenstvo získalo družstvo žien z Trnavy. Úspešne pracoval aj odbor základnej
telesnej výchovy pod vedením Lýdie Mayerovej.
Telovýchovná jednota Družba Piešťany je najväčšou telovýchovnou jednotu, má vyše 600
členov. Pozoruhodnejšiu činnosť vyvíjal len odbor základnej telesnej výchovy pod vedením
Márie Novákovej.
Telovýchovná jednota Bezovec sa vo svojej činnosti zamerala predovšetkým na lyžovanie
a turistiku. Na majstrovstvách kraja, ktoré sa konali na Bezovci, Piešťanci získali dva tituly:
Anna Sokolovská u žien a u mužov Štefan Hauser sa stali majstrami kraja v obrovskom
slalome.
Telovýchovná jednota Banka patrila roku 1982 k najagilnejším. Popri futbalistoch si
najväčšiu pozornosť zasluhovali lyžiari.
Telovýchovná jednota Chirana Piešťany má 3 oddiely, z ktorých najlepšie výsledky v roku
1982 dosiahli hokejisti. Družstvo dosiahlo titul majstra kraja. Hokejový oddiel mal 106
členov, z toho 76 aktívnych hráčov. Oddiel v roku 1982 oslávil 45. výročie založenie prvého
hokejového oddielu v Piešťanoch, založeného v roku 1937.
Telovýchovná jednota Štart Piešťanka sa v súťažiach v roku 1982 nepresadila.
V roku 1982 vznikla nová, v poradí 10. telovýchovná jednota Váh Piešťany. Vznikla pri
piešťanskom závode Štátne majetky Hlohovec. Nová telovýchovná jednota má zatiaľ iba
jeden oddiel a to jazdecký, ktorý do telovýchovnej jednoty Váh prešiel z telovýchovnej
jednoty Tesla Piešťany. Oddiel má 35 členov, zväčša z radov mládeže.
Celoslovenské majstrovstvá
V zotavovni Revolučného odborového hnutia Františka Zupku v Piešťanoch prebiehala
v dňoch 8. – 9. júna 1982 zaujímavá súťaž: Majstrovstvá Slovenskej socialistickej republiky
vo viazaní a aranžovaní kvetov v podnikoch miestneho hospodárstva. Pretekov sa zúčastnilo
37 víťazov krajských súťaží z celého Slovenska.
Na súťaži boli prítomní Ján Bílik a Jozef Šebo z Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej
republiky, Ing. Ernest Peko, podpredseda Okresného národného výboru v Trnave, súdruh
Emil Frič, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch,
podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová, riaditeľka
Okresného podniku komunálnych služieb v Trnave Ing. Mária Černá a iní.
Prvé miesto za najkrajšiu svadobnú kyticu získala Vlasta Pisarovičová z Oblastných
komunálnych služieb v Skalici. Za príležitostnú kyticu prvé miesto pripadlo Monike
Vaškovej z Okresného podniku komunálnych služieb v Poprade. Vianočnú väzbu najkrajšie
pripravila Helena Pongráczová z Bratislavy.
Veľká cena Slovenska
Vodnolyžiarsky oddiel telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany usporiadal v polovici augusta
1982 na jazere Čerenec pri Vrbovom v poradí už 18. ročník Veľkej ceny Slovenska vo
vodnom lyžovaní. Medzinárodná účasť bola slabšia, na pretekoch sa zúčastnili len vodní
lyžiari Nemeckej demokratickej republiky.

Výsledky: v slalome muži prvé miesto získal Voda, v slalome žien bola prvá Sokolovská.
V akrobatickej jazde – muži bol prvý František Kováč, v pretekoch žien prvé miesto získala
Kafková.
V skokoch bol prvý Pacanovský z Československa, u žien Sokolovská. V trojkombinácii
vyhral Kolman z Československa, u žien Sokolovská.
XXIII. ročník Ceny Slovenska
XXIII. ročník motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska sa konal 22.
augusta 1982 pred 40.000 divákmi za účasti pretekárov z dvanástich krajín: z Československa,
Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Bulharska, Fínska, Talianska, Dánska,
Švajčiarska, Anglicka, Holandska, Nemeckej spolkovej republiky a Rakúska.
XXIII. ročník najväčšieho rýchlostného motorického podujatia na Slovensku otvoril minister
vnútra Slovenskej socialistickej republiky súdruh Štefan Lazar, ktorý mal záštitu nad Cenou
Slovenska.
Výsledky motocyklovej časti: v triede do 125 ccm prvé miesto získal Peter Baláž
z Československa časom 33:51 min., druhé miesto Jaakkola z Fínska časom 34:42 min.,
tretie miesto Steege z Nemeckej spolkovej republiky časom 35:14 min.
V triede do 250 ccm prvé miesto získal Pierliugi Aldrovandi časom 34:30 min., druhé miesto
Nielsen z Dánska časom 34:34 min., tretie miesto Minich z Rakúska časom 34:51 min.;
v triede do 350 ccm prvé miesto si vydobyl Minich z Rakúska časom 37:36 min., druhé
miesto Fuhrimann zo Švajčiarska, 3. miesto Peter Baláž z Československa časom 38:11
min.
Výsledky automobilovej časti: v triede A do 1300 ccm prvé miesto získal Tomášek z Liberca
časom 29:35,65 min., druhé miesto Bychl z Prahy časom 29:36, tretie miesto Studenič
z Bratislavy časom 29:42 min.
Počasie počas pretekov bolo priaznivé a nedošlo k žiadnemu vážnejšiemu úrazu.
XVIII. ročník Silvestrovského behu
XVIII. ročník Silvestrovského behu sa konal 30. decembra 1982. Zúčastnilo sa ho okolo
400 atlétov a atlétiek z Maďarska, Poľska a Československa.
Spomedzi trinástich vekových kategórií najpočetnejšou bola kategória Behu zdravia.
Výsledky: najmladšie žiačky – Nemčeková z Dubnice; mladší žiaci – Dorník z Nových
Zámkov; starší žiaci – Kopásek z Nových Zámkov; staršie žiačky – Miháliková z Trnavy;
mladšie dorastenky – Machová z Trnavy; mladší dorastenci – Hunčík z Nového Mesta nad
Váhom. Staršie dorastenky – Holendová z Považskej Bystrice; starší dorastenci – Mezulianik
z Bruntálu; veteráni – Petöcz z Bratislavy; ženy – Púchovská z Nového Mesta nad Váhom;
muži – míliari – Laurenčík z Považskej Bystrice a Beh zdravia – Ďuriga z Trenčína. V hlavnej
kategórii - v behu mužov na 9.600 metrov si vybojoval prvenstvo Zdenek Zalubil zo Skalice.
Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1982 boli 50,316.719 Kčs.
Druhy príjmov boli tieto: dane a poplatky od obyvateľstva 1,547.000 Kčs, príjmy z činnosti
rozpočtových organizácií 8,966.000 Kčs, školstvo 4,371.000 Kčs, kultúra 1,491.000 Kčs,
globálna dotácia od nadriadeného orgánu 17,133.000 Kčs, miestne hospodárstvo 3,082.000
Kčs, iné prostriedky zo štátneho rozpočtu 5,660.000 Kčs, prevody z fondu rozvoja a rezerv

4,387.000 Kčs, prevody zo združených prostriedkov 3,200.000 Kčs, doplnkové príjmy
2,433.000 Kčs.
Výdavky Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1982 boli 49,996.000 Kčs.
Plnenie rozpočtu výdavkov bolo nasledovné: investičné výdavky 6,991.000 Kčs, neinvestičné
výdavky 40,237.000 Kčs; z toho pripadlo na dopravu 7,814.000 Kčs, na školstvo 10,528.000
Kčs; vnútorná správa 3,085.000 Kčs, miestne hospodárstvo 12,032.000 Kčs.
Technické služby mesta Piešťany
V roku 1982 Technické služby mesta Piešťany mali 212 pracovníkov. Tržby v roku 1982
boli 3,068.500 Kčs. Rozpočet na rok 1982 bol tento: doprava 2,460.000 Kčs, miestne
hospodárstvo 8,750.000 Kčs, investičné výdavky 500.000 Kčs, nákup zariadení a strojov
1,075.000 Kčs.
Počas sezóny od apríla do konca októbra 1982 na autoparkoviskách zaparkovalo denne
priemerne 1.181 áut a za celé obdobie sezóny bolo zaparkovaných 204.492 áut. Na údržbu
verejnej zelene sa vynaložilo 2,408.984 Kčs. V roku 1982 sa stav zelene zvýšil o 3.705 m2
na sídlisku Sihoť, ulica Balakovská. Na plochách verejnej zelene sa v roku 1982 vysadilo
590 drevín, 2.586 ruží, 25.551 jednoročných rastlín, 23.300 dvojročných, 15.350 tulipánov,
1.500 narcisov, 3.810 trvaliek.
Veľká pozornosť sa venovala čisteniu mesta, odvozu smetí, údržbe miestnych komunikácií
a verejnému osvetleniu. K 31. decembru 1982 na území mesta Piešťany bolo 3.311 svetelných
bodov. Na verejné osvetlenie sa vynaložilo 1,069.555 Kčs.
Akcia „Z“
V investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa v roku 1982 dosiahla hodnota diela 3,464.000
Kčs pri vynaložení 2,631.000 Kčs a odpracovaní 15.000 brigádnických hodín. V tej časti
akcie „Z“ ukončili a do užívania sa odovzdali tieto stavby: lyžiarsky vlek Banka, hádzanárske
ihrisko, sadové úpravy Domu umenia a 22 KW prípojka s trafostanicou Banka. Prikročilo sa
k výstavbe Miestnej ľudovej knižnice a telocvične pre telovýchovné organizácie.
Brigádnickú činnosť u všetkých týchto stavieb vyvíjala predovšetkým mládež
z telovýchovných jednôt Kúpele Piešťany, Družstevník Banka a z miestnych škôl tretieho
stupňa. V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa v roku 1982 v Piešťanoch dosiahla
hodnota 42,170.000 Kčs pri vynaložení 2,674.500 Kčs finančných nákladov a pri odpracovaní
463.941 brigádnických hodín, z čoho mládež odpracovala celkove 245.023 brigádnických
hodín.
V tejto časti akcie „zveľaďovanie“ sa v roku 1982 zameralo hlavne na tieto druhy prác
a akcií: štrkovali sa cesty v rozlohe 12.000 m2, previedla sa oprava ciest v rozlohe 32.000
m2 na ulici Čkalovovej, Agátovej, Orviskej ceste a ďalších na území Piešťan. Vybetónovali
sa chodníky v rozlohe 1.820 m2 na ulici Lúčnej, Robotníckej, Prístavnej a Panenskej. Ďalej
to boli úpravy priekop v dĺžke 12.700 m a potokov v dĺžke 26.000 m.
Značná časť brigádnickej činnosti sa venovala údržbe a čisteniu verejných priestranstiev
a verejnej zelene mesta, sídlisk, Mestského parku, Kúpeľného ostrova, lesoparku Červená
veža atď. Vybudovali sa nové ihriská a detské ihriská v rozlohe 20.505 m2, previedla sa
nová výsadba okrasných drevín v počte 6.473 kusov.
Miestne školy zamerali brigádnickú činnosť i na pomoc poľnohospodárstvu a to hlavne pri
zbere jesenných plodín, kde odpracovali 72.818 brigádnických hodín.

Hospodárske výsledky piešťanských podnikov a závodov v roku 1982
Priemyselné závody a podniky v Piešťanoch dosiahli v roku 1982 tieto hospodárske výsledky:
Drevovýroba splnila plán výroby na 101,5 % (12,701.000 Kčs), Elektrokov na 97,8 %
(4,907.000 Kčs), Chirana, koncernový podnik na 103,7 % (69,738.000 Kčs), Chiranaexport na 104 % (810,500.000 Kčs), Kovovýroba na 100,8 % (16,716.000 Kčs), Milex na
97,7 % (46,717.000 Kčs), Mlyny a cestovinárne na 101,2 % (239,807.000 Kčs), Piešťanka
na 102,4 % (16,245.000 Kčs), Okresný stavebný podnik na 100,5 % (21,470.000 Kčs),
Poľnohospodárske stavby na 110,9 % (6,962.000 Kčs), Pozemné stavby na 102,8 %
(20,564.000 Kčs), Rozvoj na 104,4 % (22,252.000 Kčs), Tesla, koncernový podnik na 100,2
% (631,366.000 Kčs), Tvorba na 98 % (20,908.000 Kčs), Vkus na 100,7 % (51,344.000 Kčs),
Zornica na 100,2 % (25,450.000 Kčs), Západoslovenské pekárne na 101,6 % (36,775.000
Kčs), Západoslovenské štátne lesy na 104,1 % (28,659.000 Kčs), Západoslovenské pivovary
na 107,8 % (23,470.000 Kčs).
Obchod a cestovný ruch v roku 1982
Maloobchodný obrat v obchodných organizáciách na území Piešťan v roku 1982 bol
878,109.000 Kčs. Z tejto sumy na jednotlivé obchodné organizácie pripadlo: Avana
1,697.000 Kčs, Benzinol 63,416.000 Kčs, Československé hudobné nástroje 1,962.000
Kčs, Domáce potreby 61,244.000 Kčs, Drobný tovar 34,417.000 Kčs, Drogérie 27,229.000
Kčs, Jednota 34,530.000 Kčs, Kara 10,758.000 Kčs, Klenoty 18,342.000 Kčs, Koža-tex
545.000 Kčs, Krištáľ 5,320.000 Kčs, Ľudotex 1,019.000 Kčs, Mototechna 107,955.000 Kčs,
Obchod s nábytkom 24,422.000 Kčs, Obuva 44,360.000 Kčs, Očná optika 1,266.000 Kčs,
Opus 1,090.000 Kčs, Otex – odevy 35,823.000 Kčs, Otex – textil 79,027.000 Kčs, Poštová
novinová služba 11,662.000 Kčs, Slovakia 1,381.000 Kčs, Slovenská kniha 3,646.000 Kčs,
Tuzex 23,168.000 Kčs, Uzotex 5,083.000 Kčs, Zdroj 242,726.000 Kčs, Zelenina 23,706.000
Kčs, Západoslovenské uhoľné sklady 12,390.000 Kčs.
Kúpeľná sezóna v roku 1982 bola celkove priaznivá, i keď pre zložitú medzinárodnú
situáciu sa nepodarilo v plnom rozsahu odliečiť plánovaný počet zahraničných pacientov
z nesocialistických štátov. Voľné lôžka však obsadili domáci pacienti.
V roku 1982 sa v Piešťanoch liečilo 38.519 pacientov a 13.800 ambulantných pacientov.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch mali 2.620 lôžok a v kúpeľných liečebniach
bolo ubytovaných 41.849 osôb. V zotavovni Revolučného odborového hnutia Františka
Zupku bolo 200 lôžok a ubytovaných 5.900 osôb. Cez Čedok bolo ubytovaných 2.939 osôb.
Tatratour mal k dispozícii 255 lôžok a ubytoval 5.179 osôb. Vo Vojenskom kúpeľnom ústave
bolo 108 lôžok a 1.969 ubytovaných osôb. V interhoteli Eden bolo ubytovaných 7.301 osôb
a v Magnólii 15.970 osôb. Reštaurácie mali k dispozícii 423 lôžok a ubytovali 20.002 osôb.
Autocamping ubytoval12.345 osôb.
JRD Družba v Piešťanoch
Zima v roku 1981/82 bola dlhá s mimoriadne silnými a dlhotrvajúcimi mrazmi a veľkým
snehom. Predĺžením zimy sa oneskorili jarné práce a začiatok sejby bol 16. marca 1982.
Nepriaznive pôsobilo aj dlhotrvajúce sucho. Napriek tomu výrobu obilnín možno hodnotiť
kladne. Plánované úlohy družstvo splnilo.
Hektárové výnosy družstva v roku 1982 boli tieto: u pšenice 6,133 ton, u jačmeňa 5,399 ton,
u kukurice na zrno 6,33 ton, u cukrovej repy 41,6 ton. Skoré zemiaky dali z hektára 8,21 ton,

kukurica na siláž 50,35 ton, slnečnica 0,39 tony a mrkva 9,35 ton.
Do štátnych fondov družstvo odovzdalo 3.401 ton obilia, 10.616 ton cukrovej repy, 237 ton
olejnín. Živočíšna výroba bola splnená na 100,6 %, Do štátnych fondov družstvo odovzdalo
2.920 ton hovädzieho mäsa, 6.880 ton bravčového mäsa, spolu 9.800 ton mäsa a 2,396.501 l
mlieka. Výnosy družstva v roku 1982 činili 59,199.000 Kčs, náklady 51,147.000 Kčs. Zisk
bol 8,052.000 Kčs.
V roku 1982 na jednotnom roľníckom družstve Družba Piešťany pracovalo 400 pracovníkov.
Priemerná mesačná mzda bola 2.551 Kčs.
Stavby v roku 1982
V roku 1982 na sídlisku pri Váhu sa odovzdalo do užívania Obchodné obslužné centrum.
Uspokojivo prebiehala výstavba polikliniky v južnej časti mesta; pokračovalo sa vo výstavbe
obchodného domu Prior, ktorý má byť odovzdaný do užívania v roku 1983. Na okraji sídlisku
trieda Obrancov mieru na rozlohe 13.000 m2 sa začala budovať nová autobusová stanica,
z ktorej už koncom roku 1983 by malo štartovať vyše tisíc autobusových spojov.
Bytová výstavba v roku 1982
V roku 1982 sa v Piešťanoch postavilo 86 bytov. Dodávateľsky bolo začiatkom roka
ukončených 48 družstevných bytov na Balakovskej ulici. V individuálnej bytovej výstavbe
sa postavilo 38 bytov.
V roku 1982 sa pristúpilo k výstavbe 395 bytov. Z toho bolo 64 komunálnych bytov, 284
družstevných bytov, 47 v individuálnej bytovej výstavbe.
IX. Celoslovenská konferencia
V dňoch 25. a 26. februára 1982 konala sa v Piešťanoch IX. Celoslovenská konferencia
o mimoškolskej výchove a vzdelávaní. Usporiadali ju Ministerstvo kultúry Slovenskej
socialistickej republiky a Slovenský ústredný výbor socialistickej akadémie Československej
socialistickej republiky v kongresovej hale. Zišlo sa tu 108 delegátov z rôznych kultúrnovýchovných inštitúcií na Slovensku.
Konferenciu dňa 25. februára 1982 otvoril v Kongresovej hale dr. František Karas, riaditeľ
Odboru osvety Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Hlavný referát
predniesol dr. J. Mravík, námestník ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
Ďalšie referáty predniesli docent dr. P. Paška, predseda Slovenského ústredného výboru
Socialistickej akadémie, docentka dr. B. Filipcová z Ústavu filozofie a sociológie
Československej akadémie vied, dr. Oto Sova, predseda Okresného výboru Socialistickej
akadémie v Košiciach a zástupcovia odborov kultúry krajských národných výborov.
Úmrtie
Dňa 11. marca 1982 v Piešťanoch zomrel náhle vo veku 61 rokov podplukovník v zálohe
Ján Bzdušek. Pochádzal z Brezovej pod Bradlom. Bol dlhoročným členom Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska, predsedom Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a poslancom Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Pohreb zosnulého bol 15. marca 1982 na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

Čitateľská beseda
Okresný a Mestský výbor Slovenského zväzu žien, Mestská ľudová knižnica a Stredná
hotelová škola v Piešťanoch usporiadali dňa 17. marca 1982 čitateľskú besedu so sovietskymi
spisovateľmi V. Tublinom, A. Rybakovom, M. Čibotaru, S. Sakom a literárnym kritikom A.
Michajlovom.
Na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch prijala sovietskych spisovateľov
podpredsedníčka Mestského národného výboru súdružka RSDr. Anna Valová.
Prehliadka krátkometrážnej tvorby
V apríli 1982 sa už po tretíkrát uskutočnila v Piešťanoch druhá časť českých a slovenských
filmov, zahrňujúcich prehliadku krátkometrážnej tvorby. Na festivale sa zhodnotil prínos
našej filmovej krátkometrážnej tvorby v rámci socialistickej kultúry. Súťažilo sa hlavne
o čestné uznania v štyroch kategóriách a to v oblasti filmov dokumentárnych, spravodajskopublicistických, animovaných pre dospelých a populárno-vedeckých. Súťaž prebiehala tri
dni; na prehliadke bolo možné si prezrieť vyše 70 krátkometrážnych filmov.
Vysoké ocenenie získali animované filmy Jiřího Trnku, K. Zemana a H. Tyrtovej.
Okresná gymnáziáda
V dňoch 28. – 30. apríla 1982 prebiehalo v Piešťanoch okresné stretnutie stredoškolskej
a učňovskej mládeže pod názvom Gymnáziáda 1982. Súťažnou formou sa uskutočnila
prehliadka záujmovej činnosti študentov a učňov. Toto podujatie je každoročne vyvrcholením
bohatej aktivity zväzákov nášho okresu.
Gymnáziádu slávnostne otvoril na Malej scéne Ivana Krasku Ing. J. Janošovský, tajomník
Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže v Trnave.
Súčasťou Gymnáziády bolo okresné kolo Malej spoločenskej akadémie, ktoré prebiehalo
na Strednej hotelovej škole v Piešťanoch. Tu súťažilo jedenásť trojčlenných družstiev. Na
prvých miestach bolo: Gymnázium Trnava, Gymnázium Hlohovec, Stredná priemyselná
škola Trnava, Stredná hotelová škola Piešťany, Gymnázium Piešťany.
Ďalej súčasťou Gymnáziády bolo okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, súťaž
výtvarných prác, súťaž krúžkov moderného tanca. Kolo prebiehalo na Strednej priemyselnej
škole elektrotechnickej v Piešťanoch. Súťaže sa zúčastnilo 25 prác z piatich odborov. Po
obhajobe prác bolo vyhlásené poradie:
Elektrotechnika – prvé miesto získal J. Drahovský zo Strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej v Piešťanoch; matematika – prvé miesto si vydobyl J. Šarina z Gymnázia
v Piešťanoch; fyzika – prvé miesto získali Buda a Frťala zo Strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej v Piešťanoch; tvorba učebných pomôcok – prvé miesto obsadili Gažová
a Luptáková z Gymnázia v Trnave; odbor ostatných prác – Tytykalo a Oravec zo Strednej
priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch.
V súťaži výtvarných prác prvé miesto v odbore grafiky získal A. Tencer zo Strednej hotelovej
školy v Piešťanoch, v odbore maľby I. Medo zo Strednej hotelovej školy v Piešťanoch
a v odbore fotografie M. Valo z Gymnázia v Piešťanoch.
Pozoruhodný úlovok
Dňa 1. júna 1982 členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Mestská organizácia v Piešťanoch,
otvorili sezónu rybolovu 1982.

Hneď na začiatku sezóny sa podaril Jozefovi Hladkému, tajomníkovi mestskej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch pozoruhodný úlovok dňa 7. júna 1982 vylovil
vo Váhu v miestach za termálnym kúpaliskom Eva sumca, ktorý mal dĺžku 165 cm a vážil
24 kg.
Mierové slávnosti 1982
Mierové slávnosti československo-sovietskeho priateľstva v roku 1982 vyvrcholili
manifestáciou pracujúcich a mládeže 20. júna 1982 v prírodnom amfiteátri. Predstaviteľov
okresných a mestských politických a štátnych orgánov ako i pracujúcich a mládež privítal
Karol Amcha, podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Slávnostný prejav predniesla súdružka Darina Kulinová, členka predsedníctva a tajomníčka
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave. Zdravicu sovietskemu ľudu
prečítal MUDr. Alojz Lulovič. V kultúrnom programe vystúpil Armádny umelecký súbor
Víta Nejedlého z Prahy s programom Rieka života.
Družobná návšteva
Dňa 22. júna 1982 privítali na piešťanskom letisku predstavitelia mesta pod vedením
predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliama Hermana päťčlennú delegáciu
z družobného mesta Heinola. Delegáciu viedol podpredseda pléna mesta Heinola Kaino
Tuusjärvi. Jej členmi boli Seppo Lahtinen, poslanec mesta, Maija Seppälä, poslankyňa
mesta a členka rady mesta, Ulla Vilitilä, pracovníčka kontrolného oddelenia mesta a Kyösti
Helminen, vedúci požiarneho zboru mesta.
Fínska delegácia si počas týždenného pobytu prezrela najväčšie piešťanské závody
a navštívila mestá Trnavu a Bratislavu.
Beseda s J. Solovičom
V polovici júla 1982 usporiadal celozávodný výbor Socialistického zväzu mládeže pri
Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch v klubovni liečebného domu Esplanade
besedu so spisovateľom, zaslúžilým umelcom Jánom Solovičom. Beseda vzbudila veľký
záujem o literárne dielo tohto popredného slovenského majstra umeleckého slova a vedúceho
tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov.
Storočnica piešťanských požiarnikov
15. augusta 1882 vznikol v Piešťanoch Dobrovoľný hasičský zbor. Zakladajúcimi členmi
piešťanského požiarnickeho zboru boli poprední občania a prvým veliteľom bol hlavný
slúžny Vojtech Koronthály.
Pri Československých štátnych kúpeľoch na Kúpeľnom ostrove vznikla roku 1921 kúpeľná
požiarna jednotka, ktorej členmi boli zamestnanci kúpeľov, hlavne z údržbárskych dielní.
U kúpeľných požiarnikov dôležitú úlohu zastával Filip Hanic, dnes 87 ročný a posledný
žijúci člen prvého družstva.
Oslavy stého výročia vzniku požiarnej ochrany v Piešťanoch sa začali 26. júna 1982
v liečebnom dome Slovan. Konalo sa tu slávnostné zasadnutie pléna Mestského výboru
Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, Rady Mestského národného výboru,
predsedníctva Okresného výboru zväzu protipožiarnej ochrany v Trnave a členov základných
a závodných organizácií požiarnej ochrany v Piešťanoch. Slávnostné zasadnutie otvoril

Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Za dlhoročnú obetavú prácu v dobrovoľnej požiarnej ochrane udelil Ústredný výboru Zväzu
požiarnej ochrany Slovenskej socialistickej republiky základnej organizácii Zväzu požiarnej
ochrany v Piešťanoch Čestnú zástavu Ústredného výboru Zväzu požiarnej ochrany, ktorú
základnej organizácii v Piešťanoch odovzdal J. Ošvalda, podpredseda Ústredného výboru
Zväzu požiarnej ochrany Slovenskej socialistickej republiky. Vyznamenanie Ústredného
výboru dostal aj vedúci odboru organizačných a vnútorných vecí Mestského národného
výboru v Piešťanoch Ján Hanus. Odznak za zásluhy v Zväze požiarnej ochrany získali:
Ladislav Gajderus, Ján Straka, Viktória Michalcová a Viliam Herman.
Dňa 27. júna 1982 sa konala okresná športová súťaž družstiev. Zúčastnilo sa jej 20 požiarnych
družstiev, ktoré súťažili v požiarnom útoku a v štafete 4-krát sto metrov. Najúspešnejšie
bolo prvé družstvo mužov zo Zelenča. Zo žien získali prvenstvo požiarničky zo závodu
Mier v Hlohovci. Z Piešťan obsadilo družstvo žien z Československých štátnych kúpeľov
3. miesto.
VIII. saunologický kongres
V dňoch 21. – 25. septembra 1982 sa konal v Kongresovej hale Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch VIII. Medzinárodný saunologický kongres. Kongresu sa zúčastnili
delegáti z dvanástich krajín sveta. Medzi nimi bola početná delegácia z Japonska, ktorá
mala 40 členov a 32 členná delegácia z Fínska.
Na programe rokovania boli správy, prednášky a informácie o najnovších vedeckovýskumných poznatkoch v oblasti saunológie.
Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman privítal delegáciu
kongresu na Mestskom národnom výbore, vedenú profesorom Jurajom Kolesárom, ktorý
bol prezidentom kongresu. Ho Mäntyvaara, prvý tajomník fínskeho veľvyslanectva v Prahe,
tlmočil pozdravy všetkých hosťujúcich delegátov predstaviteľom mesta.
Dom záhradkárov
V októbri 1982 bol v Piešťanoch otvorený Dom záhradkárov. Vznikol z uvoľnených dielní
Kovovýroby na Radlinského ulici. V krytých priestoroch vznikla aj krytá lisovňa ovocia,
v ktorej už roku 1982 sa vylisovalo 100 q menej hodnotného ovocia. Nová lisovňa pomohla
mnohým piešťanským domácnostiam zásobiť sa kvalitnými šťavami a sirupmi. Zasadaciu
miestnosť využili piešťanskí záhradkári na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.
Piešťanskí záhradkári plánujú v Dome záhradkárov vybudovať aj sušiareň ovocia a zeleniny.
Celoslovenské školenie žien v Piešťanoch
V dňoch 1. – 5. novembra 1982 v Piešťanoch na Sĺňave prebiehalo celoslovenské školenie
funkcionárok Slovenského zväzu žien. Zišli sa tu predsedníčky a tajomníčky Okresných
výborov Slovenského zväzu žien a vedúce pracovníčky Ústredného výboru Slovenského
zväzu žien.
Na pôde mesta Piešťany privítala hostí podpredsedníčka Mestského národného výboru
v Piešťanoch RSDr. Anna Valová a predsedníčka Mestského výboru Slovenského zväzu žien
v Piešťanoch Žanka Beerová. Mestský výbor Slovenského zväzu žien v Piešťanoch a Okresný
výbor Slovenského zväzu žien v Trnave pripravili na záver školenia slávnostné stretnutie,
na ktorom sa zúčastnili predstavitelia štátnopolitických a spoločenských organizácií na čele

s predsedom Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruhom Emilom Fričom
a predsedom Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliamom Hermanom.
Družobná návšteva z Balakova
Začiatkom novembra 1982 prišla do Piešťan delegácia družobných partnerov z Balakova zo
Saratovskej oblasti v Sovietskom zväze. Delegácia, ktorú viedol vedúci tajomník Mestského
výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v Balakove Lev Konstantinovič Jurjev, sa
zúčastnila na oslavách 65. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 60. výročia
vzniku Sovietskeho zväzu. Na pôde Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch delegáciu prijal predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
súdruh Emil Frič a predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam
Herman.
Hostia počas svojho pobytu si prezreli výrobné priestory v koncernovom podniku Chirana,
Československé štátne kúpele a Jednotné roľnícke družstvo Pokrok v Ostrove.
Zlaté Jánskeho plakety
Zlaté Jánskeho plakety boli koncom roku 1982 udelené piatim občanom Piešťan, ktorí vyše
40 razy bezplatne darovali krv. Boli to: Karol Šálek, Jaroslav Horecký, Zdeno Paluška,
Jaroslav Vrábel a Vladimír Veselý.
Mestská organizácia rybárskeho zväzu
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch v roku 1982 mala 659
dospelých členov, z toho bolo 15 žien. Na celkovej činnosti Mestskej organizácie rybárov
v Piešťanoch sa podieľalo sedem odborov a tri komisie.
Odbor pre športovú činnosť sa v roku 1982 zameral na dobré umiestnenie v divíznej súťaži.
Jeho členovia sa zúčastnili preteku o Pohár mesta ruží v Hlohovci, kde získali druhé miesto.
Na majstrovstvách Západoslovenského kraja v Kollárove sa umiestnili na štvrtom mieste
a na celoštátnych majstrovstvách dorastu v Liptovskej Mare obsadili tretie a štvrté miesto.
V roku 1982 členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch
celkove ulovili:
3.495 kaprov v celkovej váhe 8.108 kg, 487 lieňov v celkovej váhe 629 kg, 1977 pleskáčov
vysokých v celkovej váhe 1.668 kg, 86 kusov mrien o váhe 128 kg, 2.662 kusov jalca
o celkovej váhe 2.034 kg, 1.106 podustiev o celkovej váhe 707 kg, 2.579 bielych rýb
o celkovej váhe 733 kg, 611 šťúk o váhe 1.483 kg, 678 zubáčov o celkovej váhe 1.278
kg, 3.701 ostriežov o celkovej váhe 370 kg, 44 úhorov o celkovej váhe 71 kg, 17 sumcov
o celkovej váhe 190 kg, 1.024 nosáľov o celkovej váhe 515 kg, 46 mieňov o váhe 31 kg, 88
pstruhov potočných o váhe 29 kg, 55 pstruhov dúhových o celkovej váhe 46 kg, 90 boleňov
o váhe 214 kg, 1.502 karasov o váhe 556 kg, 12 kusov ostatných rýb o váhe 556 kg.
Celkove v roku 1982 sa ulovilo 20.260 kusov rýb v celkovej váhe 18.835 kg.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti pri Rade Mestského národného výboru v Piešťanoch
v roku 1982 bola bohatá a jej cieľom bolo budovať nové socialistické tradície.
V roku 1982 Zbor pre občianske záležitosti zabezpečil 1.234 akcií, v rámci ktorých
vystupovali i členovia a súbory základnej umeleckej činnosti.

Uskutočnili sa tieto akcie:
V roku 1982 na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch sa uvítalo do života 318 detí,
uzavrelo 329 sobášov, uskutočnila sa 23 občianskych pohrebov. Občianskych rozlúčiek pred
cirkevným obradom bolo 11. Okrem toho bolo 23 prijatí zaslúžilých členov Komunistickej
strany Československa a odbojárov, 5 výročí sobášov, 249 životných a pracovných jubileí,
dve rozlúčky s brancami, 165 prípadov starostlivosti o prestarlých občanov, 7 prijatí prvákov
do radov školákov.
V roku 1982 bolo pri závodných výboroch Revolučného odborového hnutia na podnikoch
a závodoch v Piešťanoch 54 aktívov pre občianske záležitosti.
Zbor pre občianske záležitosti pri Rade Mestského národného výboru v Piešťanoch mal
28 členov, v ňom okrem poslancov sú zástupcovia spoločenských organizácií Národného
frontu, riaditelia a učitelia škôl, zástupcovia závodov a inštitúcií.
Medzinárodný rok úcty k starším
Unesco, medzinárodná kultúrna inštitúcia pri Organizácii spojených národov, vyhlásilo rok
1982 za Medzinárodný rok úcty k starším ľuďom. Naša socialistická spoločnosť venuje
sústavnú pozornosť starým a prestarlým občanom. V Piešťanoch žije vyše 5.600 dôchodcov.
Z tohto počtu 40 dôchodcov je odkázaných na pomoc našej spoločnosti a stará sa o nich 33
dobrovoľných opatrovateliek. K tomu účelu slúži aj Dom sústredenej opatrovateľskej služby
na Kalinčiakovej ulici, kde je sústredených 18 starých občanov. Kultúrne vyžitie zabezpečuje
dôchodcom v Piešťanoch Klub dôchodcov. Cez Klub dôchodcov mnohí využili možnosť
zúčastniť sa na viacerých kultúrnych podujatiach, určených starším vekovým kategóriám.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v rámci Medzinárodného roku úcty
k starším pamätalo na našich starších spoluobčanov osobitnými programami a podujatiami.
Komisia sociálneho zabezpečenia pri odbore školstva, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri
Mestskom národnom výbore v Piešťanoch a Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
pripravili v jesenných mesiacoch 1982 pre dôchodcov združených v Klube dôchodcov pri
Mestskom národnom výbore v Piešťanoch bohatý a príťažlivý program. Boli to napr. zájazdy
na historický Velehrad, potom exkurzia do kaštieľa v Moravanoch nad Váhom, zájazd do
Banskej Štiavnice a ďalšie.
Na sídlisku Adam Trajan sa plánuje výstavba malometrážnych bytov pre dôchodcov.
Starostlivosť o starých a prestarlých občanov je v našom socialistickom zriadení
permanentným javom a nie iba krátkodobou akciou. V Medzinárodnom roku úcty k starším
sa len zvýraznilo to, čo je u nás na dennom programe.
Požiarovosť v Piešťanoch v roku 1982
V roku 1982 bolo na území mesta Piešťany 9 požiarov, ktoré spôsobili škodu 177.500 Kčs.
Na území Piešťan v roku 1982 vzniklo ešte 5 požiarov, ktoré sa kvalifikovali ako zahorenie.
V roku 1982 uskutočnil Verejný požiarny útvar v Piešťanoch 59 výjazdov. V akcii „Mesiac
požiarnej ochrany“ v priebehu mesiaca marca sa prekontrolovalo 3.021 objektov.
V dňoch 26. a 27. júna 1982 oslávili piešťanskí požiarnici sté výročie dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Piešťanoch.
Verejný požiarny útvar v Piešťanoch má desať príslušníkov.

Školstvo v Piešťanoch
Na území mesta Piešťany bolo v roku 1982 19 materských škôl s počtom 93 učiteliek,
ktoré sa starali o 1.145 detí predškolského veku. V siedmich základných školách vyučovalo
236 učiteľov 4.204 žiakov. Štyri stredné školy navštevovalo 4.362 žiakov a vyučovalo 210
učiteľov. Stredné odborné učilište malo 1.300 žiakov a vyučovalo 46 učiteľov. V Ľudovej
škole umenia v piatich odboroch s počtom 960 žiakov vyučovalo 36 učiteľov. Okrem toho
v meste sú štyri školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť, na ktorých pôsobí 28
učiteľov.
V školskom roku 1982/83 maturovalo na Strednej hotelovej škole v Piešťanoch 139 študentov,
na Strednej elektrotechnickej škole 146, na Gymnáziu 169, na Strednej poľnohospodárskotechnickej škole 76 a na Strednom odbornom učilišti 50 študentov.
Počasie v roku 1982
Zima v roku 1982 bola pravidelná. Začiatkom januára 1982 napadol sneh a nastali silné
mrazy, až -16°C. Sneh a mrazy trvali po celý január. Trvali aj vo februári a mrazy dosahovali
-10°C. Chladné počasie bolo aj mesiacoch marec, apríl, až do 15. mája 1982. V týchto
mesiacoch nepršalo, bolo veľmi sucho, pršať začalo až v druhej polovici mája 1982.
Koncom mája a začiatkom júna 1982 nastali veľké horúčavy, teploty dosahovali až 32°C
a 33°C. Po 10. júni 1982 nastalo ochladenie a menovite noci boli chladné. Po 20. júni 1982
opäť nastalo oteplenie a teploty dosahovali až 32°C. Leto v roku 1982 bolo mimoriadne
slnečné a teplé. V júli teploty až nad 31°C, málo pršalo a boli len ojedinelé búrky. Slnečné
a teplé počasie trvalo aj po celý august, až do začiatku septembra. 7. septembra 1982 teplota
dosahovala 32°C.
Jeseň 1982 bola pekná a dlhá. Urodilo sa mnoho ovocia. Aj v októbri 1982 bolo pekné
počasie; spočiatku sa trochu ochladilo a pršalo, po 16. októbri 1982 sa oteplilo a bolo pekné
počasie. Pekné počasie bolo aj po celý november. Pomerne málo pršalo. Aj po celý december
1982 bolo ustálené počasie, bolo pomerne teplo a málo pršalo.
Vianoce 1982 boli bez snehu.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1982 sa v Piešťanoch narodilo 442 detí; v tom bolo 227 chlapcov a 215 dievčat.
Zomrelo 259 ľudí, v tom 134 mužov a 125 žien.
V roku 1982 bolo v Piešťanoch uzavretých 233 sobášov. Za ten istý rok sa rozviedlo 56
manželstiev.
V roku 1982 sa z Piešťan vysťahovalo 534 ľudí, v tom 253 mužov a 281 žien. Migračný
prírastok bol 148 ľudí, v tom 62 mužov a 86 žien. Prirodzený prírastok obyvateľstva
v Piešťanoch v roku 1982 bol 183 ľudí, v tom 93 mužov a 90 žien. Celkový prírastok
obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1982 bol 331 ľudí, v tom 155 mužov a 176 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1. januáru 1983 bol 31.257 ľudí, v tom 14.891 mužov
a 16.366 žien.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1982 bol 2.500
lôžok.

Počet odliečených pacientov
V roku 1982 bolo odliečených 38.328 ústavných pacientov, z toho bolo 5.665 pacientov
z nesocialistických štátov a 4.994 pacientov zo socialistických štátov.
Pacienti z nesocialistických štátov
Z Anglicka 21, z Belgicka 17, z Dánska 8, z Fínska 10, z Francúzska 7, z Grécka 1,
z Holandska 25, z Lichtenštajnska 2, z Luxemburska 1, z Nemeckej spolkovej republiky
1.360, z Portugalska 1, z Rakúska 1.946, zo Švajčiarska 80, zo Švédska 33, z Talianska
10, zo Západného Berlína 361, z Brazílie 4, z Chile 2, z Kanady 43, z Mexika 3, z Peru 1,
Uruguay 10, zo Spojených štátov severoamerických 553, z Venezuely 10, z Alžírska 196,
z Egypta 6, z Etiópie 1, z Južnej Afriky 2, z Kene 2, z Lýbie 26, z Maroka 6, zo Sudánu 1,
z Austrálie 22, zo Saudskej Arábie 6, z Cypru 14, z Iraku 72, z Iránu 1, z Izraela 2, z Kuwaitu
456, z Libanonu 95, zo Sýrie 44, z Turecka 1, z Pakistanu 1, z Bahrainu 6, z Jemenu 2,
z Arabských emirátov 59, z Jordánska 134.
Pacienti zo socialistických štátov
Z Bulharska 1, z Juhoslávie 1, z Maďarska 59, z Mongolska 1, z Nemeckej demokratickej
republiky 4.798, z Poľska 120, zo Sovietskeho zväzu 14.
Investície v roku 1982
V roku 1982 sa preinvestovalo 8,455.000 Kčs. Z tej sumy sa vynaložilo na oplotenie
a inžinierske siete 490.000 Kčs, na sadové úpravy liečebného domu Esplanade 1,170.000
Kčs, na materskú školu 343.000 Kčs, na sadové úpravy v okolí Balnea Grand a Splendid
669.000 Kčs, na zakúpenie strojov a zariadenia 2,522.000 Kčs, na projekty 688.000 Kčs, na
iné investície 68.000 Kčs.
Knižnica Čs. štátnych kúpeľov
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v liečebnom dome Lívia má 10.095 kníh,
výpožičiek bolo 14.215. Knižnica v liečebnom dome Esplanade mala 4.595 kníh a výpožičiek
bolo 16.533.
Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
Koncom januára 1982 navštívila kúpele v Piešťanoch delegácia Spoločnosti Francúzsko
- Československo na čele s podpredsedom Spoločnosti Henrim Faurem. Delegácia si so
záujmom prezrela zariadenia kúpeľov.
V mesiaci júl 1982 piešťanské kúpele navštívil H. Mahler, generálny riaditeľ Svetovej
zdravotníckej organizácie. V doprovode riaditeľa Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch si prezrel kúpeľný areál.
Začiatkom septembra 1982 navštívil Piešťany predseda brémskeho senátu a starosta mesta
Brém H. Koschniek. V doprovode ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
Emila Matejíčka a ministra financií Slovenskej socialistickej republiky Františka Mišejeho
hosť si prezrel kúpeľný areál.
V októbri 1982 piešťanské štátne kúpele navštívila delegácia z Vietnamskej socialistickej
republiky na čele s ministrom zdravotníctva profesorom Dang-Chuanom.
V októbri 1982 boli na liečení v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch

Kishtmand Karina, predsedníčka Ústredného výboru Zväzu žien a manželka predsedu vlády
Afgánskej republiky Babraka Karmala.
V decembri 1982 navštívila piešťanské Československé štátne kúpele mongolská
delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí Mongolskej ľudovej republiky Mangalyn
Dügersürenom.

Rok 1983
Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1983
Uplynulý rok 1983 bol úspešným rokom v práci Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Od 1. januára 1983 sa začali uvádzať do života významné opatrenia, prijaté v takzvanej
„veľkej novele“, ktorými sa zlepšuje práca národných výborov.
Aj v Piešťanoch „veľká novela“ sa stala predmetom širokého záujmu poslancov, funkcionárov
a pracovníkov Mestského národného výboru v Piešťanoch, ako aj samotných občanov.
Prijaté opatrenia sa prejavili v pružnejšom riešení problémov každodenného života obyvateľov
Piešťan v oblasti služieb, dopravy, zdravotníctva, výkonov štátnej správy a pod. Na základe
takzv. veľkej novely zákona o národných výboroch bol Národný výbor v Piešťanoch
zaradený do I. kategórie mestských národných výborov a prešla naň v stanovených veciach
pôsobnosť okresného národného výboru.
Novým úlohám sa musel prispôsobiť štýl, formy a metódy riadenia práce všetkých orgánov
Mestského národného výboru v Piešťanoch. Ešte viac sa rozvinula činnosť Národného
frontu, prehĺbila sa spolupráca s organizáciami v ňom združenými, najmä pri plnení úloh
Volebného programu.
V oblasti investičnej výstavby v roku 1983 sa pokračovalo vo výstavbe bytov na sídlisku
Adam Trajan, pokračovalo sa na stavbe združeného zdravotníckeho strediska i domu služieb
a Mestskej ľudovej knižnice. V roku 1983 sa ukončila výstavba obchodného domu Prior.
V roku 1983 bola úspešná aj akcia zveľaďovanie. V jej investičnej a neinvestičnej časti
formou brigádnickej činnosti sa vytvorili významné hodnoty, zamerané na skrášlenie
životného prostredia.
Rok 1983 bol úspešný aj v ostatných častiach Volebného programu. Dobré výsledky sa
dosiahli v kultúre, školstve, zdravotníctve a službách. Mestský národný výbor v Piešťanoch
dosiahol tieto kladné výsledky zásluhou dobrej organizátorskej a masovopolitickej práce,
ktorá sa opierala o opatrenia, prijaté v takzvanej „veľkej novele“.
V roku 1983 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 6 zasadnutí, rada
Mestského národného výboru 18 zasadnutí. V roku 1983 odbory MsNV v Piešťanoch vydali
celkom 3.244 rozhodnutí.
Na území mesta Piešťany sa uskutočnilo 95 verejných zhromaždení, na ktorých sa zúčastnilo
75.319 osôb, z toho 563 poslancov Mestského národného výboru v Piešťanoch, 37 poslancov
Okresného národného výboru a ďalších 5 poslancov vyšších orgánov.
Z uvedeného počtu verejných zhromaždení bolo 16 verejných schôdzí strany a verejných
pohovorov s občanmi mesta. Občania sa oboznamovali s plnením úlohy rozpracovaných
uznesení XVI. zjazdu strany, úloh Volebného programu Národného frontu Slovenskej
socialistickej republiky a celomestského socialistického záväzku na rok 1982. Ostatné
verejné zhromaždenia sa uskutočňovali pri významných štátnopolitických výročiach, ako
boli 35. výročie Februárového víťazstva pracujúcich, oslobodenie Piešťan, 9. máj, Svetové
zhromaždenie za mier v Prahe, mierové slávnosti, oslavy Slovenského národného povstania,
oslavy Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a pod.
Organizačnú štruktúru Mestského národného výboru v Piešťanoch tvoria: plenárne zasadanie,
rada, komisie, správne komisie, výbor ľudovej kontroly, odbory, osobitné orgány, občianske
výbory, poradné zbory, pracovné komisie a iné poradné orgány.

Finančné hospodárenie Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1983
Rozpočet príjmov Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1983 dosiahol sumu
53,590.000 Kčs.
Jednotlivé druhy príjmov sa plnili takto: dane a poplatky od obyvateľstva 1,645.000 Kčs,
školstvo 4,261.000 Kčs, miestne hospodárstvo 3,683.000 Kčs, dotácie a subvencie zo štátneho
rozpočtu 30,640.000 Kčs, prevody z fondov národných výborov, centrálne a združené
prostriedky 11,070.000 Kčs, doplnkové príjmy národného výboru od obyvateľstva 2,004.000
Kčs, doplnkové príjmy od socialistických organizácií 139.000 Kčs.
Výdavky Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1983 boli 53,358.000 Kčs.
Plnenie rozpočtu výdavkov bolo nasledovné: investičné výdavky 8,613.000 Kčs, neinvestičné
výdavky 41,930.000 Kčs; z toho pripadlo na dopravu 5,892.000 Kčs, na školstvo 13,182.000
Kčs, na vnútornú správu 3,159.000 Kčs, na miestne organizácie – hospodárstvo 13,547.000
Kčs, na investičné akcie 3,867.000 Kčs.
Počasie a príroda
Zima v roku 1983 bola mierna. V januári 1983 bolo pomerne teplo, viac dní mierne pršalo.
Napadlo len trochu snehu, ktorý sa hneď roztopil. Aj v druhej polovici januára bolo teplo,
teplota dosahovala až 12° C . Snehu nebolo a mierne pršalo. Podobne bolo aj vo februári
1983. V marci 1983 sa ešte viac oteplilo. V apríli 1983 nastalo chladné počasie a pre časté
dažde sa oneskorili jarné práce. Od 20. apríla nastalo oteplenie a denné teploty dosiahli až
24° C. Teplo a sucho bolo až do konca apríla.
Začiatkom mája sa ochladilo a pršalo dva týždne. Od druhej polovice mája nastali veľké
horúčavy, teplota dosahovala až 30 - 31° C. Nepršalo a bolo veľmi sucho. Podobne bolo aj
v júni 1983. V júli a auguste 1983 nastali až tropické horúčavy. V niektoré dni teploty dosiahli
až 37° C, ináč priemerná teplota bola 32 až 33° C. Bolo veľmi sucho. Začiatkom septembra
1983 sa trochu schladilo, teploty však dosahovali 30° C. Veľké sucho trvalo. V októbri 1983
bolo tiež teplo a sucho. Značné ochladenie nastalo v polovici novembra 1983, prišli mrazy
až 9° C. Najväčší mráz bol v dňoch 15. a 16. novembra. Napadlo aj trochu snehu. Miernejšie
mrazy trvali až do polovice decembra 1983, potom sa oteplilo a Vianoce boli bez snehu.
V roku 1983 počnúc od mája až do októbra 1983 bolo veľmi teplé počasie, málo pršalo
a búrky boli zriedkavé. Živelné pohromy neboli. Výskyt škodcov nebol a nevyskytli sa ani
nákazlivé choroby na divej zveri.
Činnosť Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch v roku 1983 mala 659
dospelých členov, 54 pionierov a 315 pionierov cez prázdniny. Obhospodarovala 1.050
hektárov vodných plôch, ktoré sústavne zarybňuje. Činnosť organizácie riadil 21 členný
výbor a 9 členné predsedníctvo. Predsedom Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu v Piešťanoch bol v roku 1983 Štefan Bartoš.
Mestská organizácia rybárov v Piešťanoch má 11 odborov a komisií, ktoré majú vypracovaný
plán práce. V rybníku v Orvišti sa dochovalo 18,5 q kaprov, na jazere Striebornica
v Moravanoch 43 q kaprov. Na verejné zásobovanie v meste Piešťany sa dodalo 51 kg
pstruha a 1.230 kg bielej ryby živej. Úspešná bola aj športová činnosť. Družstvo dospelých
postúpilo v love rýb udicou do divízie.
Z mládežníkov do 18 rokov reprezentovali Západoslovenský kraj na majstrovstvách

Československej socialistickej republiky v doraste jedna dorastenka a dorastenec. Na
majstrovstvách Slovenska v žiactve do 15 rokov pionierka z Piešťan sa umiestnila na II.
mieste a družstvo získalo I. miesto a tým i majstra Slovenska. Mestská organizácia rybárov
v Piešťanoch usporiadala ešte preteky v divízii, športový lov na Sĺňave, medzinárodné
preteky družobných organizácií v love rýb udicou, ženské preteky, mládežnícke preteky na
počesť výročia Slovenského národného povstania, nočné preteky na Sĺňave atď. Sústavne
sa prevádzala brigádnická činnosť pri čistení okolia vôd. Tu členovia odpracovali 1.100
brigádnických hodín a celkove v roku 1983 4.500 brigádnických hodín.
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Piešťanoch
Rok 1983 bol veľmi priaznivý aj pre včelárov a z hľadiska znášky priam rekordný.
V roku 1983 sa vykúpilo 9.450 kg medu, za ktorý piešťanskí včelári dostali vyplatené
330.075 Kčs. Okrem toho dodali aj 3.381 gramov materskej kašičky, za ktorú dostali 45.643
Kčs. V roku 1983 sa vydalo 53 preukazov pre kočujúcich včelárov. Vyskytla sa choroba
varroatóza, preto kočovanie na agát sa
obmedzilo, avšak naši včelári prisunuli 1.838 včelstiev k poľnohospodárskym plodinám.
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Piešťanoch má do 300 členov a okolo
2.800 včelstiev. Jej predsedom je Elemír Koso.
Politický a verejný život
Oslavy Víťazného februára
Dňa 25. februára 1983 sa konali v Piešťanoch oslavy 35. výročia Víťazného februára. V ten
deň o 14.00 hodine sa konal na námestí Slovenského národného povstania v Piešťanoch
pietny akt kladenia vencov pri pomníku Oslobodenie za účasti ľudových milícií a pracujúcich
zo závodov.
25. februára 1983 o 18.30 hodine sa v Dome umenia uskutočnila slávnostná akadémia
s príhovorom súdruha Emila Friča, predsedu Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska.
V kultúrnom programe vystúpila Slovenská filharmónia so sólistkou Jelou Špitkovou.
V Piešťanoch po celý mesiac prebiehali kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa niesli
v znamení osláv Víťazného februára. Dňa 22. februára 1983 prebiehala v Kongresovej hale
slávnostná prehliadka piešťanských súborov a krúžkov záujmovo-umeleckej činnosti.
Kultúrne a spoločenské stredisko a Základná organizácia Slovenského zväzu mládeže
pri Strednom odbornom učilišti v Piešťanoch pripravili v rámci osláv Výstavu technickej
tvorivosti mládeže žiakov Stredného odborného učilišťa v priestoroch Malej scény Ivana
Krasku. Dňa 8. februára 1983 sa v Piešťanoch otvoril cyklus prednášok „Víťazný február
1948“.
Mestská konferencia Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch
Dňa 12. marca 1983 v liečebnom dome Slovan o 8.30 hod. sa začala konať Mestská
konferencia Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Zúčastnilo sa jej 194 delegátov
a 16 hostí, ktorí zastupovali 2.500 členov strany z 81 základných organizácií Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch.
Rokovanie otvoril Ján Zábojník, ktorý privítal delegáciu Krajského výboru Komunistickej
strany Slovenska, vedenú Zdenkom Nováčkom, poslancom Federálneho zhromaždenia

Československej socialistickej republiky, delegáciu Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska, vedenú členom Predsedníctva Okresného výboru strany a predsedom Okresného
národného výboru v Trnave súdruhom Jozefom Tomašovičom, zaslúžilých členov strany,
hostí a ostatných prítomných.
Správu o činnosti mestského výboru a o ďalších úlohách predniesol predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch súdruh Emil Frič. Správu kontrolnej
a revíznej komisie pri Mestskom výbore strany predniesol jej predseda súdruh Adam
Pivoluska. Nakoniec novozvolený predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska Ing. Ján Poturnaj previedol záver rokovania. Poďakoval súdruhovi Emilovi
Fričovi za zodpovedné plnenie úloh vo funkcii predsedu Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch a súdruhovi Pivoluskovi za prácu vo funkcii predsedu
kontrolnej a revíznej komisie.
38. výročie oslobodenia Piešťan
Dňa 31. marca 1983 obyvatelia Piešťan oslávili 38. výročie oslobodenia Piešťan Sovietskou
armádou. V ten deň o 14.00 hodine sa zaplnilo námestie Slovenského národného povstania
v Piešťanoch tisícami pracujúcich, mládeže a občanov, aby si spolu s predstaviteľmi
politického života a štátnej správy pripomenuli 38. výročie oslobodenia mesta hrdinskou
Sovietskou armádou. V otváracom prejave predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska súdruh Ján Poturnaj vyzdvihol skutočnosť, že 4. aprílom 1945 sa pre naše mesto
otvorila nová etapa mierového života. Predseda mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruh Viliam Herman v slávnostnom prejave pripomenul veľké premeny, ktorými prešlo
naše mesto za 38 rokov slobodného života. Potom nasledoval pietny akt kladenia vencov
k pomníku Oslobodenie.
113. výročie narodenia V.I. Lenina
Pri príležitosti 113. výročia narodenia Vladimíra Iľjiča Lenina sa dňa 21. apríla 1983 konala
slávnostná akadémia v Kongresovej hale Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Slávnostný referát predniesol predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch súdruh Ján Poturnaj. V kultúrnej časti vystúpil Chlapčenský filharmonický
zbor z Bratislavy. Slávnostnej akadémie sa zúčastnilo okolo 900 občanov nášho mesta.
39. výročie Slovenského národného povstania
Oslava 39. výročia Slovenského národného povstania sa konala 26. augusta 1983 o 14.00
hodine na námestí Slovenského národného povstania. Tu sa konala manifestácia pracujúcich
a mládeže. O historickom význame Slovenského národného povstania prehovoril súdruh
Ján Poturnaj, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Potom nasledoval pietny akt kladenia vencov pri pomníku Oslobodenie. Na oslave bolo
prítomných okolo 4.700 pracujúcich a mládeže.
Oslavy 66. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
Oslavy 66. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Piešťanoch sa konali 7.
novembra 1983. V ten deň o 14.00 hod. sa konalo slávnostné zhromaždenie pracujúcich
a mládeže na námestí Slovenského národného povstania.
Slávnostný prejav predniesol súdruh Ladislav Gajderus, tajomník Okresného výboru

Komunistickej strany Slovenska Trnava. Po jeho prejave nasledoval pietny akt kladenia
vencov k pomníku Oslobodenie. S výročím Októbrovej revolúcie je spojená i tradícia
Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. V jeho rámci sa v Piešťanoch konali
mnohé kultúrne podujatia, súťažné programy a prednášky o Sovietskom zväze.
Už 4. novembra 1983 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená fotodokumentačná
výstava Sibír. 13. novembra 1983 o19. hodine bolo v Dome umenia vystúpenie Baškírskeho
tanečného súboru a Štátneho súboru piesní a tancov Piatnického pod vedením národného
umelca V.L. Levašova.
22. novembra 1983 o 19. hodine v Dome umenia sa konal organový koncert Borisa Romanova
zo Sovietskeho zväzu. 25. novembra 1983 uviedla Nová scéna Bratislava operetu sovietskeho
skladateľa Felčmana Staré domy o 19.00 hodine v Dome umenia. Súčasťou Mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva bol i Filmový festival sovietskych filmov od 3. do
13. novembra 1983 v kine Moskva. 4. decembra 1983 bol Galakoncert Moskva - Praha
- Bratislava. Účinkovali poprední sólisti Štátneho divadla z Moskvy, sólisti z Hudobného
divadla Karlín z Prahy a sólisti, zbor a orchester Novej scény z Bratislavy.
Na záver Mesiaca družby sa konalo slávnostné zhromaždenie občanov v Dome umenia.
Slávnostný prejav predniesla RSDr. Anna Valová, podpredsedníčka Mestského národného
výboru a predsedníčka Mestského výboru československo-sovietskeho priateľstva.
V kultúrnej časti vystúpil Súbor piesní a tancov Lúčnica.
Oslavy 66. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československosovietskeho priateľstva 1983 sa uskutočnili pod heslom: V pevnom spojenectve so
Sovietskym zväzom za ďalší mierový rozvoj našej socialistickej spoločnosti.
Oslavy 1. mája 1983
Oslavy 1. mája 1983 sa začali v Piešťanoch už 29. apríla 1983. V tento deň o 14.00 hod. bolo
slávnostné otvorenie Domu robotníckeho hnutia a dejín Komunistickej strany Československa
v Piešťanoch na Radlinského ulici. Potom o 14.00 hod. bolo stavanie májov v závodoch.
O 17.00 hodine bolo stavanie mája v Gottwaldových sadoch. Dňa 1. mája 1983 program
Sviatku práce bol tento: o 6.00 hod. ráno bol budíček. O 9.00 hod. sa začala manifestácia
pracujúcich a mládeže v priestoroch na ulici kapitána Nálepku s týmto programom: hymny,
báseň, otvorenie manifestácie, slávnostný prejav, internacionála. Manifestáciu otvoril
predseda Mestského národného výboru súdruh Viliam Herman, slávnostný prejav predniesol
Dr. Zdenko Nováček, poslanec Federálneho zhromaždenia. Potom nasledoval prvomájový
sprievod. Vyše 21 tisíc pracujúcich a mládeže vyšli do ulíc slávnostne vyzdobeného mesta,
aby vzdali hold obetavej práci a vyjadrili súhlas mierovou politikou Komunistickej strany
Československa.
O 11.00 hod. sa začali prvomájové veselice. O 14.30 bol koncert krojovanej dychovej hudby
Topoľanka na Kúpeľnom ostrove. O 15.00 hod. v Dome umenia vystúpil štátny akademický
ľudový zbor G.G. Verjovku. Umeleckým vedúcim a dirigentom bol národný umelec
Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky Anatolij Avdijevski.
Oslavy 9. mája 1983
Oslavy Dňa víťazstva sa v Piešťanoch začali už 6. mája 1983. V tento deň o 13.30 hodine
sa konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 38. výročia oslobodenia Československa
Sovietskou armádou. V ten deň o 14.30 hod. sa konal na námestí Slovenského národného

povstania slávnostný sľub iskier a pionierov. Na námestí Slovenského národného povstania
nastúpilo 430 iskier, ktorým predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
súdruh Ján Poturnaj uviazal pioniersku šatku. Slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia
Mestského národného výboru v Piešťanoch, Okresného výboru Socialistického zväzu
mládeže v Trnave a mnohí rodičia.
8. mája 1983 o 15.00 hodine vystúpili v amfiteátri viaceré súbory z Piešťan s programom
„Pozdravujeme máj“. Dňa 9. mája 1983 bolo v Dome umenia vystúpenie súboru piesní
a tancov Lúčnica.
Vyznamenanie
V predvečer prvomájových osláv 1983 prevzali na Pražskom hrade z rúk prezidenta
Československej socialistickej republiky Štátnu cenu Klementa Gottwalda členovia zlatej
brigády socialistickej práce z koncernového podniku Tesla Piešťany Ing. Jozef Chamraz,
Jozef Kubo, Ing. Vladimír Skalík a Ing. Peter Bogyo. Vysoké štátne vyznamenanie dostali
za významné výskumné a vývojové práce v oblasti sériového testovania parametrov
integrovaných obvodov.
Vláda Československej socialistickej republiky a Ústredná rada odborov udelili k 1. máju
1983 kolektívu pracovníkov Domu umenia v Piešťanoch Čestné uznanie. Toto vysoké
ocenenie pracovného kolektívu získali za príkladné výsledky iniciatívy pracujúcich k 65.
výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a X. všeodborového zjazdu.
Pri príležitosti 9. mája 1983 Rada Západoslovenského krajského národného výboru
v Bratislave udelila riaditeľovi koncernového podniku Tesla Piešťany Ing. Petrovi Pfliegelovi
CSc. Cenu Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave pre rok 1983.
Mierové slávnosti v Piešťanoch
Slávnosti mieru a československo-sovietskeho priateľstva vyvrcholili v Piešťanoch 4. júla
1983.
Mierových slávností v Piešťanoch sa zúčastnili predstavitelia okresných a mestských
politických a štátnych orgánov a pracujúci i mládež nášho mesta. Prítomných privítala
RSDr. Valová Anna, predsedníčka Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva.
Slávnostný prejav predniesol súdruh Jozef Ďurica, poslanec Slovenskej národnej rady,
ktorý vo svojom prejave zdôraznil podporu sovietskej mierovej politike. Účastníci mierovej
manifestácie zaslali sovietskemu ľudu zdravicu, ktorú prečítala podpredsedníčka Mestského
výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva Paulína Bahorecová. Predseda
Mestskej mierovej rady MUDr. Alojz Lulovič prečítal účastníkom rezolúciu na podporu
Svetového zhromaždenia za mier a život, ktorú poslali Československému mierovému
výboru. V kultúrnom programe Mierových slávností vystúpil Folklórny súbor piesní
z Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky Mchedruli.
Mierové slávnosti v Piešťanoch prebiehali už od 28. júna 1983.
Stretnutie troch generácií
V kongresovej hale Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch bolo dňa 21. februára
1983 slávnostné stretnutie troch generácií. Toto stretnutie usporiadali Okresný výbor
Slovenského zväzu žien v Trnave a Mestský výbor Slovenského zväzu žien v Piešťanoch

pri príležitosti 35. výročia Víťazného februára a blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien. Na
tomto podujatí sa zúčastnili zaslúžilé členky strany a funkcionárky Revolučného odborového
hnutia, vedúce brigád socialistickej práce a vzorné pracovníčky z piešťanských podnikov,
závodov a inštitúcií.
Na slávnostnom stretnutí troch generácií sa zúčastnili Viera Žaťková, predsedníčka Okresného
výboru Slovenského zväzu žien a podpredsedníčka Okresného národného výboru v Trnave,
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Emil Frič, predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman, podpredsedníčka Mestského
národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová. Súdruh Viliam Herman vo svojom
príhovore ženám poďakoval za ich prácu a poprial im veľa šťastia a úspechov v budovaní
mierovej spoločnosti.
Výstava západoslovenskej fotografie
Výstava západoslovenskej fotografie sa uskutočnila roku 1983 od 13. do 15. mája v priestoroch
na Malej scéne Ivana Krasku. Prehliadky sa zúčastnilo 133 autorov z jedenástich okresov
kraja. Medzi 695 snímkami porota vybrala 161 fotografií od 66 autorov. Zoltán Karpáty
z fotoklubu pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch získal prvú cenu
a Ľubomír Varačka
III. cenu v kategórii Život a Jozef Beňo čestné uznanie v kategórii
Budovanie.
Celoslovenská konferencia v Piešťanoch
V dňoch 27. a 28. mája 1983 sa konala v Piešťanoch v liečebnom dome Slovan
celoslovenská konferencia rádiologických laborantov. Konferenciu pripravila Slovenská
lekárska spoločnosť, sekcia rádiologických laborantov, Ústav pre ďalšie vzdelávanie
lekárov a farmaceutov v Bratislave a pracovníci centrálneho oddelenia röntgenologického
Nemocnice s poliklinikou v Piešťanoch.
V programe vystúpili odborní pracovníci, rádiologickí laboranti z rôznych pracovísk na
Slovensku i pozvaní hostia z Čiech. Odznelo 19 hodnotných prednášok. Na konferencii sa
zúčastnilo 200 rádiologických laborantov.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti r. 1983
Zbor pre občianske záležitosti pri rade Mestského národného výboru v Piešťanoch aj v roku
1983 sa významne podieľal na výchove nového socialistického človeka. Jeho činnosť
v roku 1983 bola úspešná. Súčasný stav a úroveň jeho práce sú výsledkom dlhoročnej
cieľavedomej politicko-výchovnej práce našich straníckych orgánov, národných výborov,
spoločenských organizácií Národného frontu a mnohých obetavých nadšencov. Na
slávnostnom celomestskom aktíve pri príležitosti 30. výročia vzniku zborov pre občianske
záležitosti RSDr. Anna Valová, podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch
a predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti v slávnostnom prejave zhodnotila tridsaťročnú
prácu Zboru v Piešťanoch. V slávnostnom príhovore prítomných pozdravili a za dlhoročnú
prácu obetavým členom poďakovali predseda mestského národného výboru v Piešťanoch
Viliam Herman a predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Ing.
Ján Poturnaj. Dlhoroční a aktívni členovia Zboru pre občianske záležitosti dostali ďakovné
listy, čestné uznania a vecné dary. Boli medzi nimi súdruhovia: Ing. Rudolf Kvasnica, Horská,
Bartová, Stančeková, Valapka, Švecová, Faltusová, Slobodová, Ábelová, Slezáková, Sordyl,

Záhoranský, Borodáč, Barančíková, Ďuračková, Nemcová, Domorák, Kresánek.
V meste Piešťany pracuje 60 Aktívov pre občianske záležitosti a komisií pri Závodných
výboroch ROH závodov, podnikov, škôl a inštitúcií. V roku 1983 začali vyvíjať činnosť
aj sekcie pri Zboroch pre občianske záležitosti. Sú to: sekcia pre uvítanie detí do života
a prácu s mládežou, sekcia pre občianske a jubilejné sobáše, sekcia pre občianske pohreby
a rozlúčky a sekcia pre životné jubileá a starostlivosť o prestarlých občanov.
Zbor pre občianske záležitosti pri rade Mestského národného výboru v Piešťanoch uskutočnil
v roku 1983 celkom 1563 akcií. V roku 1983 bolo slávnostne uvítaných do života 366 detí,
občianskych sobášov bolo 299 a občianskych pohrebov 26.
Mestský výbor Slovenského zväzu žien
Mestský výbor slovenského zväzu žien v Piešťanoch usmerňuje činnosť 7 základných
organizácií slovenského zväzu žien na území mesta a spolupracuje s príslušnými štátnymi
orgánmi a spoločenskými organizáciami v meste Piešťany. Celkový počet členiek je 784.
V roku 1983 členky základných organizácií Slovenského zväzu žien v Piešťanoch
odpracovali 9.237 brigádnických hodín a nazbierali 850 kg papiera, 150 kg handier a 220 kg
skla. V roku 1983 bol Mestský výbor Slovenského zväzu žien zapojený do hnutia „Všetko
pre človeka“. V politicko-výchovnej činnosti členky sa vedú k socialistickému vlastenectvu,
proletárskemu internacionalizmu a k boju za svetový mier, tiež k výchove k vedeckému
svetonázoru.
V roku 1983 v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom uskutočnil Mestský výbor
Popoludnie dobrej nálady, Kytičku pre babičku a základná organizácia Stred pravidelne
navštevovala Dom opatrovateľskej služby.
Mestský výbor Slovenského zväzu žien v Piešťanoch má 15 členiek, jeho predsedníčkou je
súdružka Žanka Beerová.
Miestna organizácia drobnochovateľov
Miestna organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov v Piešťanoch mala v roku 1983
110 členov. V tom roku drobnochovatelia v Piešťanoch vyprodukovali 192.000 kusov vajec,
4.200 kg hydinového mäsa, 3.300 kg králičieho mäsa, 780 kg holubacieho mäsa, spolu
8.200 kg mäsa. V roku 1983 dodali 258 kusov králičej kože, 146 kusov kože z nutrie a 174
kg ovčej vlny.
Z príležitosti 39. výročia Slovenského národného povstania usporiadali v dňoch 10. a 11.
novembra 1983 propagačnú výstavu drobných domácich zvierat za spoluúčasti družobnej
organizácie zo Vsetína. Na výstave bolo vystavených 162 klietok holubov, 49 klietok
hrabavej hydiny, 167 klietok králikov, 41 klietok exotov. Vystavovateľov bolo 117.
V rámci akcie „zveľaďovanie“ členovia Miestnej organizácie drobnochovateľov v Piešťanoch
odpracovali 7.340 brigádnických hodín, nazbierali 1.660 kg odpadového papiera a 660 kg
železného šrotu. Predsedom Miestnej organizácie Slovenského zväzu drobnochovateľov
v Piešťanoch bol v roku 1983 Jaroslav Kalman.
Záhradkári
Závodná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Piešťanoch má 11 základných
organizácií s celkovým počtom 498 členov. Títo obhospodarujú vo svojich záhradkách 7.000
ovocných stromov, 4.950 kusov viniča, 3.123 kusov bobuľovín (ríbezle, egreše). Jahody

pestujú na ploche 5.100 m2, maliny na ploche 750 m2 a majú vysadených 1.570 okrasných
kríkov. Priemerná ročná produkcia je okolo 105 ton ovocia, 12 ton hrozna, 4 tony bobuľovín,
500 kg jahôd a 350 kg malín. Držitelia záhradok sú samozásobiteľmi svojich rodín a okrem
toho svoje prebytky odovzdávajú do tržných fondov na verejné zásobovanie. Záhradkári
v Piešťanoch odpracovali v roku 1983 3.041 hodín na pomoc poľnohospodárstvu, 2.452
brigádnických hodín na údržbu verejnej zelene a 2.155 brigádnických hodín pri lisovaní
ovocia a na prácach na Dome záhradkárov. Vylisované bolo 15.957 kg ovocia.
Predsedom Závodnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov je František Ftáčnik.
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže
Mestská organizácia Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch mala v roku 1983 celkom
5.486 členov. Na území mesta Piešťany pracovali 3 celozávodné, 4 celoškolské a 36
základných organizácií na podnikoch, závodoch, školách a rôznych inštitúciách. Pre zvýšenie
politického myslenia a uvedomenia funkcionárov základných organizácií už viac ako 6
rokov pôsobila Večerná škola funkcionára. V roku 1983 ju navštevovalo 23 poslucháčov.
Hlavná kultúrna práca sa sústredila do Klubu mládeže, ktorý bol otvorený vo februári 1983
na Malej scéne Ivana Krasku. V klube mládeže úspešne pracujú viaceré krúžky ako džezový,
filmový a moderného tanca. Mladých ľudí najviac priťahovala telovýchovno-branná činnosť.
K významnejším akciám v tejto činnosti možno zaradiť Pochod vďaky Prašník – Pustá Ves
a nový pochod Tematín. Obe akcie sa organizujú pri príležitosti Slovenského národného
povstania. Medzi trvalé akcie patria Malá mestská futbalová liga, súťaž vo volejbale o „Pohár
oslobodenia Piešťan“, minifutbalový turnaj o „Pohár Slovenského národného povstania“
a rôzne turistické akcie. Najvýznamnejšou akciou s celoslovenskou pôsobnosťou bola súťaž
„Železný muž“, ktorej druhý ročník sa konal 29. a 30. júla 1983. V brigádnickej činnosti
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch venoval hlavnú pozornosť
zveľaďovaniu a skrášľovaniu mesta a úlohám vyplývajúcim z plnenia Volebného programu
Národného frontu.
Predsedom Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže v roku 1983 bol Štefan Obuch.
Mestská organizácia Československého Červeného kríža
Mestský výbor Československého Červeníka kríža usmerňuje činnosť deviatich miestnych
skupín na území mesta Piešťany. Miestne skupiny majú spolu 1.780 dospelých členov a 200
členov zdravotníckeho dorastu na školách. Sedem skupín získalo roku 1983 titul „Vzorná
skupina Československého Červeného kríža“, z toho tri skupiny najvyšší prvý stupeň.
Činnosť Mestskej organizácie Československého Červeného kríža je veľmi rôznorodá
a rozsiahla. Zahrňuje oblasť zdravotnej, sociálnej, ideovovýchovnej, verejnoprospešnej
a organizačnej činnosti. V územných mestských organizáciách bolo v roku 1983 spolu
121 zdravotníckych hliadok, 104 zdravotníckych hliadok mladých a 95 dobrovoľných
zdravotných sestier. Zdravotníci Červeného kríža poskytli prvú pomoc v 230 prípadoch.
Roku 1983 sa robili hygienické kontroly predaja potravín, závodnej kuchyne Jednotného
roľníckeho družstva počas žatevných prác. Do oblasti zdravotníckej starostlivosti patrili
i opatrovateľská služba u starých osamelých a chorých ľudí, ktorú opatrovateľky Červeného
kríža poskytovali bezplatne.
Na základných a stredných školách sa uskutočnilo základné zdravotnícke školenie, ktorého sa
zúčastnilo 550 žiakov. V brigádnickej činnosti členky v rámci celomestského socialistického

záväzku odpracovali 8.779 hodín, odovzdali 2.055 kg papiera, 500 kg gaštanov, 1.100 kg
železného šrotu a 250 kg textilu.
Predsedom Mestského výboru Československého Červeného kríža v Piešťanoch v roku
1983 bol MUDr. Jozef Oslanec.
Mestská organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Hlavnou náplňou Mestského výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Piešťanoch je koordinovať prácu troch základných organizácií na úseku ideovovýchovnej
činnosti a sociálno-zdravotnej starostlivosti o členov.
Na území mesta Piešťany pracovali v roku 1983 tri základné organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Spolu majú 416 členov. Základná organizácia číslo 1
mala v roku 1983 157 členov. Činnosť organizácie riadil 9 členný výbor, ktorý zodpovedne
viedol jeho predseda súdruh Jozef Boženec. V rámci brigádnickej činnosti členovia tejto
organizácie odovzdali 2.570 kg kovového šrotu, 118 kg farebných kovov a 299 kg papiera.
Pri pomoci poľnohospodárstvu odpracovali 700 brigádnických hodín. Členovia tejto
organizácie previedli tri besedy na školách a v pionierskom tábore na Bezovci.
Základná organizácia číslo 2 má 144 členov. Jej členovia vykonali 26 prednášok a besied na
školách a v pionierskych táboroch. V rámci brigádnickej činnosti nazbierali 470 kg kovového
odpadu a 1.509 kg papiera. Pri plnení Volebného programu Národného frontu odpracovali
478 brigádnických hodín a v rámci pomoci poľnohospodárstvu 471 hodín.
Základná organizácia číslo 3 má 115 členov. V rámci „Týždňa boja proti fašizmu a vojne“
usporiadal výbor prednášku a besedu pre študentov Strednej hotelovej školy ako i pre
zamestnancov Vojenského kúpeľného ústavu. Na prednáške sa zúčastnilo 400 osôb.
Brigádnicky pri skrášľovaní mesta odpracovali členovia tejto organizácie v roku 1983 910
hodín.
Predsedom Mestského výboru protifašistických bojovníkov v Piešťanoch je súdruh Juraj
Uhliar.
Mestská organizácia Zväzu invalidov
Zväz invalidov združuje občanov postihnutých invaliditou, alebo závažnou trvalou
zdravotnou poruchou.
Mestská organizácia Zväzu invalidov v Piešťanoch mala v roku 1983 4 špecifické základné
organizácie a to zrakove, telesne, vnútorne a sluchove postihnutých občanov. Stav členov ku
koncu roka 1983 bol 401 členov. Z toho bolo zrakove postihnutých 86, telesne postihnutých
161, vnútorne postihnutých 102 a sluchove postihnutých 52 členov.
Hlavnou úlohou vo zväzovej činnosti je starostlivosť o zdravotne postihnutých ľudí,
pomáhať im v životných potrebách sociálnych, bytových, pracovných a pod. V roku 1983
bolo v závodných organizáciách podaných 293 žiadostí, z nich bolo kladne vybavených
233 žiadostí. Niektoré členky Zväzu invalidov pracujú ako opatrovateľky. V rámci Zväzu
invalidov je utvorený i krúžok šikovných rúk. V krúžku sú samotné ženy, ktoré najviac šijú
pre Detský domov v Adamovských Kochanovciach. Pre delegátov Svetového zhromaždenia,
ktoré sa konalo v Prahe, ušili a poslali 100 kusov ozdobných kapesníkov s emblémom
zhromaždenia. V roku 1983 bola usporiadaná i výstava ručných prác zdravotne postihnutých
žien, ktorá bola inštalovaná v divadle Ivana Krasku.
Predsedom Mestskej organizácie Zväzu invalidov v Piešťanoch v roku 1983 bol Michal Beňo.

Klub filatelistov v Piešťanoch
Klub filatelistov v Piešťanoch v roku 1983 mal 220 členov a Klub mladých filatelistov
20 členov. Činnosť Klubu filatelistov riadi 11 členný výbor. Výmenné schôdzky sa konali
každú nedeľu v hoteli Lipa.
Roku 1983 Klub filatelistov usporiadal v Kongresovej hale Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch výstavu poštových známok Západoslovenského a Juhomoravského
kraja. Bola to prvá družobná výstava na území Slovenskej socialistickej republiky. Tejto
výstavy sa zúčastnili vystavovatelia z Nemeckej demokratickej republiky, 12 vystavovateľov
z Juhomoravského kraja, 23 zo Západoslovenského kraja a 25 mladých filatelistov.
Predsedom Klubu filatelistov v Piešťanoch je František Doppler.
Poľnohospodárstvo
JRD Družba Piešťany
Rok 1983 bol klimaticky veľmi zložitým rokom. Po miernej zime veľmi vhodnej pre oziminy
i živočíšnu výrobu prišlo jarné obdobie, ktoré bolo priaznivé pre všetky plodiny. Avšak letné
obdobie s vysokými až tropickými teplotami a takmer bez zrážok veľmi značne ovplyvnilo
vegetáciu jesenných plodín. Tento ráz bezzrážkového počasia sa preniesol až do pozdnej
jesene a silne ovplyvnil spomínanú vegetáciu a úrodu v jeseni zberaných plodín, ako aj osev
ozimín. I napriek týmto skutočnostiam možno dosiahnuté výsledky Jednotného roľníckeho
družstva Družba Piešťany v roku 1983 hodnotiť ako veľmi dobré a to zásluhou činorodej
práce všetkých členov družstva a využitím závlah, osív, krmív a mechanizácie.
Na úseku rastlinnej výroby sa dosiahli pozoruhodné výsledky. Hektárové výnosy boli tieto:
u pšenice 6,74 ton, u jarného jačmeňa 5,87 ton, u kukurice na zrno 5,16 ton, u cukrovej repy
36,94 ton, u slnečnice 3,07 ton.
Živočíšna výroba bola uspokojivá. V roku 1983 družstvo Družba vlastnilo 2.161 kusov
hovädzieho dobytka, z toho bolo 810 dojníc a 6.054 kusov ošípaných, z toho bolo 475
prasníc. Do štátnych fondov družstvo odovzdalo 3.306 q hovädzieho mäsa, 6.753 q
bravčového mäsa a 2,449.299 litrov mlieka. Výnosy družstva v roku 1983 činili 65,057.000
Kčs, náklady 54,018.000 Kčs. V roku 1983 Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany
malo 378 pracovníkov. Priemerná ročná odmena na pracovníka bola 34.759 Kčs.
Hospodárske výsledky závodov a podnikov
Vo vybraných závodoch a podnikoch v Piešťanoch centrálne riadených sa v roku 1983
dosiahli tieto hospodárske výsledky: Tesla, koncernový podnik splnila plán výroby na
106,4 % (562,238.000 Kčs), Mlyny a cestovinárne na 100,8 % (265,196.000 Kčs), Chirana,
koncernový podnik na 100,0 % (173,306.000 Kčs), Pozemné stavby na 100,8 % (100,470.000
Kčs), Západoslovenské pivovary a sódovkárne na 100,4 % (77,296.000 Kčs), Vkus na 100,9
% (53,664.000 Kčs), Piešťanka na 96,4 % (33,561.000 Kčs), Západoslovenské pekárne
na 101,4 % (34,644.000 Kčs), Zornica na 100,1 % (25,610.000 Kčs), Tvorba na 94,2 %
(20,282.000 Kčs), Rozvoj na 104 % (23,679.000 Kčs), Kovovýroba na 104,2 % (20,582.000
Kčs), Okresný stavebný podnik na 102,0 % (20,829.000 Kčs), Okresný podnik komunálnych
služieb, prevádzka Piešťany splnil výkony na 100,7 % (19,423.000 Kčs).
Obchod a cestovný ruch v roku 1983
Uvedené obchodné organizácie na území Piešťan dosiahli v roku 1983 tento maloobchodný

obrat: Československé hudobné nástroje 2,100.000 Kčs, Domáce potreby 63,255.000
Kčs, Drobný tovar 34,856.000 Kčs, Drogérie 27,939.000 Kčs, Jednota 35,562.000 Kčs,
Klenoty 18,435.000 Kčs, Kožatex 414.000 Kčs, Krištáľ 5,627.000 Kčs, Obchod s nábytkom
22,134.000 Kčs, Obuv 45,109.000 Kčs, Okresná správa spojov 11,153.000 Kčs, Opus
1,241.000 Kčs, Otex – odevy 36,480.000 Kčs, Otex – textil 79,153.000 Kčs, Slovakia
1,113.000 Kčs, Slovenská kniha 3,560.000 Kčs, Tuzex 22,924.000 Kčs, Uzotex 5,176.000
Kčs, Západoslovenské uhoľné sklady 13,455.000 Kčs, Zdroj 238,833.000 Kčs, Zelenina
26,057.000 Kčs.
Priaznivé počasie v roku 1983 malo značný vplyv na cestovný ruch a návštevnosť Piešťan
najmä počas kúpeľnej sezóny. Úlohy, ktoré pripadli na Československé štátne kúpele
v Piešťanoch v roku 1983 boli vysoko náročné, ale podarilo sa ich úspešne splniť. Celkové
výkony boli splnené na 102 %. Odliečilo sa 41.396 ústavných pacientov, kým plánované bolo
odliečiť 40.396 pacientov. Z celkového počtu odliečených pacientov bolo 11.249 cudzincov,
z toho 5.659 z nesocialistických štátov. Plánovaný maloobchodný obrat bol prekročený o 5,8
%, Takisto sa dosiahli o 1,9 % aj vyššie devízové príjmy – tržby.
Úpravy mesta, doprava, spoje
Stavby v roku 1983
V roku 1983 sa ukončila výstavba obchodného domu Prior a vybudovali sa chodníky
a miestne komunikácie pri obchodnom dome Prior. Ďalej budovalo sa parkovisko pri letisku
a prístrešky autobusovej stanice.
V oblasti investičnej výstavby sa pokračovalo vo výstavbe bytov na sídlisku Adam Trajan,
na stavbe združeného zdravotníckeho strediska, Domu služieb. V Priemyselnom areáli sa
pracovalo na výstavbe predajne stavebnín, pokračovalo sa na výstavbe Mestskej ľudovej
knižnice, nového 50 metrov dlhého bazénu, na stavbách zabezpečovaných centrálne, ako
aj rekreačné zariadenie Revolučného odborového hnutia, čistiaca stanica odpadových vôd,
domov mládeže výrobného družstva Piešťanka a Výskumný ústav reumatických chorôb.
Ďalej sa budovalo nové autobusové nádražie, nová reštaurácia Kazačok a dve materské školy.
V bytovej výstavbe sa v roku 1983 v Piešťanoch postavilo 389 bytov. Z toho v individuálnej
bytovej výstavbe sa postavilo 35 bytov. Začalo sa s výstavbou 324 bytových jednotiek.
Akcia „Z“
Akciou „zveľaďovanie“ sa v roku 1983 plnil celomestský socialistický záväzok, prijatý na
počesť 35. výročia Víťazného februára a 38. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou
armádou.
V investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ sa dosiahla hodnota diela 5,785.000 Kčs pri
vynaložení 3,723.000 Kčs finančných nákladov a odpracovaní 12.600 brigádnických hodín.
V tejto časti akcie „Z“ sa pracovalo na prístavbe materskej školy na Detvianskej ulici, na
výstavbe Mestskej ľudovej knižnice, na telocvični, na ubytovacích zariadeniach Sĺňava a na
stavbe bazéna Sĺňava a inžinierskych sieťach k bazénu.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ dosiahnutá hodnota diela je 4,979.236 Kčs pri vynaložení
286.233 finančných nákladov a odpracovaní 478.916 brigádnických hodín, z čoho mládež
odpracovala 201.540 brigádnických hodín. Previedli sa opravy ciest v rozlohe 24.270
m2, opravy chodníkov v rozlohe 5.980 m2, nové betónové chodníky v rozlohe 2.048 m2
a parkové chodníky v rozlohe 120 m2. Pokračovalo sa v budovaní areálu TJ Tesla, na

dostavbe zimného štadióna. Značná brigádnická činnosť sa venovala údržbe verejnej zelene,
mestských parkov, parkov na Kúpeľnom ostrove, lesoparku Červená veža. V rámci pomoci
poľnohospodárstvu sa brigádnická činnosť zamerala hlavne na zber plodín.
Pri plnení úloh vyplývajúcich z celomestského socialistického záväzku bolo prijatých 118
kolektívnych a 2.477 individuálnych socialistických záväzkov.
Cestou podnikov, závodov, škôl a ľudového zberu bolo odovzdaných 1,139.249 kg
odpadových surovín, z toho 598.370 kg papiera, 25.933 kg textilu, 351.800 kg železného
šrotu a 44.480 kg farebného kovu.
Dom robotníckeho hnutia. Otvorenie
Dňa 29. apríla 1983 bol v dome č. 63 na Radlinského ulici otvorený Dom robotníckeho
hnutia a dejín Komunistickej strany Československa v Piešťanoch.
Túto novú muzeálnu inštitúciu, ktorá sa nachádza v bývalom hostinci „U čertíka“,
zriadilo Balneologické múzeum v Piešťanoch. Hostinec „U čertíka“ bol revolučným
centrom a dejiskom spoločensko-politického života miestnej organizácie Komunistickej
strany Československa v rokoch 1921 – 1932. Expozícia v Dome robotníckeho hnutia
predstavuje ucelený obraz života a bojov robotníckej triedy pod vedením Komunistickej
strany Československa v Piešťanoch za obdobie prvej Československej republiky. Pri
slávnostnom otvorení Domu robotníckeho hnutia mala prejav súdružka Darina Kulinová,
tajomníčka Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska a predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Ing. Ján Poturnaj.
Školstvo
V roku 1983 bolo na území mesta Piešťany 7 základných škôl s počtom žiakov 4.004.
V prvej základnej škole bolo 448 žiakov, v druhej základnej škole 403, v tretej 498, v štvrtej
1.003, v piatej 719, v šiestej 184, v siedmej 1.049 žiakov. Žiaci bolo rozdelení do 150 tried.
Priemer na jednu triedu bol 27 žiakov. V druhej smene sa vyučovalo v 37 triedach s počtom
žiakov 1.025. V školských jedálňach sa v roku 1983 stravovalo na základných školách 3.270
žiakov. V roku 1983 žiaci základných škôl v Piešťanoch odpracovali 23.638 brigádnických
hodín. Na základných školách v Piešťanoch vyučovalo v roku 1983 210 učiteľov. Z nich
bolo 45 členov Komunistickej strany Slovenska, v Mestskom výbore boli dve učiteľky
a poslancami Mestského národného výboru v Piešťanoch bolo 5 učiteľov.
V Piešťanoch sú tieto stredné školy: Gymnázium, Stredná hotelová škola, Stredná priemyselná
škola elektrotechnická, Stredná škola poľnohospodárska a Stredné odborné učilište. V roku
1983 na nich vyučovalo 214 učiteľov a 21 externých pracovníkov. Spomedzi učiteľov na
stredných školách v Piešťanoch bolo 41 členov Komunistickej strany Slovenska a dvaja
poslanci Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Pedagogickí pracovníci v Piešťanoch vynakladali veľkú aktivitu v organizáciách Národného
frontu, ako je Revolučné odborové hnutie, Zväz československo-sovietskeho priateľstva,
Československý Červený kríž, Socialistický zväz mládeže, Slovenský zväz žien atď.
Kultúra
Jednotný plán kultúrno-výchovnej činnosti v Piešťanoch bol veľmi bohatý a vychádzal
zo záverov XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa a uznesení Ústredného
výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany

Slovenska, ako i z Volebného programu Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky
v Piešťanoch.
Kultúrno-výchovná a osvetová činnosť v Piešťanoch v roku 1983 bola ešte na vyššej úrovni
ako v predchádzajúcich rokoch. Na realizácii Jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti
v roku 1983 v Piešťanoch sa podieľali tieto kultúrno-osvetové zariadenia, spoločenské
organizácie Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, závody, podniky, školy
a inštitúcie: Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestská ľudová knižnica, Balneologické
múzeum, kino Moskva, Zbor pre občianske záležitosti, Dom pionierov a mládeže, Ľudová
škola umenia, Základné školy I. – VII., Stredné školy, Kluby mládeže v závodoch atď.
Veľkým inšpiračným zdrojom plnenia jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti
v Piešťanoch v roku 1983 boli významné politické a štátne výročia, mierové akcie,
družobné styky a podujatia zo socialistických krajín a Sovietskeho zväzu. Ďalej to boli
festivaly, mládežnícke podujatia a predovšetkým 35. výročie Víťazného februára a Svetové
zhromaždenie za mier a život. Na vysokej umeleckej a ideovej úrovni sa konali tradičné
Mierové slávnosti, na ktorých účinkovali sovietske súbory. Vyše 55 tisíc návštevníkov
videlo 45 podujatí realizovaných pri príležitosti Svetového zhromaždenia za miera a život.
V rámci letných podujatí k Svetovému zhromaždeniu je treba spomenúť mierové posolstvo,
z ktorého bolo vypustených 2.150 holubov z Piešťan do Prahy, výstavu zo súťaže detskej
kresby na tému „Za mier a šťastnú budúcnosť detí“. Vyvrcholením podujatí na počesť
Svetového zhromaždenia za mier a život boli tradičné Mierové slávnosti a mierová
manifestácia v októbri 1983.
Na kultúrno-spoločenské akcie bola bohatá aj Letná kúpeľná sezóna s významnými kultúrnymi
podujatiami, ako: 28. Piešťanský festival, Filmový festival pracujúcich, výstava Socha
piešťanských parkov, promenádne koncerty, výstavná činnosť a ďalšie. Veľká pozornosť
sa venovala v roku 1983 aj činnosti Klubu mládeže Júliusa Fučíka, ktorý od februára 1983
uviedol asi 150 mládežníckych podujatí. K Víťaznému februáru sa uskutočnilo vyše 20
podujatí, ktoré navštívilo takmer 18.000 návštevníkov. S mierovou tematikou sa realizovalo
45 úspešných podujatí, ktoré navštívilo okolo 55.000 návštevníkov.
Okresný výbor Socialistickej akadémie a Združenie lektorov v Piešťanoch zabezpečili
929 prednášok pre 28.417 poslucháčov. Na tému branná a bezpečnostná politika odznelo
42 prednášok s 2.226 poslucháčmi a prednášky s tematikou prírodovednou a technickou
propagáciou dosiahli 725 prednášok s 20.308 poslucháčmi. Komunistická strana Slovenska
mala tiež významný podiel na politickom a kultúrnom vzdelávaní obyvateľstva.
Kultúrne a spoločenské stredisko v roku 1983 usporiadalo 40 prednášok v rámci Ľudových
akadémií, 45 prednášok v rámci cyklického vzdelávania. Celkom Kultúrne a spoločenské
stredisko v Piešťanoch usporiadalo 77 prednášok s 13.000 poslucháčmi. Jazykové, hudobné
a praktické kurzy navštevovalo v roku 1983 vyše 700 poslucháčov. Pri ďalšom rozvíjaní
nových občianskych zvyklostí úspešne pracoval Zväz pre občianske záležitosti, ktorý v roku
1983 oslávil 30. výročie svojho vzniku. Zbor pre občianske záležitosti pri Rade Mestského
národného výboru v Piešťanoch uskutočnil v roku 1983 celkom 1.563 akcií, z ktorých
najvyšší počet tvorili občianske obrady sobášov a prijatia do života a značný počet akcií bol
venovaný prestarlým občanom, brancom, životným jubileám, mnohodetným matkám a pod.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch venovalo pozornosť podujatiam pre mládež,
zábavným podujatiam a vystúpeniam súborov piesní a tancov v amfiteátri, ako i ďalším

podujatiam. Celkom Kultúrne a spoločenské stredisko uviedlo v roku 1983 230 podujatí,
ktoré navštívilo 205.000 návštevníkov. Dom umenia Slovenskej filharmónie uskutočnil za
rok 1983 144 podujatí za účasti 65.000 návštevníkov.
Dôležitú úlohu v kultúrnom a spoločenskom živote mesta Piešťany zohráva mestská ľudová
knižnica, Balneologické múzeum, kino Moskva a kultúrne oddelenie Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch, ktoré roku 1983 uviedlo 235 podujatí s návštevnosťou asi
50.000 návštevníkov. V roku 1983 naše popredné kultúrne inštitúcie oslávili výročia svojho
vzniku a to Balneologické múzeum 50 rokov a Kultúrne a spoločenské stredisko 25 rokov
svojej existencie.
Mestská ľudová knižnica
Stav knižničného fondu Mestskej ľudovej knižnice ku koncu roku 1983 bol 76.257 titulov.
Prírastok fondu za rok 1983 je 3.336 titulov, úbytok 2.614 titulov. Počet čitateľov za rok
1983 bol 6.312. Výpožičiek bolo 237.415.
Mestská ľudová knižnica v roku 1983 poriadala tieto akcie: autorské besedy v počte 10,
za účasti 1.436 osôb; ďalej 8 hovorených bibliografií, 31 hodín knihovnícko-informatívnej
výchovy, 16 literárnych pásiem a 17 besied. Na týchto akciách sa zúčastnilo 1.542 osôb.
Významné boli 3 besedy so slovenskými a českými spisovateľmi, ktorých sa zúčastnili
žiaci základných a stredných piešťanských škôl. Vydareným podujatím bola i beseda
s publicistom Drahoslavom Machalom v Kongresovej hale Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch.
V roku 1983 Mestská ľudová knižnica nainštalovala 38 nástenných novín a 54 tematických
výstav literatúry. V agitačnom stredisku na Malej scéne I. Krasku za spolupráce Kultúrneho
a spoločenského strediska bola nainštalovaná výstava kníh a fotodokumentačného materiálu
Naše oslobodenie v literatúre. Pod názvom Boj za mier – úloha dneška bola uskutočnená
beseda so šéfredaktorkou Slovenky Libušou Mináčovou.
Činnosť Balneologického múzea r. 1983
Práca Balneologického múzea v Piešťanoch sa v roku 1983 zamerala na plnenie Jednotného
plánu kultúrno-výchovnej činnosti pre rok 1983 v Piešťanoch.
V apríli 1983 sa otvorila nová expozícia Domu robotníckeho hnutia a dejín Komunistickej
strany Československa na Radlinského ulici.
V rámci mimoškolského vzdelávania a výchovy realizovalo Balneologické múzeum v roku
1983 140 besied s mládežou v Dome robotníckeho hnutia, ktoré navštívilo 3.760 osôb.
V expozíciách múzea v rámci pomoci školám sa konali prednášky z histórie, národopisu
a ďalšie. Balneologické múzeum zabezpečilo viacero odborných prednášok na seminároch,
v liečebných domoch a tiež o histórii mesta Piešťany v Klube mládeže.
Balneologické múzeum v roku 1983 nainštalovalo výstavu Slovensko v období protitureckých
vojen, Piešťany a kúpele kedysi a dnes, 50 rokov Balneologického múzea, Matej Bel.
Tlačou vyšli: Balneologický spravodaj 1982, 50 rokov Balneologického múzea, brožúra
Slovensko v období protitureckých vojen, Zborník prednášok II. Balneologickej konferencie,
S Matejom Belom o kúpeľoch a minerálnych vodách, séria farebných pohľadníc – Piešťany
v umeleckom zobrazení ako i Sprievodca a história Komunistickej strany Československa
pre Dom robotníckeho hnutia. Celkový stav exponátov v roku 1983 bol 11.727.
Počet platiacich návštevníkov v Balneologickom múzeu a v Pamätnej izbe I. Krasku v roku

1983 bol 27.979 osôb, v Dome robotníckeho hnutia 3.760 osôb, na Kostolci – Ducové 4.380
osôb. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1983 organizovalo II. balneohistorickú
konferenciu s medzinárodnou účasťou.
Stretnutie balneohistorikov
V roku 1983 Balneologické múzeum v Piešťanoch oslávilo 50. výročie svojho založenia.
Pri tejto príležitosti Balneologické múzeum v Piešťanoch v spolupráci so Slovenskou
spoločnosťou pre dejiny vied a techniky pri Slovenskej akadémii vied a ďalšími inštitúciami
usporiadali v dňoch 15. a 16. novembra 1983 II. balneohistorickú konferenciu. V kongresovej
hale sa zišlo 145 vedcov, múzejníkov a lekárov z Československa a Maďarska. Úvodná časť
konferencie, ako i záverečná diskusia sa niesli v znamení 50. výročia založenia dnešného
Balneologického múzea. Jeho terajší riaditeľ Dr. Elemír Čelko prevzal pri tomto jubileu z rúk
ústredného riaditeľa múzeí a galérií Slovenskej socialistickej republiky Milana Rybeckého
medailu Andreja Kmeťa, riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave PhDr. Alojz
Hrabovštiak CSc. mu odovzdal pamätnú medailu Slovenského národného múzea. Vedecký
tajomník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre PhDr. Alexander
Ruttkay CSc. prečítal pozdravný list Slovenského archeologického ústavu. Okrem toho na
základe uznesenia Rady Západoslovenského národného výboru v Bratislave bol Dr. Elemír
Čelko vyznamenaný titulom „Zaslúžilý pracovník kultúry“.
Prednášky, ktoré odzneli na II. Balneologickej konferencii, patrili do dvoch okruhov. Do
prvého okruhu patrili prednášky o živote a diele vynikajúceho učenca Mateja Bela z príležitosti
blížiaceho sa 300. výročia jeho narodenia. Druhý okruh prednášok bol zameraný na tradície
nášho kúpeľníctva.
Počas II. Balneologickej konferencie boli v kongresovej hale inštalované tri výstavy –
Piešťany kedysi a dnes, 50 rokov Balneologického múzea v Piešťanoch a Matej Bel.
Kino Moskva
Kino Moskva uviedlo roku 1983 celkom 1.426 predstavení. V januári 1983 prebehol
Filmový festival pracujúcich – Zima. Premietlo sa 15 predstavení a účasť na nich bola 6.374
návštevníkov. Vo februári 1983 v rámci Týždňa boja proti fašizmu sa premietlo 9 filmov
s účasťou 3.230 osôb.
V máji 1983 sa premietlo 5 filmov k 1. a 9. máju. Účasť na nich bola 2.130 osôb. V júni
1983 bol Detský filmový festival. Premietlo sa 8 filmov a účasť na nich bola 15.053 osôb.
V júni a júli 1983 sa uskutočnil Letný filmový festival pracujúcich. Premietlo sa 22 filmov
a účasť na nich bola 15.000 osôb. V auguste 1983 sa premietli 4 filmy k výročiu Slovenského
národného povstania. Filmy videlo 1.676 návštevníkov. V novembri 1983 prebiehal festival
sovietskych filmov za účasti sovietskej filmovej delegácie na čele s ministrom Estónskej
sovietskej socialistickej republiky. V decembri 1983 sa premietlo 8 filmov pre učňovskú
a stredoškolskú mládež pod patronátom Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
Trnava. Premietlo sa 8 filmov a účasť na nich bola 3.316 osôb. V decembri na záver Mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva patril Dňom sovietskeho filmu. Premietlo sa 16
filmov s celkovou účasťou 2.179 návštevníkov.
Tržby kina Moskva činili v roku 1983 celkove 1,447.179 Kčs.

Kultúrne a spoločenské stredisko
Aj v roku 1983 na realizácii Jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti sa podstatnou
mierou podieľalo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch. Kultúrne a spoločenské
stredisko roku 1983 uviedlo celkom 230 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 205.000
návštevníkov. Tržby za rok 1983 činili 804.000 Kčs.
Kultúrne a spoločenské stredisko má viac jednotlivých oddelení, ktoré v roku 1983 vyvíjali
intenzívnu a úspešnú činnosť. Oddelenie štátno-občianskej výchovy malo na starosti
zabezpečovanie politických výročí, osláv a slávnostných akadémií. Stará sa aj o názornú
agitáciu a propagáciu.
Oddelenie mimoškolskej vzdelávacej činnosti pripravovalo prednášky a ľudové akadémie.
Toto oddelenie vyvíjalo záslužnú činnosť organizovaním jazykových, praktických
a hudobných kurzov. Oddelenie pre profesionálne umenie a záujmovú umeleckú činnosť
organizovalo výchovné koncerty, divadelné a bábkové predstavenia, pravidelnú výstavnú
činnosť a usmerňuje klubovú činnosť. Ekonomické oddelenie má na starosti socialistické
vlastníctvo v hodnote 10 miliónov Kčs. Na všetkých týchto úsekoch dosiahlo Kultúrne
a spoločenské stredisko v roku 1983 významné úspechy.
V roku 1983 oslávilo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch 25 rokov svojej existencie.
Dňa 16. novembra 1983 zišli sa zamestnanci, bývalí pracovníci Kultúrneho a spoločenského
strediska a pozvaní hostia v Zotavovni Revolučného odborového hnutia Františka Zupku,
kde si všetci pripomenuli 25. výročie tejto významnej kultúrnej organizácie. Medzi hosťami
privítali pracovníka odboru osvety Ministerstva kultúry Dr. Ľudovíta Klimiča a vedúcich
pracovníkov, predstaviteľov politického a kultúrneho života okresu a mesta.
Riaditeľ Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch súdruh Anton Pastírik, ktorý
je riaditeľom tejto kultúrnej inštitúcie takmer 20 rokov, vo svojom prívete hovoril o histórii,
činnosti a význame Kultúrneho a spoločenského strediska.
Filmový festival pracujúcich
Filmový festival pracujúcich v roku 1983 prebiehal v kine Moskva od 31. januára do 8.
februára 1983. V zimnej časti filmového festivalu pracujúcich sa premietlo 9 filmov domácej
i zahraničnej produkcie, ktoré videlo 3.181 divákov. Českú kinematografiu reprezentoval
nový film režiséra Jaromíra Jireša – Neúplné zatmění.
Letná časť filmového festivalu pracujúcich prebiehala v dňoch 6. – 18. júna 1983 tiež v kine
Moskva. Premietlo sa 13 filmov, ktoré videlo 4.541 divákov.
VIII. Festival slovenskej rozhlasovej hry
V apríli 1983 v Dome umenia v Piešťanoch sa konal VIII. Festival pôvodnej slovenskej
rozhlasovej hry. Do Piešťan prišli rozhlasoví pracovníci, autori, porotcovia i hostia, medzi
nimi aj pracovníci rozhlasu z Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska,
Rumunska a Rakúska. Ich úlohou bolo odpočuť nahrávky 24 hier pre dospelých, deti
a mládež a najlepším navrhnúť ceny.
Porota určila hlavnú cenu kolektívu stereohry Jána Uličného Brumendo. Prémiu Zväzu
slovenských dramatických umelcov priznala Antonovi Balážovi za hru Žiť bez Adama,
Márii Terenovej za hru Potopená katedrála a Dušanovi Zimenovi za réžiu hry Han-82. Cenu
mesta Piešťany získala hra Svedok autora Jána Niňaja, ktorému ju odovzdala RSDr. Anna
Valová, podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch.

V hre pre deti a mládež pripadla hlavná cena kolektívu tvorcov hry Eleny Antalovej Dvaja.
Za herecké výkony získali ocenenie Zuzana Krónerová a Viera Topinková, za scénickú
hudbu k Malému princovi z Ružovej planéty Jozef Revallo.
XXVIII. Piešťanský festival
XXVIII. Piešťanský festival trval od 23. júna do 28. júla 1983. Na 23 podujatiach účinkovali
umelci z 15 krajín sveta a to nielen v Dome umenia Slovenskej filharmónie, ale i na terase
Domu slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch nad Váhom a v empírovom divadle
Na zámku v Hlohovci.
XXVIII. ročník Piešťanského festivalu otvoril fanfárový koncert Corni di Bratislava
a vystúpenie Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmónie
Vladimíra Verbického v Dome umenia dňa 23. júna 1983 o 19.30 hodine.
Program XXVIII. Piešťanského festivalu:
23. júna 1983 o 19.30 hodine: Otvárací koncert XVIII. Piešťanského festivalu. Účinkovala
Slovenská filharmónia. Dirigent: Vladimír Verbicky zo Sovietskeho zväzu. Sólista: Marián
Lapšanský – klavír. Na programe: E. Suchoň. J.S. Bach, E.H. Grieg, Bartók. Dom umenia.
25. júna 1983 o 19.30 hodine: Klavírny recitál. Dirigent Manuel Delaflor, Mexiko. Na
programe: J.S. Bach, L.van Beethoven, O. Otey, B Bartók. Kongresová hala.
26. júna 1983 o 19.30 hodine: A.D. Melikov: Legenda o láske. Účinkoval baletný súbor
Slovenského národného divadla Bratislava. Réžia a choreografia: zaslúžilý umelec J. Zajko.
Dom umenia.
28. júna 1983 o 19.30 hodine: Komorný orchester Maribor. Dirigent: Simon Robinson,
Anglicko. Sólisti: D. Bíliková – soprán, S. Kovačič – klarinet, S. Arnold – trúbka. Na
programe: J.S. Bach, W.A. Mozart. Kongresová hala.
30. júna 1983 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: L. Slovák. Sólista: S. Ruha,
Rumunsko. Na programe: J. Brahms, A. Dvořák. Dom umenia.
2. a 3. júla 1983 o 19.30 hodine: E. Kálmán – Čardášová princezná. Nová scéna Bratislava.
Réžia: Peter J. Oravec. Dom umenia.
3. júla 1983 o 20.00 hod.: Takácsovo kvarteto, Maďarsko. Na programe: J. Haydn, B.
Bartók, A. Dvořák. Zámok Hlohovec.
5. júla 1983 o 19.30 hodine: Štátny komorný orchester Žilina. Dirigent: H. Hosner, Rakúsko.
Sólistka: D. Petrová, klavír, Bulharsko. Na programe:
E. Suchoň, F. Chopin, F. Schubert.
7. júla 1983 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: D. Burkli, Spojené štáty
severoamerické. Sólista: A. Jablokov – husle, Sovietsky zväz. Na programe: G. Verdi, W.A.
Mozart, F. Mendelssohn-Batholdy. Dom umenia.
9. júla 1983 o 19.30 hodine: E. Kálmán: Grófka Marica. Divadlo J.G. Tajovského B. Bystrica.
Réžia: Dubovic. Dom umenia.
10. júla 1983 o 17. hodine: Bratislavskí dychoví sólisti. Hudba renesancie a baroka. Zámok
Hlohovec.
10. júla 1983 o 19.30 hod.: Organový koncert. C. Riedlbauchová. Na programe: N Bruhns,
J.S. Bach, C. Franck. Dom umenia.
11. júla 1983 o 20.30 hodine: Bratislavskí dychoví sólisti. Na programe: Hudba renesancie
a baroka. Moravany nad Váhom.
12. júla 1983 o 19.30 hodine: Schubertovo trio. Na programe: F. Schubert, J. Brahms, L. van

Beethoven. Kongresová hala.
14. júla 1983 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor.
Dirigent: Ľ. Rajter. Sólisti: Ch. Romerová – klavír, Švajčiarsko, J. Zerhanová, V. Stracenská,
V. Kocián, J. Špaček – spev. Na programe: L. van Beethoven, W.A. Mozart, R. Wagner.
Dom umenia Slovenskej filharmónie.
16. júla 1983 o 19.30 hodine: Komorný zbor, Malmö, Švédsko. Na programe: diela J.
Brahmsa, E. Suchoňa, A. Schönberga a severských skladateľov. Kongresová hala.
17. júla 1983 o 19.30 hodine: Organový koncert. Účinkovali: J.V. Michalko, organ, P. Baxa
– tenor. Na programe: G.F. Händel, J.S. Bach, H. Wolf, C. Franck. Dom umenia.
19. júla 1983 o 19.30 hodine: Barokový súbor Adolfa Scherbaumea, Nemecká spolková
republika. Na programe: H. Purcell, J.B. Boismartier, J.S. Bach, J.P. Vejvanovský.
Kongresová hala.
21. júla 1983 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor.
Dirigent: D. Dohnányi. Sólistka: I. Černecká – klavír. Na programe: I. Dibák, W.A. Mozart,
L. Cherubini. Dom umenia.
24. júla o 19.30 hodine: Husľový recitál. A. Šestáková. Na programe: R. Strauss, S. Prokofiev,
B. Bartók. Kongresová hala.
26. júla 1983 o 19.30 hodine: Bratislavskí sólisti. Sólisti: L. Francini, husle, spojené štáty
severoamerické, J. Podhoranský – violončelo. Na programe: J.S. Bach, W.A. Mozart, J.
Haydn. Kongresová hala Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
28. júla 1983 o 19.30 hodine: Slovenský komorný orchester. Dirigent: Ľ. Rajter. Sólisti: B.
Warchal mladší – husle, J. Čižmarovič – husle, M. Pivka – klavír. Na programe: P. Hellendaal,
J.S. Bach, J. Haydn, C.P.E. Bach. Dom umenia.
Socha piešťanských parkov
Dňa 15. júla 1983 slávnostne otvorili v Piešťanoch v kongresovej hale 16. ročník výstavy
Socha piešťanských parkov. Organizátori výstavy opäť pristúpili k realizovaniu interiérovej
časti v Kongresovej hale, kde bolo 37 diel od 18 autorov. V prírodnom areáli parku sa
umiestnilo 30 exponátov od 19 autorov.
Výstavy sa zúčastnili autori v Piešťanoch už známi ako akademickí sochári Teodor
Baník, Vladimír Môťovský, Alexander Hečko, Milan Struhárik, Valerián Vavro, Ladislav
Snopek, Ladislav Gajdoš, Andrej Goliáš, Andrej Chotváč, Anna Goliášová-Drobná, Erna
Masarovičová a ďalší. Z mladšej sochárskej generácie sa predstavili sochári Ján Šicko,
Jaroslava Šicková, Ladislav Sulík, Bernardína Lunterová, Stanislav Mikuš, Ladislava
Snopková, Ambróz Balážik, Ivan Polonský a ďalší mladí autori. Diela boli zhotovené
z rôznych materiálov, ako kameň, mramor, epoxid, hydronálium, drevo, keramika, sklo,
hliník, porcelán, bronz.
Výstava Socha piešťanských parkov sa v roku 1983 zamerala na tému Sochárske konfrontácie
a prezentovala sochársku tvorbu slovenských výtvarníkov všetkých generácií a potrvala do
15. septembra 1983.
Na návrh poroty Mestský národný výbor v Piešťanoch udelil na výstave Socha piešťanských
parkov 1983 prvú cenu – Cenu mesta Piešťan Mire Trančíkovej za dielo Strom I. – III. Druhú
cenu – Cenu Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch získal Ladislav Gajdoš za
dielo Bahnové liečivé procedúry. Cenu pre mladého výtvarníka venovanú Slovenským

ústredným výborom Socialistického zväzu mládeže udelila porota Ladislave Snopkovej za
plastiku Janko Kráľ.
Maliarske sympózium
17. Maliarske medzinárodné sympózium prebiehalo v Dome slovenských výtvarných
umelcov v Moravanoch nad Váhom od 1. septembra do 15. októbra 1983. Zišli sa tu výtvarní
umelci zo socialistických krajín a to Darina Gladišová zo Slovenska, Nikolaj K. Nikolov
Rustschukliev z Bulharska, Ka Le Thang z Vietnamu, Rafael Andrejevič Didenko a Vladimír
Kirilovič Gomanov zo Sovietskeho zväzu. Podľa štatútu každý účastník sympózia zanechal
usporiadateľom dve vytvorené diela. Na sympóziách doteraz vznikla zbierka vyše 200
obrazov.
Výstavy v roku 1983
V roku 1983 sa na Malej scéne Ivana Krasku v Piešťanoch konali tieto výstavy: 7. januára
1983 bola otvorená výstava Emila Pauloviča „Scénografia a kostýmy„ a trvala do 23. januára
1983.
15. februára 1983 sa konala výstava prác učňov v rámci Dní tvorivosti mládeže. V prvej
polovici februára sa konala výstava Ladislava Noela „Ako fotografovať“.
25. marca 1983 bola otvorená výstava obrazov „Sympózium 1982“; výstava potrvala do 10.
apríla 1983.
Od 8. apríla do 2. mája 1983 sa konala vo výstavnej sieni Domu umenia v Piešťanoch výstava
diel Aurela Kajlicha. Od 20. do 29. apríla 1983 bola výstava dokumentov a literatúry o živote
a diele V.I. Lenina. V máji 1983 bola výstava výtvarného klubu z Trenčína a od 13. do 29.
mája výstava Západoslovenskej amatérskej fotografie. Dňa 23. júna 1983 bolo otvorenie
výstavy výtvarného klubu Jaroněk z Nového Jičína. 13. júna až 6. júla 1983 prebiehala
výstava Československé hudobné nástroje. 5. júla 1983 bola slávnostná vernisáž výstavy
Socha piešťanských parkov – sochárske konfrontácie. V júli 1983 bola aj výstava detskej
kresby Za mier a šťastnú budúcnosť detí, ako aj výstava Keramika – A. Burianová, Tapisérie
O. Budínska, Fotografie – I. Lužák. Od 26. júla 1983 do 13. augusta 1983 prebehla výstava
Fínsko vo fotografii.
Pri príležitosti 5. výročia družby bola 30. septembra 1983 vernisáž výstavy fotografií
Fotoklubov Piešťany – Skalica. Výstava trvala do 16. októbra 1983. 28. októbra 1983
bola otvorená výstava obrazov členov výtvarného klubu pri Kultúrnom a spoločenskom
stredisku v Piešťanoch. V dňoch 4. – 16. októbra prebehla výstava Užitá grafika v socializme
v rámci Dní kultúry Nemeckej demokratickej republiky. 4. novembra 1983 bola otvorená
fotodokumentačná výstava Sibír, ktorá potrvala do 20. novembra 1983. 9. decembra 1983
bola otvorená výstava Obrazy z medzinárodného maliarskeho sympózia. Výstava trvala do
1. januára 1984.
Výstava „Fínsko v obrazoch“
Pri príležitosti 16 ročnej družby Piešťan s mestom Heinola bola dňa 28. júla 1983 vo
výstavnej sieni na Malej scéne Ivana Krasku otvorená pútavá fotodokumentačná výstava
Fínsko v obrazoch. Výstavu otvorila RSDr. Anna Valová, podpredsedníčka Mestského
národného výboru v Piešťanoch. Podnet k tejto výstave dali Československá spoločnosť pre

zahraničné styky a Vyslanectvo Fínskej republiky v Prahe. Otvorenia výstavy sa zúčastnili
funkcionári Mestského národného výboru v Piešťanoch na čele s predsedom Viliamom
Hermanom i poslanci národného výboru. Prítomný bol aj sekretár mesta Heinola Eero
Mattila s manželkou.
Obyvateľstvo, životná úroveň
Pohyb obyvateľstva
V roku 1983 sa v Piešťanoch narodilo 468 detí, v tom bolo 224 chlapcov a 244 dievčat.
Zomrelo 295 ľudí, v tom 142 mužov a 153 žien.
V roku 1983 bolo v Piešťanoch uzavretých 193 sobášov.
Rozviedlo sa 43 manželstiev.
V roku 1983 sa z Piešťan vysťahovalo 573 ľudí, v tom bolo 283 mužov a 290 žien. Do
Piešťan sa v roku 1983 prisťahovalo 441 ľudí, v tom bolo 211 mužov a 230 žien. Prirodzený
prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1983 bol 173 ľudí, v tom 82 mužov a 91 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1.1.1984 bol 31.298 ľudí, v tom 14.901 mužov a 16.397
žien.
Ekonomicky aktívnych osôb je 15.900, v tom 7.900 žien. V Piešťanoch pracuje 81 %
obyvateľov, v iných okresoch 1.312 obyvateľov. Trvale obývaných bytov je 9.513, z toho je
3.697 rodinných domkov. Bytov s jednou obytnou miestnosťou je 1.518, s dvomi obytnými
miestnosťami 3.096, s tromi 3.699, so štyrmi a viac obytnými miestnosťami 1.210. Farebným
televízorom je vybavených 326 domácností, čiernobielym 8.052 domácností. Automatickú
práčku majú v 3.065 domácnostiach, inú v 4.741 domácnostiach. V 3.670 domácnostiach je
osobné auto.
Slovenskej národnosti je 30.287 obyvateľov, českej 785, ukrajinskej 22, ruskej 11, poľskej
15, maďarskej 89, inej 38.
V roku 1983 predajná plocha v meste Piešťany sa rozšírila o 4.360 m2 daním do prevádzky
obchodného domu Prior, Kary a Jednoty Banka. Na ploche 14,6 hektárov sa obrobila
nevyužitá poľnohospodárska pôda.
Starostlivosť o starých a invalidných občanov
Mestský národný výbor v Piešťanoch venuje pravidelnú a zvýšenú pozornosť starým
a invalidným občanom. V Piešťanoch je 5.795 dôchodcov. V roku 1983 bolo na dôchodkoch
vyplatené 84,311.736 Kčs. Bezvládnosť v roku 1983 sa priznala 299-tim dôchodcom, z nich
71 dôchodcom úplnú bezvládnosť. Dôchodcom, ktorých čistý mesačný príjem nepresahuje
sumu 1.000 Kčs, ak ide o jednotlivca, a sumu 1.650 Kčs, ak ide o manželskú dvojicu,
sa priznávajú dávky sociálneho zabezpečenia. Odbor školstva, kultúry, zdravotníctva
a sociálneho zabezpečenia Mestského národného výboru evidoval roku 1983 1.191 sociálne
odkázaných občanov. V roku 1983 sa poskytla sociálna výpomoc 122 občanom vo finančnej
čiastke 167.000 Kčs. Pre telesne postihnutých občanov, odkázaných na vozík sa v roku
1984 pristúpi k výstavbe bytových jednotiek a výrobnej haly. Výstavba sa má dokončiť
do roku 1987. Pre 70 ročných a starších dôchodcov vydala Československá automobilová
doprava celkom 1.300 voľných lístkov na mestskú dopravu. Pri Mestskom národnom výbore
v Piešťanoch je Klub dôchodcov, ktorý má kapacitu 110 stoličiek a 8 miestností. V rámci
činnosti Klubu dôchodcov i mimo neho sa pravidelne poriadajú výlety do blízkej prírody,
družobné zájazdy a pod.

Opatrovateľská služba sa zabezpečuje v Dome opatrovateľskej služby a v jednotlivých
domácnostiach opatrovaných. V Dome opatrovateľskej služby je umiestnených 18 obyvateľov,
o ktorých sa stará jedna vedúca opatrovateľka z povolania a štyri dobrovoľné opatrovateľky.
Na území mesta Piešťany je 55 dôchodcov odkázaných na pomoc spoločnosti, o ktorých
sa stará 49 dobrovoľných opatrovateliek. Na mzdové výdavky opatrovateľkám sa použilo
v roku 1983 Kčs 322.000. Rada a plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch
prijímajú každý rok nové opatrenia na ďalšie zlepšenie starostlivosti o starých a invalidných
občanov.
Starostlivosť o obyvateľstvo
Naša socialistická spoločnosť venuje veľkú pozornosť ochrane zdravia pracujúcich
a všetkých občanov. O liečenie chorých občanov sa stará nemocnica s poliklinikou. Spádové
územie nemocnice s poliklinikou obýva 64.729 obyvateľov. Nemocnica v Piešťanoch má
tieto oddelenia: interné – 100 lôžok, ženské a pôrodnícke – 42 lôžok, detsko-dojčenské – 48
lôžok, infekčné 40 lôžok, tuberkulózne oddelenie – 33 lôžok, ortopedické – 60 lôžok, kožné
– 38 lôžok, anestéziologické – 4 lôžka.
V roku 1983 sa ukončila prestavba ženského, chirurgického, detského a stomatologického
oddelenia. V súčasnosti sa prestavuje interné, infekčné a tuberkulózne oddelenie. Žiada sa
zriadiť v Piešťanoch urologickú ambulanciu.
Ambulantná zložka je reprezentovaná poliklinikou, 15 územnými a 8 závodnými obvodmi.
V poliklinike pracuje 14 odborných oddelení. Javí sa potreba zriadiť 4 územné obvody.
Priestorové podmienky sú nevyhovujúce. Výstavba novej polikliniky stagnuje a v roku
1983 sa na nej nepracovalo. Zvýšená starostlivosť sa venovala rizikovým pracovníkom,
pracovníkom v poľnohospodárstve, starým členom strany, členom Zväzu protifašistických
bojovníkov, starým a dlho chorým občanom.
O čistotu mesta, údržbu parkov a verejnej zelene sa starajú Technické služby mesta Piešťany.
Mestský národný výbor v Piešťanoch v zmysle Štatútu kúpeľného mesta Piešťany chráni
čistotu ovzdušia a stará sa o zdravie a zdravé životné prostredie v meste Piešťany.
Jasle a materské školy
V našej socialistickej spoločnosti sa venuje veľká pozornosť predškolským zariadeniam a to
detským jasliam a materským školám. V roku 1983 mesto Piešťany malo desať detských
jaslí, v ktorých bolo umiestnených 463 detí. V detských jasliach v Piešťanoch v roku 1983
pracovalo 75 sestier.
V roku 1983 bolo v Piešťanoch 20 materských škôl, ktoré spolu mali 48 tried a 1543 detí
a 102 učiteliek, z ktorých štyri boli členkami Komunistickej strany Slovenska.
Starostlivosť o rodinu a deti
Naša socialistická spoločnosť sa stará o rodiny, ktoré žijú v nepriaznivých životných
pomeroch. Osobitná pozornosť sa venuje rodinám s väčším počtom detí, neúplným rodinám,
rodinám ohrozeným rozpadom a rodinám alkoholikov.
Mestský národný výbor v Piešťanoch – starostlivosť o rodinu a deti evidovala k 31.12.1983
762 rodín s počtom 1080 detí. Z týchto rodín je 262 rodín narušených a žije v nich 347
detí. Ide o rodiny s nepriaznivými životnými situáciami a sociálnymi problémami, ktoré

môžu ohroziť výchovu detí. Sú to rodiny pred rozvodom, po rozvode, deti narodené
mimo manželstva, vymáhanie výživného a pod. 193 rodín s počtom detí 247 sú odkázané
na poskytovanie peňažných príspevkov a sociálnu starostlivosť. V roku 1983 sa vyplatil
materský príspevok v sume 308.070 Kčs. Celkový finančný náklad na úseku starostlivosti
o rodinu a deti činil 457.074 Kčs.
Technické služby mesta Piešťany
Technické služby mesta Piešťany mali v roku 1983 celkom 233 pracovníkov. V roku 1983
hlavnú pozornosť zamerali na tvorbu a ochranu životného prostredia, údržbu verejnej zelene
a úpravu verejných priestranstiev. Na výstavbu, opravy a údržbu miestnych komunikácií
sa vynaložilo 5,892.000 Kčs, na miestne hospodárstvo 13,434.000 Kčs, na verejnú zeleň
2,638.070 Kčs.
Počet svetelných bodov v roku 1983 bol 3.290 kusov. Stav zelene sa v roku 1983 zvýšil
o 5 hektárov a celková plocha zelene činila 107,1 hektárov. Pri tvorbe a ochrane životného
prostredia mimoriadnu dôležitosť má odstraňovanie pevného domového odpadu. Na území
mesta Piešťany bolo rozmiestnených 4.753 kusov 110 litrových kuka nádob a 578 kusov
kontajnerov s obsahom 1.100 litrov. V roku 1983 sa z Piešťan vyviezlo 538.096 kusov 110
litrových nádob a 90.200 kusov 1.100 litrových nádob.
Pracovníci technických služieb odpracovali v roku 1983 celkom 2.820 brigádnických
hodín na úprave okolia správy, na akciách investičnej časti akcie „Z“ a na úprave verejných
priestranstiev. Z vyradených odpadových nádob a rôznych zariadení sa zabezpečoval zber
kovového šrotu a odovzdalo sa 15.535 kg kovového šrotu. Po odchode súdruha Štefana
Kubu do dôchodku novým riaditeľom Technických služieb mesta Piešťany sa stal Ing.
Martinkovič.
Šport
Na území mesta Piešťany bolo v roku 1983 deväť telovýchovných jednôt, a to:
Telovýchovná jednota Družba Piešťany, Má 5 oddielov: futbalový, basketbalový, kulturistika,
box, kolky, základná rekreačná telesná výchova. V roku 1983 kolkári boli úspešní. Ladislav
Valach na majstrovstvách mesta získal prvé miesto a titul „Majster Piešťan“. Zo žien sa
dobre umiestnili Konkušová, Tureková a Turzová. V basketbale pekné výsledky dosiahli
mladší žiaci. Predsedom telovýchovnej jednoty Družba je Milan Jurčo.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany má 4 oddiely: hádzanársky, základnej rekreačnej
telesnej výchovy, turistický, karate. Na medzinárodnom turnaji hádzanárov v Dubnici
hádzanári Tesly obsadili druhé miesto. Predsedom telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany je
Viktor Hrabovský.
Telovýchovná jednoty Chirana Piešťany má 4 oddiely: hokejový, stolnotenisový, turistický,
základnej rekreačnej telesnej výchovy. V roku 1983 organizovala súťaže v stolnom tenise
o Pohár podnikového riaditeľa, hokejový turnaj dorastencov, turistické akcie, kde sa turistický
oddiel mládeže umiestnil na prvom mieste v rámci okresu. Predsedom telovýchovnej jednoty
Chirana Piešťany je Ing. František Ondrašek.

Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany má 3 oddiely: oddiel plávania a vodného póla, tenisu
a nohejbalu. Na úseku vodného póla a plávania objavili sa v roku 1983 problémy s prípravou.
Družstvo mužov vypadlo z I. ligy. Družstvo dorastencov bojovalo v krajskej súťaži. Úsek
v tenise dospelých získal v Slovenskej národnej lige II. miesto a dorast získal titul majstra
Slovenska. Žiaci na majstrovstvách Slovenska nepostúpili. Predsedom telovýchovnej
jednoty Kúpele Piešťany je MUDr. Grnáč.
Telovýchovná jednota Sĺňava Lodenica má 5 oddielov: jachtársky, kanoistický, veslársky,
vodné lyžovanie, vodný motorizmus a vodná turistika. Členovia telovýchovnej jednoty
dosahujú dobré výsledky vo vodnom lyžovaní, v jachtárstve a kanoistike. Veslári Sĺňavy
získali 20 titulov majstra Slovenska. Najúspešnejšie veslárky boli dorastenky Aneta
Matulayová a Beata Oravcová, ktoré na majstrovstvách Československa získali na dvojskife
2. miesto. Predsedom telovýchovnej jednoty Sĺňava Lodenica je Ján Číž.
Telovýchovná jednota Družstevník Banka vytvára dobré podmienky pre možnosť
rekreačného lyžovania, futbalové turnaje a turistické akcie. V lyžovaní boli úspešní Ľubomír
Masár a Mozolák. Má 5 oddielov: futbalový, stolnotenisový, ľahkoatletický, turistický
a lyžiarsky.
Telovýchovná jednota Bezovec má 4 oddiely: zjazdové lyžovanie, horolezecký, nohejbalový
a základnej rekreačnej telesnej výchovy. Oddiely dosahujú dobré výsledky v lyžovaní.
Predsedom telovýchovnej jednoty je Ing. Jozef Martančík.
Telovýchovná jednota Váh má jazdecký oddiel. Jozef Kubo sa stal víťazom v skokoch na
viacerých pretekoch. Dorastenka Jana Liská na majstrovstvách Československa v drezúre
získala druhé miesto a s ním striebornú medailu. Predsedom telovýchovnej jednoty je Jozef
Kubo.
Telovýchovná jednota Štart Piešťanka zameriava svoju činnosť na rozvoj masovej telesnej
výchovy a účasť na športových hrách. V spolupráci so Stredným odborným učilišťom
v Piešťanoch uskutočnili Týždeň mladého robotníka a učňa na počesť Víťazného februára.
Predsedom telovýchovnej jednoty je Dr. Štefan Vašek.
Činnosť Zväzarmu za rok 1983
Mestský výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Piešťanoch je reprezentatívnym orgánom.
V Národnom fronte v Piešťanoch zastupuje 2.570 členov zväzarmovcov, ktorí pracujú vo
viacerých základných organizáciách. Základné organizácie na území Piešťan sa delia na
dve skupiny a to: na mestské organizácie a na závodné a školské organizácie. Z mestských
organizácií najväčšie a najaktívnejšie sú základná organizácia I. mesto a Automotoklub.
Základná organizácia I. mala v roku 1983 1.266 členov. Členovia sú organizovaní v 10tich kluboch a to: modelársky klub, klub masovobranných športov, športovo-strelecký klub,
rádioklub, kynologický klub, hi-fi klub, automotoklub Eva, automotoklub invalidi, klub
chovateľov poštových holubov, klub dôstojníkov a práporčíkov v zálohe.
V základnej organizácii Automotoklub pôsobí 198 členov. V pôsobnosti tejto organizácie
sú tieto kluby a krúžky: klub karavan, klub Veterán, krúžok mladých motocyklistov, krúžok

motokár, krúžok minikár, krúžok cestných motocyklov, krúžok automobilových športov,
krúžok mototuristov, krúžok dopravnej výchovy, činnosť svojpomocnej dielne.
Z príležitosti oslobodenia Československa a mesta Piešťany sa roku 1983 uskutočnila
branno-orientačná súťaž Rallye Piešťany 1983. Predsedom výboru Zväzarmu v Piešťanoch
v roku 1983 bol Július Haluška.
Veľká cena Slovenska
19. ročník Veľkej ceny Slovenska vo vodnom lyžovaní usporiadal vodnolyžiarsky oddiel
v polovici augusta 1983 na jazere Čerenec pri Vrbovom. O prvenstvo bojovalo 25 mužov
a 13 žien z Dánska, Francúzska, Poľska, Rakúska, Juhoslávie, Nemeckej demokratickej
republiky, Švajčiarska, Bulharska a Československa. V súťaži mužov najúspešnejší
boli československí reprezentanti, v súťaži žien prvenstvo získala Pascale Gautierová
z Francúzska, ktorá v slalome, skokoch a v akrobácii získala 1.653 bodov. Na druhom mieste
sa umiestnila naša pretekárka Nina Sokolovská s 1.613 bodmi. U mužov prvenstvo získal
náš pretekár Jiří Kubát s 1.736 bodmi. Druhé miesto obsadil tiež náš pretekár František
Kováč z Piešťan s 1.689 bodmi.
Cena Slovenska
V roku 1983 sa mal konať už XXIV. ročník motocyklových a automobilových pretekov
Ceny Slovenska. Avšak pre rôzne materiálne problémy bolo vedenie Automotoklubu nútené
preteky v roku 1983 vôbec nekonať.
19. ročník Silvestrovského behu
19. ročníka Silvestrovského behu v Piešťanoch v roku 1983 sa zúčastnilo takmer 400 atlétov
a atlétiek všetkých vekových kategórií. Najviac pretekárov bolo v kategórii starších žiakov.
Prítomní boli aj pretekári z Maďarska a Poľska. Najväčšiu úroveň mala kategória
dorastencov, kde zvíťazil majster Československa Marián Hunčík z Nového Mesta nad
Váhom. V kategóriách mužov vytrvalcov a míliarov zvíťazili československí reprezentanti
Mezulianik a Vrábel.
Výsledky 19. ročníka Silvestrovského behu v Piešťanoch: Mladšie žiačky (1.000 m):
Hudcovská z Dubnice, 3:27,2. Mladší žiaci (1.000 m): Pršek z Dubnice, 3:13. Staršie žiačky
(1.200 m): Šimovcová z Nového Mesta nad Váhom, 4:0,2. Starší žiaci (1.200 m): Mačák
z Nového Mesta nad Váhom, 3:36,8. Dorastenky (1.200 m): Holendová, Slovan Banská
Bystrica, 3:49. Dorastenci (2.400 m): Hunčík z Nového Mesta nad Váhom, 7:0,72. Muži
– veteráni (4.800 m): Roszinský z Dunajskej Stredy, 16:32. Muži – míliari (4.800 m):
Mezulianik z Bruntálu, 14:34,2. Muži – vytrvalci (9.600 m): Vrábel, Dukla Banská Bystrica,
29:01.
Zahraničné styky. Návšteva
Začiatkom októbra 1983 prišla do Piešťan 5-členná delegácia mestských organizácií Zväzu
vietnamských žien, ktorá bola na pozvanie Ústredného výboru Československého zväzu žien
na študijnom pobyte v Československu. Delegáciu viedla Sam Ngoc Pung, podpredsedníčka
Mestského výboru Zväzu vietnamských žien v Ho či Minovom meste. V Piešťanoch ich
privítali členky výboru Mestskej organizácie Slovenského zväzu žien a podpredsedníčka

Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová. V priateľskej besede sa
navzájom oboznámili s formami práce a informovali sa o aktuálnych úlohách zväzu žien
v súčasnosti.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1983 bol 2.500
lôžok.
Počet odliečených pacientov: v roku 1983 bolo odliečených 38.069 ústavných pacientov;
z toho bolo 5.590 pacientov zo socialistických krajín a 5.656 pacientov z nesocialistických
krajín.
Rozdelenie pacientov podľa národnosti: zo socialistických zemí: z Bulharska 2, z Nemeckej
demokratickej republiky 5.298, zo Sovietskeho zväzu 2, z Kórei 1, z Maďarska 46, z Poľska
240, z Mongolska 1.
Pacienti z nesocialistických krajín: z Alžírska 4, z Maroka 5, z Kanady 66, z Mexika 3,
z Jordánska 176, zo Zjednotených arabských emirátov 65, z Cypru 20, z Rakúska 1.748, zo
Švédska 20, z Anglicka 28, z Lichtenštajnska 2, z Austrálskeho zväzu 31, z Južnej Afriky
2, z Kolumbie 1, z Jemenu 9, z Talianska 12, z Egypta 6, z Etiópie 1, z Venezuely 8,
z Brazílie 1, z Libanonu 286, zo Saudskej Arábie 7, z Bahrainu 5, zo Západného Berlína
367, z Fínska 6, z Francúzska 4, z Luxemburska 3, zo Sudánu 2, z Nigérie 4, z Izraela 2,
z Ekvádoru 3, z Holandska 16, z Líbye 21, zo Spojených štátov severoamerických 614,
z Uruguay 6, z Kuwaitu 618, z Iraku 5, zo Sýrie 32, z Nemeckej spolkovej republiky 1.310,
zo Švajčiarska 99, z Dánska 6, z Belgicka 11, z Kene 4, z Grécka 1, z Bolívie 11, z Japonska
1, z Portugalska 4.
Investície a generálne opravy
V roku 1983 Československé štátne kúpele v Piešťanoch vynaložili na investície a generálne
opravy 7,297.000 Kčs. Z toho na materskú školu sa vynaložilo 1,655.000 Kčs, na oplotenie
materskej školy 669.000 Kčs, na sadové úpravy 888.000 Kčs, na kabelizáciu mestskej časti
746.000 Kčs, na detské jasle 597.000 Kčs, na zakúpenie strojov a zariadenia 2,502.000 Kčs,
na projekty 222.000 Kčs.
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v liečebnom dome Balnea
Esplanade mala v roku 1983 4.829 kníh; výpožičiek bolo 16.755.
Knižnica v liečebnom dome Lívia mala 8.580 kníh; výpožičiek bolo 14.933. Odborná
literatúra mal 1.862 zväzkov.
Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
V roku 1983 sa v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch liečili títo zahraniční
pacienti: Hanell Róbert, hudobný skladateľ z Nemeckej demokratickej republiky; Nissen
Ude, dirigent z Nemeckej spolkovej republiky; Erwin Strittmatter s manželkou, spisovateľ
z Nemeckej demokratickej republiky; Herma Kirschläger, manželka rakúskeho spolkového
prezidenta.
V roku 1983 piešťanské kúpele si prezreli tieto delegácie: generálny riaditeľ rakúskych

pôšt so sprievodom; delegácia zo Sýrie, ktorá sa zúčastnila na Svetovom zhromaždení „Za
mier a život“; 85 vedcov zo zahraničia; 40 členná delegácia Komsomolu zo Saratovskej
oblasti; nórsky minister školstva Anstat so sprievodom; 36 umelcov líbyjského umeleckého
súboru; 8 členná mládežnícka delegácia z Francúzska a 4 členná z Maďarska; minister
zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky Mladenov so sprievodom; Platukis,
litovský minister zdravotníctva; primátor talianskeho mesta Peruggia so sprievodom; 25
členná delegácia medzinárodnej organizácie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci; 4 členná
delegácia odborov z Halle; Abrahám Kálman, minister stavebníctva z Maďarskej ľudovej
republiky; akademik Petrovský zo Sovietskeho zväzu; minister školstva republiky Malta;
minister školstva Jemenskej ľudovodemokratickej republiky Hassan A. Assalami; 20 členný
umelecký súbor z Číny; 10 členná delegácia Zväzu komunistickej mládeže Rakúska.
Návšteva v Heinole
V dňoch 11. až 14. júla 1983 navštívila mesto Heinola štvorčlenná delegácia z Piešťan.
Je to už tradičná družobná návšteva; členmi delegácie boli: Karol Amcha, podpredseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch, MUDr. Vojtech Daňo, poslanec Mestského
národného výboru v Piešťanoch, Ivan Kľúčovský, predseda kontrolnej a revíznej komisie
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska a Ján Hanus, vedúci vnútorného odboru
Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Piešťany už vyše 16 rokov majú s mestom Heinola družobné styky.

Rok 1984
Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1984
Mestský národný výbor v Piešťanoch v roku 1984 plnil a úspešne splnil významné úlohy
vyplývajúce z celomestského socialistického záväzku a zo záväzkov prijatých na počesť
40. výročia Slovenského národného povstania. Pracujúci, občania, závody, podniky, školy,
spoločenské organizácie Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a občianske
výbory prijali v roku 1984 129 kolektívnych a 2.747 individuálnych socialistických záväzkov.
Ich cieľom bolo plniť úlohy v oblasti politicko-organizátorskej a kultúrno-výchovnej
činnosti, v oblasti ekonomickej, sociálnej a v oblasti zveľaďovania a skrášľovania mesta.
Vďaka intenzívnej a organizátorskej činnosti Mestského národného výboru v Piešťanoch
socialistický záväzok bol splnený na vyše 120 %.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovania“ odpracovali občania a mládež mesta 442.563
brigádnických hodín. Brigádnická činnosť sa zamerala na výsadbu okrasných stromov
a kríkov, na údržbu Kúpeľného ostrova, lesoparku Červenej veže, na úprave a čistení
potokov, na opravách detských ihrísk, údržbe bytového fondu a úprave verejných budov.
V rámci investičnej časti akcie „zveľaďovanie“ bola vytvorená hodnota diela 8,979.000 Kčs
pri vynaložení 6,669.000 Kčs. Ukončila sa prístavba materskej školy na Detvianskej ulici,
ubytovacie zariadenie telovýchovnej jednoty Sĺňava. Veľmi dobre sa zabezpečovali úlohy
pri výstavbe Mestskej ľudovej knižnice, Domu brannej výchovy, inžinierskych sietí k 50
metrov dlhému bazénu.
V roku 1984 mestské, politické a štátne orgány venovali významnú pozornosť i kultúrnovýchovnej práci k socialistickému vlastenectvu, proletárskemu internacionalizmu,
upevňovaniu priateľstva a spolupráce so Sovietskym zväzom a ostatnými krajinami
socialistického spoločenstva a boju za uchovanie mieru.
V roku 1984 v rámci komplexnej bytovej výstavby Mestský národný výbor v Piešťanoch
odovzdal 144 bytových jednotiek. Bytová výstavba je sústredná na sídlisku Adam Trajan. Na
území Piešťan prebieha aj v iných oblastiach výstavba objektov pre výrobu, zabezpečenie
a skvalitnenie služieb, ako i pre rekreačné účely.
Spoločenské organizácie pomáhali najmä pri tvorbe a ochrane životného prostredia na
úseku verejnej zelene. Mestský národný výbor v Piešťanoch vyvíjal veľkú starostlivosť
aj o prestarlých občanov na území mesta Piešťany. Tu mestskému národného výboru
výdatne pomáhali aj viaceré spoločenské organizácie. Mestský národný výbor v Piešťanoch
zabezpečoval zodpovedne mnohotvárne a náročné úlohy v roku 1984.
V roku 1984 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 7 zasadnutí
a rada Mestského národného výboru mala 19 zasadnutí. Občianske výbory v počte 13 mali
79 zasadnutí. Úspešné boli aj verejné schôdze strany a verejné zhromaždenia obyvateľov
mesta, na ktorých sa diskutovalo o plnení úloh Volebného programu roku 1984. V spolupráci
s Mestským výborom Komunistickej strany Slovenska a Národného frontu Slovenskej
socialistickej republiky bolo v roku 1984 organizovaných 103 verejných zhromaždení
s účasťou 98.383 osôb. Verejných pohovorov s občanmi a verejných schôdzí Komunistickej
strany Slovenska bolo 30 s účasťou 3.852 osôb.

Finančné hospodárenie Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1984
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch dosiahli v roku 1984 sumu 55,797.212
Kčs. Jednotlivé druhy príjmov sa plnili takto: dane a poplatky od obyvateľstva 1,669.000
Kčs, školstvo 4,503.000 Kčs, miestne hospodárstvo 3,321.000 Kčs, dotácie a subvencie zo
štátneho rozpočtu 19,762.000 Kčs, mimoriadna globálna dotácia 800.000 Kčs, prevody zo
združených prostriedkov a centrálnych fondov 4,704.000 Kčs, prevody z fondu rozvoja
a rezerv na akciu „zveľaďovanie“ 11,700.000 Kčs, prechodne prijaté prostriedky zo štátneho
rozpočtu 1,700.000 Kčs, doplnkové príjmy 2,471.000 Kčs.
Výdavky Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1984 boli 55,639.430 Kčs.
Plnenie rozpočtu výdavkov: doprava 10,880.000 Kčs, školstvo 12,530.000 Kčs, kultúra
93.000 Kčs, vnútorná správa 3,363.000 Kčs, práca a sociálne veci 1,035.000 Kčs,
miestne hospodárstvo 14,734.000 Kčs, akcia „zveľaďovanie“ 6,871.000 Kčs, príspevky
príspevkovým organizáciám 2,971.000 Kčs.
Počasie a príroda
Počasie v roku 1984: v roku 1984 bola mierna zima. Pomerne málo snežilo a občas pršalo.
Snehu bolo veľmi málo a prevládali len nízke mrazy. V januári bolo pomerne teplo. Aj
začiatok februára bol teplý, nepršalo, nesnežilo a nemrzlo. Občas bol silný vietor, najmä
v dňoch 10. až 12. februára. Od 12. februára sa počasie zmenilo, bolo chladno až do 24.
februára 1984. Potom opäť nastalo oteplenie, denné teploty dosahovali až 6° C. Marec bol
chladný, suchý, len koncom mesiaca nastali menšie zrážky. Celý mesiac apríl 1984 bol zas
chladný. Nepršalo a bolo veľmi sucho. V mesiaci máji bolo premenlivé počasie. 1. mája
1984 pršalo. 7. mája 1984 bola veľká prietrž mračien, v krátkom čase padlo veľa vody
a voda z kanálov vyrazila do pivníc a spôsobila značné škody. Aj v druhej polovici mája
bolo chladné počasie a pršalo. Začiatkom júna 1984 bolo slnečné a teplé počasie, čo trvalo
až do 23. júna. Potom nastalo chladné počasie, ktoré trvalo až do 10. júla 1984. Od 10. júla
až do konca mesiaca nastalo teplé počasie, teplota dosahovala až 33° C. Časté boli búrky.
Aj v mesiaci august bolo suché a teplé počasie, teplota dosahovala až 30° C. Začiatkom
septembra bolo ešte sucho a teplo až 31° C. Potom sa ochladilo a často pršalo, až v polovici
októbra nastalo teplé počasie, bolo sucho, noci však boli chladné. Teplo a sucho bolo aj
v novembri. Mesiac december bol bez snehu.
Poľovné združenie „Hlucháň“
Poľovné združenie „Hlucháň“ má 27 členov. Členovia odpracovali mnoho brigádnických
hodín, a to nielen vo svojom revíri, ale i pre iné organizácie. V poľovnom revíri odpracovali
536 hodín na prikrmovaní zveri, 448 hodín pri ochrane zveri, 173 hodín pri obstarávaní
krmiva a 79 hodín na iných prácach v revíri. Pre iné organizácie odpracovali 730 hodín.
Snahou poľovníkov je zveľaďovať a zazverovať chotáre. Stav zveriny a vtáctva značne
poklesol, čoho príčinou je prílišná chemizácia poľnohospodárstva.
Politický a verejný život
Oslavy Víťazného februára
Oslavy 36. výročia Víťazného februára v Piešťanoch v roku 1984 mali tento program:
Dňa 24. februára 1984 sa konala na námestí Slovenského národného povstania manifestácia
pracujúcich a mládeže o 14.00 hodine. Prejav o význame Víťazného februára mal súdruh

Poturnaj, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Potom
nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku Osloboditeľov.
Večer o 19.00 hodine v liečebnom dome Slovan bolo vystúpenie súborov základnej umeleckej
činnosti a vystúpil aj ženský spevokol Spievanky.
Dňa 25. februára 1984 bol o 19.00 hodine v Dome umenia slávnostný koncert. Účinkoval
Slovenský komorný orchester pod vedením národného umelca Bohdana Warchala.
Oslava Medzinárodného dňa žien
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prijal predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch súdruh Viliam Herman odbojárky a manželky odbojárov – aktívne účastníčky
boja proti fašizmu. Príležitosť na stretnutie s predstaviteľmi nášho mesta zdôraznila táto
skutočnosť, že v roku 1984 sme oslávili 40. výročie slávneho Slovenského národného
povstania. Na stretnutí boli prítomné: Jiřina Ábelová, Juliana Drahovská, Jozefína Chebeňová,
Oľga Hrmová, Mária Hrdinová, Irena Malíková, Mária Kapitánová, Anna Kováčiková,
Anna Plecitá, Oľga Ušelová, Mária Čambalíková, Zuzana Šestáková, Anna Čopová, Vilma
Flosníková, Mária Nižňanská, Jarmila Pecháčová, Mária Voderadská, Hermína Zatkalíková
a Helena Žúborová.
Oslava Medzinárodného dňa žien sa konala dňa 7. marca 1984 a to v zotavovni ROH Františka
Zupku. Tu zhromaždené ženy privítala predsedníčka Mestského výboru Slovenského zväzu
žien v Piešťanoch súdružka Žanka Beerová. Slávnostný prejav predniesol súdruh Viliam
Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
K Medzinárodnému dňu žien piešťanské ženy dostali pozdrav od čestného občana Piešťan
Magaga Unanoviča Petrosjana.
Mestská organizácia Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch
Mestská organizácia Slovenského socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch mala
v roku 1984 5.500 členov. Sú organizovaní v troch celozávodných, 5 celoškolských a v 35
základných organizáciách Slovenského zväzu mládeže.
Dňa 24. marca 1984 konala sa mestská konferencia Socialistického zväzu mládeže
v podniku Mlyny a cestovinárne. Na konferencii boli zvolení noví funkcionári Mestského
výboru Socialistického zväzu mládeže. Predsedom sa stal Ing. Stanislav Malák. Výbor bol
zvolený na trojročné obdobie a má 18 členov.
V roku 1984 sa podarilo zabezpečiť kvalitný ročník funkcionárskeho vzdelávania – Večernej
školy Socialistického zväzu mládeže, do ktorej bolo prihlásených 21 funkcionárov.
Predseda Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch podal prehľad
o akciách na úseku kultúrno-výchovnej činnosti, v športovo-brannej činnosti a o dobrých
výsledkoch na úseku budovateľskej a brigádnickej činnosti, ako aj o činnosti Klubu mládeže
Júlia Fučíka od jeho vytvorenia.
39. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 39. výročia oslobodenia Piešťan sa konali v Piešťanoch dňa 3. apríla 1984, V ten
deň o 14.00 hodine na Námestí Slovenského národného povstania sa konala manifestácia
pracujúcich a mládeže. Slávnostný prejav o význame oslobodenia Piešťan Sovietskou
armádou predniesol súdruh Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch. Nasledoval pietny akt kladenia vencov. Večer o 19.00 hod. bolo v Dome

umenia vystúpenie Vojenského umeleckého súboru. Blahoželanie pracujúcim a občanom
nášho mesta k 39. výročiu oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou zaslal čestný občan
Piešťan Magag Unanovič Petrosjan.
114. výročie narodenia V.I. Lenina
Z príležitosti osláv 114. výročia narodenia Vladimíra Iľjiča Lenina konala sa v Piešťanoch
dňa 22. apríla 1984 slávnostná akadémia a to v Dome umenia.
Slávnostný prejav predniesol súdruh Ján Poturnaj, predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch.
Potom nasledoval bohatý kultúrny program. Prítomných bolo okolo 800 občanov.
35. rokov Pionierskej organizácie
V mesiaci apríli 1984 oslávila pionierska organizácia 35. výročie svojho založenia.
V Piešťanoch vznikali prvé pionierske skupiny hneď po jej založení 24. apríla 1949. Za 35 rokov
trvania pionierskej organizácie naši pionieri formovali svoj život v súlade s požiadavkami
celej našej spoločnosti, poznávali históriu robotníckeho hnutia, komunistického hnutia,
históriu bojov za našu slobodu, učili sa láske k vlasti i proletárskemu internacionalizmu.
Zapájali sa do verejno-prospešnej činnosti, odpracovali množstvo brigádnických hodín.
Z príležitosti osláv 35. výročia vzniku pionierskej organizácie zorganizoval dom pionierov
a mládeže s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Piešťanoch rôzne podujatia pre
pionierov a mládež i verejnosť.
Úvodom bola výstava „Namaľuj mi mier“, inštalovaná v agitačnom stredisku na Malej scéne
Ivana Krasku. Oslavy 35. výročia založenia Pionierskej organizácie sa konali v Kongresovej
hale. Slávnostný prejav predniesol súdruh Ján Poturnaj, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Spomenul súdružky a súdruhov, ktorí ako
prví v Piešťanoch zakladali pionierske organizácie a obetavo ich viedli. Boli to súdružky
Šebová, Barančíková, Rašlová, Babčanová, Tarabová, Hudcovičová, Ondrašová, Plecitá,
Marková, Vetríková a súdruhovia Židek, Sebedínsky a Záhoranský.
V Piešťanoch Dom pionierov a mládeže bol otvorený 1. januára 1951, ako prvý na Slovensku.
Bol umiestnený na Pionierskej ulici, v budove, v ktorej sa dnes nachádzajú Západoslovenské
tlačiarne. Jeho prvým vedúcim bol súdruh Minárik. V roku 1960 sa presťahoval na ulicu
Československej armády a tu je dodnes. Pri príležitosti 35. výročia Domu pionierov a mládeže
boli jeho pracovníkom udelené vyznamenania za prácu s mládežou. Súdruhovi Mihálikovi
udelili zlatý a Popelkovi strieborný odznak za socialistickú výchovu mládeže, súdružke
Blšťákovej zápis do Knihy cti na Okresnom výbore Komunistickej strany Slovenska.
Bronzové medaily udelili súdružkám Benešovej, Janečkovej, Hoffmanovej a pamätnú
medailu k 35. výročiu Pionierskej organizácie súdružke Petřekovej.
Oslavy 1. mája 1984
Oslavy Sviatku práce v Piešťanoch v roku 1984 mali tento program: ráno 1. mája 1984
bol tradičný budíček. Účinkovali dychové hudby z piešťanských závodov. O 9.00 hodine
v priestoroch na ulici kapitána Jána Nálepku sa začala manifestácia pracujúcich a mládeže.
Manifestáciu otvoril predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch súdruh Ján Poturnaj. Slávnostný prejav k Sviatku práce predniesol súdruh
Ladislav Gajderus, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave.

Nasledoval prvomájový sprievod. K prehliadkovej tribúne pred kinom Moskva, na ktorej
stáli predstavitelia nášho politického a verejného života a hostia, pochodovalo vyše 22 tisíc
pracujúcich a mládeže z Piešťan a okolia. V sprievode bolo mnoho krojovaných skupín,
transparentov a nechýbali ani alegorické vozy.
O 11. hodine sa začali prvomájové veselice. V hudobnom pavilóne bol koncert dychovej
hudby závodného klubu Chirana a na námestí Dukelských hrdinov bol koncert dychovej
hudby Inovčanka.
Oslavy 9. mája 1984
Oslavy Dňa víťazstva v Piešťanoch v roku 14984 sa konali 8. mája. V ten deň o 13.30 hodine
bola manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského národného povstania. Po
prejave súdruha Ladislava Gajderusa, tajomníka Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska v Trnave nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku Osloboditeľov
na námestí Slovenského národného povstania z príležitosti 39. výročia oslobodenia
Československa Sovietskou armádou. Popoludní o 14.30 hodine na námestí Slovenského
národného povstania skladali sľub pionieri a iskry. Za prítomnosti delegácie straníckych
a štátnych orgánov a rodičov 1055 iskier a pionierov sľúbilo, že budú žiť podľa pionierskych
zásad. K novým iskrám a pionierom prehovoril tajomník Mestského národného výboru
v Piešťanoch súdruh Dušan Domorák a predseda Mestského výboru Socialistického zväzu
mládeže v Piešťanoch Ing. Stanislav Malák.
Pri príležitosti oslobodenia našej vlasti zorganizoval Zbor pre občianske záležitosti pri Rade
Mestského národného výboru v odpoludňajších hodinách slávnostné odovzdanie občianskych
preukazov 278 pätnásťročným dievčatám a chlapcom, žiakom základných a stredných škôl.
Slávnostný príhovor k mladým ľuďom predniesla podpredsedníčka Mestského národného
výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová.
9. mája 1984 o 19.30 hodine bolo v Dome umenia vystúpenie súboru piesní a tancov Lúčnica.
20 rokov časopisu Piešťany
V roku 1984 uplynulo 20 rokov od počiatku vychádzania časopisu Piešťany. Už roku 1959
začal Mestský národný výbor v Piešťanoch vydávať časopis, už vtedy nazvaný Piešťany.
Tento časopis sa však nevydával pravidelne. Obrat nastal až vtedy, keď jeho vedenia sa
ujal skúsený redaktor Ivan J. Kovačevič. Časopis bol na veľmi dobrej obsahovej a grafickej
úrovni. V rokoch 1963 – 64 sa začal meniť na celoslovenský kúpeľný časopis Slovenské
kúpele.
V roku 1964 na návrh terajšieho zodpovedného redaktora Antona Pastírika začalo Kultúrne
a spoločenské stredisko v Piešťanoch vydávať informačný bulletin Kultúra v Piešťanoch.
Boli tu informácie o kultúrnych podujatiach v Piešťanoch. Bulletin sa stále zväčšoval a v roku
1973 sa z informátora malého formátu vytvoril dnešný časopis „Piešťany“. Jeho vydávateľmi
sa stali Mestský výbor Komunistickej strany a Mestský národný výbor v Piešťanoch.
Pri príležitosti 20. výročia založenia časopisu Piešťany a osláv Dňa tlače, rozhlasu a televízie
bolo dňa 9. októbra 1984 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch nad
Váhom slávnostné zasadnutie zástupcov Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska,
Mestského národného výboru v Piešťanoch, redakčnej rady časopisu Piešťany, ako
i pracovníkov Západoslovenských tlačiarní v Piešťanoch. Slávnostné zasadnutie redakčnej
rady otvoril a prizvaných hostí privítal predseda redakčnej rady časopisu súdruh Emil Frič.

Potom podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDR. Anna Valová
a zástupca Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch JUDr. L.
Sklárčik odovzdali predsedovi redakčnej rady súdruhovi Emilovi Fričovi plaketu Mestského
národného výboru v Piešťanoch Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany, udelenú
redakčnej rade časopisu Piešťany.
Vyznamenanie
Pri príležitosti životného jubilea – 55 rokov, udelil prezident republiky robotníčke Márii
Gurišovej medailu „Za obetavú prácu v socializme“. Mária Gurišová pracuje ako balička už
16 rokov v piešťanskej Chirane. Je známa ako vzorná pracovníčka a je členkou 20 členného
kolektívu Brigády socialistickej práce.
Organizácia ochrancov prírody v Piešťanoch
Jednou zo zložiek mestského výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky
v Piešťanoch je základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody v Piešťanoch.
Organizácia mala v roku 1984 päťdesiat členov a pracuje pod vedením 9-členného výboru.
Jeho predsedom je Ing. Ján Naď.
Organizácia má viac sekcií. Sú to: sekcia životného prostredia, vedúcim je Ing. Naď; sekcia
ornitologická, vedúci sú súdruhovia Kubán a Duffek; v botanickej sekcii vedúcim je Ing.
Bača; v speleologickej súdruh Korvín. Prácu s mládežou vedie Ing. Ďuriš. Tvorí sa aj ďalšia
sekcia – mykologická.
Zväzarm v Piešťanoch
V roku 1984 mal Zväzarm na území mesta Piešťany 16 základných organizácií, ktoré
súhrnne mali 2.340 členov. Mestský výbor Zväzarmu zastupuje organizácie na príslušných
politických, štátnych orgánoch a organizáciách v meste. Najväčšou mestskou organizáciou
je ZO 1. Táto organizácia v roku 1984 mal 1.533 členov a 11 klubov, v ktorých je zriadených
18 krúžkov. V roku 1984 jednotlivé kluby sa zúčastnili na rôznych miestnych súťažiach
a preboroch. Vcelku uskutočnili 23 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 540 členov Zväzarmu
a 1.723 iných osôb. Na súťažiach usporiadaných mimo územia Piešťan sa uskutočnilo 65
akcií, na ktorých sa zúčastnilo 625 členov Zväzarmu.
ZO 1 zabezpečovala aj výcvik brancov pre armádu v počte 823 brancov. Základná
organizácia 1 obhospodaruje na území mesta Piešťany Autocamping Sĺňava II. a získané
financie používa na ďalšie zveľadenie Autocampingu.
Na počesť 40. výročia Slovenského národného povstania sa usporiadal IV. Obvodný deň
Zväzarmu v Piešťanoch. Na akcii sa zúčastnilo okolo 5.000 osôb, žiaci, vojaci a občania
mesta na letisku Piešťany.
Spomedzi členov Zväzarmu Piešťany je majster športu Československa v streľbe, majster
Československa v brannom kynologickom viacboji, dvojnásobný majster Československa
v Dukelských pretekoch brannej zdatnosti v kategórii juniorov a majster Československa
v rádioamatérstve, ktorý je zároveň druhým na svete.
Predsedom Mestského výboru Zväzarmu v Piešťanoch je J. Haluška.

Medzinárodný deň detí
Už tradične sa oslavuje 1. jún ako Medzinárodný deň detí. V meste Piešťany sa na príprave
a priebehu sviatku detí podieľali mnohé organizácie a inštitúcie.
Masový ráz mali podujatia, ktoré pripravil Dom pionierov a mládeže 1. júna v dopoludňajších
hodinách. Vtedy na námestí Slovenského národného povstania sa zhromaždilo do 2.500
detí. V karnevalových maskách pochodovali mestom do amfiteátra, kde prebiehal Mierový
míting detí. Popoludní v amfiteátri bolo vystúpenie folklórneho súboru Radosť z Trenčína.
Súčasťou osláv Medzinárodného dňa detí boli i Piešťanské hry pionierov v atletike za účasti
320 pretekárov a mnohých prizerajúcich sa detí.
Mierové slávnosti v Piešťanoch
Tradičné Mierové slávnosti československo-sovietskeho priateľstva konali sa v Piešťanoch
v dňoch 23. a 24. júna 1984. Ich program bol tento: dňa 23. júna o 9.00 hodine sa začal XV.
ročník celoslovenskej prehliadky dychových hudieb popredných stavbárskych hudobných
súborov v Hudobnom pavilóne. XV. ročník festivalu v Piešťanoch slávnostne otvorila
podpredsedníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anna Valová. Za účasti
takmer 10.000 návštevníkov potom súťažilo desať najlepších dychových hudieb.
Dňa 24. júna 1984 o 10. hodine bola prehliadka piešťanských dychových hudieb Závodného
klubu Revolučného odborového hnutia Chirana a Inovčanka.
Popoludní o 15.00 hodine sa začala v prírodnom amfiteátri Mierová manifestácia
československo-sovietskeho priateľstva. Na manifestácii prehovoril člen Predsedníctva
a tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Anton Hulman.
Zdravicu sovietskemu ľudu predniesla podpredsedníčka Mestského výboru československosovietskeho priateľstva súdružka Bahorecová. Mierové posolstvo Československému
mierovému výboru v Prahe prečítal predseda Mestskej mierovej rady MUDr. Alojz Lulovič.
Po slávnostnej manifestácii, na ktorej sa zúčastnilo vyše 2.000 ľudí, v prírodnom amfiteátri
vystúpil Štátny súbor piesní a tancov Marij El z Marijskej autonómnej sovietskej socialistickej
republiky v Sovietskom zväze.
Oslavy 40. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 40. výročia Slovenského národného povstania v Piešťanoch sa konali takto:
Už v sobotu 25. augusta 1984 bolo o 21.00 hodine na Lodenici posedenie pri Partizánskej
vatre, spojené s besedou s priamymi účastníkmi povstania. Dňa 29. augusta 1984 bolo
zhromaždenie pracujúcich a mládeže v prírodnom amfiteátri. Po prívete predsedu Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch súdruha Poturnaja v kultúrnom
programe vystúpil Armádny umelecký súbor Víta Nejedlého z Prahy s programom Spoločne
za mier. Prítomných bolo 2.800 návštevníkov. Večer o 21.30 hodine bol slávnostný ohňostroj
na Nábreží československo-sovietskeho priateľstva.
Dňa 30. augusta 1984 sa konalo spoločné slávnostné zasadnutie plén Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného frontu Slovenskej
socialistickej republiky, Mestského národného výboru a Slovenského zväzu protifašistického
boja v liečebnom dome Slovan. Na zasadnutí prehovoril predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman. Zasadnutia pléna sa zúčastnili aj bývalí
príslušníci 3. piešťanského leteckého pluku, ako i účastníci Slovenského národného
povstania, ktorí prijali z rúk politických a štátnych orgánov vyznamenanie.

Oslavy 40. výročia Slovenského národného povstania v Piešťanoch vyvrcholili 30. augusta
1984 o 14.00 hodine na námestí Slovenského národného povstania manifestáciou pracujúcich
a mládeže. Na námestí sa zhromaždilo okolo 5.000 účastníkov. Po československej štátnej
hymne predniesol prejav člen Predsedníctva a tajomník Okresného výboru Komunistickej
strany Slovenska v Trnave súdruh Anton Nehaj. Potom predstavitelia okresu a mesta sa
poklonili pamiatke hrdinov Slovenského národného povstania a národnooslobodzovacieho
boja pri pamätníku Osloboditeľov. Po manifestácii sa účastníci odobrali na Malú scénu I.
Krasku, kde si prezreli fotografické a vecné dokumenty o účasti 3. piešťanského leteckého
pluku v Slovenskom národnom povstaní. Na záver osláv 40. výročia Slovenského národného
povstania vystúpil v Dome umenia 31. augusta 1984 so svojím programom Súbor piesní
a tancov Čiernomorskej flotily zo Sovietskeho zväzu.
Súčasťou osláv 40. výročia Slovenského národného povstania a Karpatsko-duklianskej
operácie bol aj IV. obvodný branný deň, ktorý sa konal 6. októbra 1984 na letisku.
Aj zväzáci v Piešťanoch oslávili 40. výročie Slovenského národného povstania viacerými
športovými podujatiami. Dôstojnú a slávnostnú atmosféru v rámci osláv 40. výročia
Slovenského národného povstania vytvoril so svojimi akciami aj Zbor pre občianske
záležitosti pri rade Mestského národného výboru v Piešťanoch. Dňa 27. septembra 1984
sa konalo v sobášnej sieni Mestského národného výboru slávnostné zasadnutie, na ktorom
účastníkov Slovenského národného povstania privítala podpredsedníčka Mestského
národného výboru RSDr. Anna Valová. S bohatým kultúrnym programom vystúpili pionieri
a žiaci Základnej školy na Vajanského ulici. Potom odovzdali účastníkom slávnosti čestné
uznania a diplomy Mestského výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Aktív vojenských fyziatrov
V dňoch 10. a 11. októbra 1984 sa konalo v Piešťanoch vo Vojenskom kúpeľnom ústave
celoarmádne odborné zhromaždenie vojenských fyziatrov a rehabilitačných pracovníkov.
Konalo sa z príležitosti 40. výročia Slovenského národného povstania pod záštitou náčelníka
Správy vojenských lázeňských a rekreačných zariadení plk. Ing. Karla Vaška. Na XI.
vojenských kúpeľných dňoch sa zúčastnilo vyše 60 vojenských fyziatrov a rehabilitačných
pracovníkov, ktorí si vypočuli vyše 40 odborných prednášok.
Stomatologický kongres
V dňoch 18. – 20. októbra 1984 sa v Kongresovej hale Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch pri príležitosti 40. výročia uskutočnil Stomatologický kongres s medzinárodnou
účasťou. Tento kongres v oblasti zubárskej medicíny usporiadala Československá
stomatologická spoločnosť. Kongres sa konal pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej
socialistickej republiky akademika Emila Matejíčka, ktorý sa kongresu osobne zúčastnil. Pre
vyše 500 domácich i zahraničných účastníkov z celej Európy odznelo takmer 100 prednášok
z oblasti zubárskej medicíny.
Oslavy 67. výročia Veľkého októbra
Oslavy 67. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československosovietskeho priateľstva sa konali v znamení hesla: Sovietsky zväz – náš osloboditeľ, verný
priateľ a spoľahlivý spojenec pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti a v boji za
mier.

Program osláv roku 1984 bol tento:
Dňa 6. novembra sa konal pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Osloboditeľov na
námestí Slovenského národného povstania o 14.00 hod. Pietny akt kladenia vencov zakončila
Internacionála. Potom o 16.00 hodine otvorili na úvod Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva výstavu gramofónových platní spoločnosti Melodija z Moskvy.
Na počesť 67. výročia Veľkého októbra a otvorenia Mesiaca priateľstva
7. novembra
1984 sa konala slávnostná akadémia v Dome umenia, na ktorej prehovoril súdruh Jozef
Ďurica, tajomník Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže a poslanec
Slovenskej národnej rady. V kultúrnej časti slávnostnej akadémie vystúpil so svojím
umeleckým programom spevácky zbor Lúčnica.
Dňa 8. novembra 1984 o 14.00 hod. v Dome umenia bol Aktív predsedov a aktivistov
Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva.
Dňa 12. novembra 1984 na Malej scéne Ivana Krasku o 14. hodine sa začala kvízová súťaž
študentov stredných škôl „Čo vieš o Sovietskom zväze“. Dňa 13. novembra 1984 o 19.30
hodine bol na Malej scéne Ivana Krasku kultúrny program „Pozdrav priateľom“.
Ďalšie kultúrne podujatia sa konali v Dome umenia. Boli to tieto: 15. novembra 1984 bola
divadelná hra. Diváci uvideli Arbuzovovu „Staromódnu komédiu“. 17. novembra bolo
na programe vystúpenie 60 členného Moldavského štátneho súboru piesní a tancov. 27.
novembra 1984 bolo posledné divadelné podujatie a to „Višňový sad“ A.P. Čechova. Dňa
5. decembra 1984 si prehliadla kúpele 40-členná sovietska skupina, ktorú tvorili pracovníci
rezortu zdravotníctva. Po prehliadke bola beseda s pracovníkmi kúpeľov a Večer družby.
Dňa 17. decembra bol koncert družby sólistov z Moskvy, Berlína, Prahy a Bratislavy.
Na záver Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva uviedla dňa
12. decembra
1984 o 19.00 hodine Nová scéna v Bratislave muzikál Ľubov od autorov J. Rybčinského
a V. Iljina. Súčasťou Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bol i Filmový festival
sovietskych filmov, ktorý prebiehal od 5. novembra do 11. novembra 1984 a v decembri
1984 to zase boli Dni sovietskemu filmu.
Dom záhradkárov
V polovici novembra 1984 bol otvorený v Piešťanoch Dom záhradkárov. Nachádza sa na
Radlinského ulici a vybudovali ho členovia Miestnej organizácie záhradkárov svojpomocnou
úpravou staršej budovy.
V jeho priestoroch zriadili miesto na lisovanie ovocia a v pláne majú aj výrobu ovocných
muštov.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruh Viliam Herman, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch súdruh Ján Poturnaj, tajomník Okresného výboru Slovenského zväzu
záhradkárov súdruh Ľudovít Šalgovič a ďalší hostia.
Ocenenie mierového hnutia v Piešťanoch
Dňa 29. novembra 1984 sa v Trnave konalo rozšírené plenárne zasadnutie Okresnej
mierovej rady. Plenárneho zasadania sa zúčastnili aj zástupcovia Mestskej mierovej rady
v Piešťanoch – MUDr. Lulovič, MUDr. Kubica, Ing. Hank a súdruh Čellár. Slávnostný referát
pri príležitosti 35. výročia vzniku mierového hnutia predniesol podpredseda Slovenskej
mierovej rady súdruh Jozef Švirec.

Mierové hnutie okresu Trnava Slovenská mierová rada ocenila a Okresnému mierovému
výboru, na čele s predsedom súdruhom MUDr. Gabrielom Grnáčom, striebornú pamätnú
medailu Slovenskej mierovej rady.
Medzi vyznamenanými bol aj MUDr. Alojz Lulovič, predseda Mestskej mierovej rady
v Piešťanoch. Prednášky o súčasnej mierovej situácii a o politike Sovietskeho zväzu
predniesli súdruh Krištofík a súdružka Ing. Žatková, podpredsedníčka Okresnej mierovej
rady v Trnave.
Významné podujatia v Piešťanoch
V Piešťanoch, v Spoločenskom centre Československých štátnych kúpeľov každoročne
sa poriadajú mnohé podujatia a to nielen miestneho, ale i celoslovenského, celoštátneho
i medzinárodného významu. V spoločenskom centre sa nachádza technicky dokonale
vybavená Kongresová hala, ktorá sa používa na rôzne celoštátne i medzinárodné konferencie,
sympóziá a stretnutia odborníkov a špecialistov rôznych profesií.
V dňoch 18. – 20. októbra 1984 sa tu konal stomatologický kongres s medzinárodnou
účasťou. Zúčastnilo sa ho cez 300 domácich i zahraničných stomatológov.
V dňoch 25. až 27. októbra 1984 sa tu konal I. kongres odborníkov všeobecného lekárstva
z Československej socialistickej republiky.
14. -16. novembra 1984 Kongresová hala bola zase miestom IV. celoštátneho zjazdu
alergológov a klinických imunológov.
V dňoch 20. – 22. novembra 1984 sa po prvý raz stretlo v Piešťanoch na konferencii
o vykurovaní, vetraní a klimatizácii 300 účastníkov z Poľska, Nemeckej demokratickej
republiky, Maďarska, Juhoslávie a Československa.
Koncom novembra 1984 sa konala 7. celoštátna konferencia, ktorú pripravil Slovenský
a Československý Ústredný výbor komitétu pre životné prostredie Československej vedeckotechnickej spoločnosti.
Piešťany lákajú nielen rekreantov a kúpeľných hostí, ale sú príťažlivým miestom i pre
odborníkov a rôznych špecialistov, pre ktorých sú tu vytvorené vhodné podmienky.
Vedúcou Spoločenského centra v Piešťanoch je Erika Vašmucinová.
Vyznamenaní v roku 1984
Vyznamenaní za statočnú prácu v roku 1984 boli títo:
Viliam Strakoš, strojový sadzač v piešťanskej tlačiarni dostal pri príležitosti svojich 60.
narodenín za dlhoročnú obetavú prácu štátne vyznamenanie „Za obetavú prácu pre
socializmus“, ktoré mu udelil prezident republiky.
Na Krajskom výbore Komunistickej strany Slovenska odovzdali Ing. Emilovi Sedlákovi,
predsedovi Jednotného roľníckeho družstva Pokrok v Ostrove pri Piešťanoch pri príležitosti
jeho 50. narodenín blahoprajný list Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska
a Západoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska.
Štátne vyznamenanie „Za obetavú prácu pre socializmu“, udelené prezidentom republiky,
dostali ešte títo: Mária Baranovičová, pracovníčka Mestského národného výboru
v Piešťanoch pri príležitosti odchodu do dôchodku, súdruhovia Svetozár Mocko a Ladislav
Racík, poprední pracovníci podnikového riaditeľstva Mlyny a cestovinárne v Piešťanoch
a to pri príležitosti svojich 60. narodenín. To isté štátne vyznamenanie dostala aj vzorná
pracovníčka Božena Gembická v Piešťanke, ktorá sa dožila 55 rokov svojho života. Pri

príležitosti 70. výročia svojich narodenín dostal súdruh Ján Široký za svoju ilegálnu
činnosť v dobe protifašistického odboja na Slovensku pamätnú medailu k 40. výročiu
národnooslobodzovacieho boja československého ľudu. Medailu mu odovzdal tajomník
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh Ladislav Gajderus.
Pri príležitosti 40. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa Československej ľudovej
armády bol prezidentom republiky udelený Rad Červenej zástavy súdruhovi Jánovi Držíkovi
a Štefanovi Dianiškovi, obyvateľom nášho mesta, za ich odbojársku činnosť.
Poľnohospodárstvo
Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany
Z poľnohospodárskeho stanoviska možno rok 1984 hodnotiť ako jeden z najúspešnejších
v histórii družstva. Až na malé výnimky boli splnené všetky úlohy štátneho plánu, dokonca
aj vysoko prekročené. Dosiahnuté výsledky v obilovinách a kukurici zaradili Jednotné
roľnícke družstvo Družba v Piešťanoch na prvé miesto v okrese. Boli prekročené dodávky
mlieka a mäsa a to svedčí o dobrej práci na úseku živočíšnej výroby. Na úseku rastlinnej
výroby dosiahnuté výsledky treba hodnotiť ako najúspešnejšie v celej histórii družstva.
Hektárové výnosy v roku 1984 boli tieto: u pšenice 7,43 ton na hektár, u jarného jačmeňa
7,92 na hektár, u ovsa 5 ton, u cukrovej repy 39,15 ton z hektára, u kukurice na zrno 7 ton na
hektár. U hrachu to bolo 4,35 ton na hektár, u slnečnice 1,94 ton z hektára. Úlohou družstva
bolo splniť plán zavlažovania na 100 %, to znamená zavlažiť 1.703 hektárov základných
plôch. Z tejto plochy sa zavlažilo 1.188 hektárov, čo predstavuje 69,75 % plnenia.
Aj v živočíšnej výrobe možno rok 1984 hodnotiť ako jeden t najúspešnejších v histórii
živočíšnej výroby v Jednotnom roľníckom družstve Družba v Piešťanoch. Po prvý raz
v histórii Jednotného roľníckeho družstva Družba Piešťany dosiahli úžitkovosť na jednu
kravu 4.078 l. Plán nákupu mlieka sa prekročil o 184.000 l mlieka. Miesto plánovaných
2,470 tisíc litrov mlieka družstvo odovzdalo 2,654.404 litrov mlieka.
V roku 1984 družstvo dorobilo 3.787 ton pšenice, 2.907 ton jačmeňa, 1.894 ton kukurice na
zrno, 7.831 ton cukrovej repy, 337 ton slnečnice. Spolu družstvo dorobilo v roku 1984 8.349
ton obilovín.
Úspešná bola aj živočíšna výroba. Dodávky mäsa boli splnené na 103,1 %, z čoho hovädzie
na 106,2 % a bravčové na 101,4 %.
Celkove v roku 1984 družstvo dorobilo 11.720 ton mäsa. V roku 1984 družstvo Družba
Piešťany malo 410 pracovníkov. Priemerná ročná odmena pracovníka činila 35.860 Kčs.
Základná organizácia včelárov
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov je pomerne veľkou organizáciou. Má
305 členov s 3.740 včelstvami. Včelári v Piešťanoch a na okolí mali už roku 1923 svoju
organizáciu. 15 členný výbor základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov sa schádza
najmenej 6 razy do roka v spolkovej miestnosti na Štúrovej ulici. Zakladateľom a prvým
predsedom Základnej organizácie včelárov v Piešťanoch bol Ján Natšin, okresný školský
inšpektor v Piešťanoch.
V roku 1984 sa venovala náležitá pozornosť zisťovaniu a liečbe jednotlivých druhov chorôb
včiel. Aj v roku 1984 sa uskutočnil kurz včelárenia pre začínajúcich včelárov. V priebehu
12 učebných hodín sa predniesli odborné prednášky so zameraním na význam včelárenia
pre národné hospodárstvo, na technické stránky včelárenia a praktické metódy chovu

včiel. Počasie v roku 1984 bolo pre včelárenie menej priaznivé ako v roku 1983, preto aj
hospodárske výsledky boli menšie.
Organizácia záhradkárov
Základné organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Piešťanoch aj v roku 1984 vyvíjali
úspešnú činnosť. V brigádnickej činnosti odpracovali 12.297 hodín a to ako pomoc
poľnohospodárstvu pri reze ovocných stromkov, na úprave osád a okolia, na úprave verejných
priestranstiev a na dokončení Domu záhradkárov. Dom záhradkárov bol slávnostne otvorený
dňa 16. novembra 1984.
Na verejné zásobovanie odpredali okolo 350 kg ovocia a 820 kg hrozna. Pre Detský domov
v Piešťanoch odovzdali 212 kg ovocia. Dňa 26. novembra 1984 bol otvorený už 20. ročníka
Ľudovej akadémie záhradkárov, ktorá trvala do konca februára 1985. Predsedom organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov v roku 1984 bol František Ftáčnik.
Drobnochovatelia v Piešťanoch
Miestna organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov v Piešťanoch vyprodukovala
v roku 1984 186.720 kusov vajec, 6.280 kg hydinového mäsa, 3.160 kg králičieho mäsa,
326 kg holubacieho mäsa, 326 kg baranieho mäsa, 1.960 kg bravčového mäsa, spolu 12.383
kg mäsa.
V spolupráci so Zbernými surovinami, národný podnik Bratislava, odovzdali 4.910 kg
papiera, 975 kg starého železa a 85 kg skla. V brigádnickej činnosti odpracovali 6.764 hodín,
z čoho na 1 člena pripadlo 58 brigádnických hodín.
Obchod a cestovný ruch
Maloobchodný obrat v roku 1984 v Piešťanoch prekročil jednu miliardu Kčs. Jednotlivé
obchodné organizácie mali v roku 1984 tento maloobchodný obrat:
Avana 1,220.000 Kčs, Benzinol 43,278.000 Kčs, Československé hudobné nástroje 2,077.000
Kčs, Domáce potreby 65,517.000 Kčs, Drobný tovar 33,190.000 Kčs, Drogérie 28,078.000
Kčs, Jednota 32,924.000 Kčs, Kara 9,184.000 Kčs, Klenoty 17,588.000 Kčs, Kožatex
583.000 Kčs, Krištáľ 5,193.000 Kčs, Ľudotex 1,366.000 Kčs, Mototechna 139,093.000
Kčs, Obchod s nábytkom 21,946.000 Kčs, Obuva 42,531.000 Kčs, Očná optika 1,594.000
Kčs, Okresná správa spojov 11,082.000 Kčs, Obchodný dom Prior 134,700.000 Kčs, Opus
1,271.000 Kčs, Otex – odevy 35,538.000 Kčs, Otex – textil 70,202.000 Kčs, Slovakia
954.000 Kčs, Slovenská kniha 3,009.000 Kčs, Uzotex 5,191.000 Kčs, Tuzex 23,487.000
Kčs, Západoslovenské uhoľné sklady 13,007.000 Kčs, Zdroj 236,182.000 Kčs, Zelenina
27,052.000 Kčs.
V rekreačných a ubytovacích zariadeniach v roku 1984 bolo ubytované 43.005 osôb,
v interhoteloch 24.719 osôb, v reštauráciach 19.965 osôb, v cestovných kanceláriách 6.923
osôb, v zotavovni Františka Zupku 5.959 osôb. Z toho bolo cudzincov: Československé štátne
kúpele 14.418 osôb, interhotely 7.721 osôb, reštaurácie 1.398 osôb, cestovné kancelárie 84
osôb.
Hospodárske výsledky závodov a podnikov
Vo vybraných závodoch a podnikoch na území Piešťan, ktoré sú riadené centrálne, v roku
1984 sa dosiahli tieto výsledky:

Tesla, koncernový podnik, splnila plán výroby na 109,7 % (713,306.000 Kčs), Chirana,
koncernový podnik na 99,0 % (173,279.000 Kčs), Západoslovenské pekárne na 100 %
(130,521.000 Kčs), Západoslovenské sladovne a sódovkárne na 96,0 % (56,648.000 Kčs),
Zornica na 100,4 % (25,556.000 Kčs), Pozemné stavby na 102,5 % (119,859.000 Kčs),
Československá automobilová doprava na 113,9 % (2,308.000 Kčs), Okresný stavebný
podnik na 102,6 % (22,755.000 Kčs), Okresný podnik komunálnych služieb, prevádzka
Piešťany na 91,7 % (18,716.000 Kčs), Vkus na 107,7 % (17,660.000 Kčs), Kovovýroba
na 109,8 % (23,150.000 Kčs), Drevovýroba na 103,0 % (17,859.000 Kčs), Elektrokov na
104,0 % (12,316.000 Kčs), Tvorba na 100,2 % (21,249.000 Kčs), Piešťanka na 106,6 %
(19,415.000 Kčs), Rozvoj na 101,4 % (24,556.000 Kčs).
Piešťanskí zlepšovatelia
V piešťanských podnikoch a závodoch zlepšovateľské hnutie prinieslo veľké úspory.
V koncernovom podniku Tesla Piešťany podali zlepšovatelia 283 návrhov na rôzne technické
zlepšenia. Polovicu návrhov v podniku prijali a 119 aj zaviedli do výroby. Celkový prospech
zo zlepšovateľského hnutia dosiahol takmer 18 miliónov Kčs. Spomedzi zlepšovateľov si
najlepšie počínali Viera Valová a Ing. Martin Predmerský. Zlepšovatelia z Chirany podali
94 návrhov, z ktorých 32 zaviedli do výroby. Tým ročne usporili podniku 800.000 Kčs.
Spomedzi zlepšovateľov Chirany bol najúspešnejší Anton Tlstovič, ktorý ušetril podniku
65.000 Kčs. Najviac zlepšovacích návrhov podal Ing. Štefan Kočvara a to 7, spomedzi
robotníkov robotník Pavol Horváth a to 5.
Úpravy mesta, doprava, spoje
Technické služby mesta Piešťany
Technické služby mesta Piešťany mali v roku 1984 celkove 237 zamestnancov. Materiálové
výdavky činili 19,519.000 Kčs. Z tejto sumy sa na dopravu vynaložilo 10,888.000 Kčs.
Značné výdavky si vyžiadali opravy, údržba parkov a zelene, výsadba kvetov. V roku 1984
Technické služby mesta Piešťany vyviezli nad 50.000 ton pevného domového odpadu
a 1.150 ton rôzneho domového odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, ktorých bolo na
území mesta 23 kusov. Na úseku údržby zelene sa počas roka 8-krát kosilo, obnovilo sa
12.500 m2 trávnatých plôch a na 10.300 m2 bolo novozaložených trávnikov.
Akcia „zveľaďovanie“
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ vytvorila sa roku 1984 hodnota diela 3,700.000
Kčs pri odpracovaní 340.000 brigádnických hodín.
V investičnej časti sa vytvorila hodnota diela 8,979.000 Kčs. Na výstavbe Mestskej ľudovej
knižnice sa vynaložilo 1,500.000 Kčs, na telocvičňu pre tenisový oddiel 950.000 Kčs, na
prístavbu Materskej školy na Detvianskej ulici 837.000 Kčs, na ubytovacie zariadenie Sĺňava
I. 891.000 Kčs, na bazén Sĺňava II. 3,451.000 Kčs, na inžinierske siete Sĺňava II. 800.000
Kčs, na Dom brannej výchovy 200.000 Kčs, na detské jasle na ulici 9. mája 200.000 Kčs, na
plynofikáciu na Veternej ulici 150.000 Kčs.
V roku 1984 sa odovzdalo 1,615.000 kg druhotných surovín, z toho bolo 720.960 kg papiera,
12.620 kg textilu, 791.040 kg šrotu, 22.240 kg skla a 68.960 kg farebných kovov.

Nové názvy ulíc a verejných priestranstiev
V posledných piatich rokoch určil Mestský národný výbor v Piešťanoch tieto nové názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev:
Považská ulica, nachádza sa od Díčovej ulice po Úzku ulicu.
Priemyselná cesta nachádza sa v Priemyselnom areáli, v jeho západnej časti a vedie vedľa
objektov podnikov Drevovýroba, Kovovýroba, Okresný stavebný podnik a Zlatokov.
Obchodná cesta nachádza sa vo východnej časti Priemyselného areálu a vedie súbežne so
železničnou traťou.
Ulica Nikola Teslu je situovaná od Vrbovskej cesty po Družstevnú ulicu.
Karpatská ulica sa nachádza v mestskej časti Banka; odbočuje z Bananskej ulice. Námestie
Martina Benku sa nachádza tiež v mestskej časti Banka. Nadväzuje na Tehelnú a Pokojnú
ulicu.
Ulica Adama Trajana je na sídlisku A. Trajana v južnej časti mesta.
Ulica Mateja Bela je nová ulica tiež na sídlisku A.Trajana v južnej časti mesta.
Lyžiarska ulica je nová ulica v mestskej časti Banka. Ulica odbočuje z Podhorskej ulice
smerom na Ahoj.
Brigádnická ulica smeruje kolmo na Vrbovskú cestu.
Gagarinova ulica je v severnej časti mesta, kde prebieha výstavba rodinných domov.
Rovnobežne s ňou ide ulica Čkalovova.
Detská ulica sa nachádza v priestore medzi Záhradnou a Hollého ulicou, kde bola ukončená
výstavba materskej školy a detských jaslí.
Stavby v roku 1984
V roku 1984 sa dokončilo 328 bytových jednotiek. Z toho bolo v individuálnej bytovej
výstavbe 40 bytov. Začalo sa s výstavbou 343 bytov.
V oblasti investičnej výstavby sa pokračovalo vo výstavbe združeného zdravotníckeho
strediska, Domu služieb, Mestskej ľudovej knižnice, Výskumného ústavu reumatických
chorôb, Autobusového nádražia, telocvične pre tenisový oddiel.
Družba škôl
Už 5 rokov minulo od nadviazania družobných stykov medzi piešťanskou Ľudovou školou
umenia a Štátnou hudobnou školou XI. obvodu v Budapešti. Na jej pozvanie zúčastnila sa
delegácia pedagógov a žiakov piešťanskej Ľudovej školy umenia v Budapešti. Tu dojednali
ďalšie možnosti prehĺbenia spolupráce a vzájomných návštev.
Aj v dňoch 25. – 27. mája zavítala maďarská delegácia Štátnej hudobnej školy do Piešťan.
Tradičný družobný koncert sa uskutočnil v Kongresovej hale Československých štátnych
kúpeľov. Tu s veľkým úspechom vystúpil sláčikový a dychový súbor hosťujúcej školy.
Ako prejav uznania za dobrú spoluprácu odovzdala riaditeľka budapeštianskej školy
Bauer Istvánne pamätnú plaketu Milanovi Zelenayovi, riaditeľovi Ľudovej školy umenia
v Piešťanoch.
V dňoch 7. – 9. decembra 1984 navštívili zase Štátnu hudobnú školu v Budapešti. V našej
delegácii boli zastúpení aj predstavitelia Okresného národného výboru v Trnave a Mestského
národného výboru v Piešťanoch. Našu delegáciu na čele s podpredsedníčkou Mestského
národného výboru v Piešťanoch RSDr. Annou Valovou prijal podpredseda na obvodnom
národnom výbore v Budapešti XI. dr. Balász.

Kultúra
Rok 1984 bol v Piešťanoch bohatý na kultúrnu činnosť. Jednotný plán kultúrno-výchovnej
činnosti na rok 1984 bol silne ovplyvnený slávnostnou atmosférou osláv 40. výročia
Slovenského národného povstania. Jeho odkaz nabádal všetkých kultúrno-výchovných
pracovníkov, aby všetkými kultúrnymi podujatiami zdôrazňovali stále živý odkaz
Slovenského národného povstania.
V roku 1984 sa oslávili aj ďalšie významné výročia, ako 35. výročie založenia Pionierskej
organizácie, 40. výročie založenia revolučných národných výborov. Od 1. júna 1984
v kine Moskva prebiehal po 7 dní Detský filmový festival k Medzinárodnému dňu detí.
Príťažlivou akciou bol aj tradičný festival Filmový festival pracujúcich. Tradičné Mierové
slávnosti československo-sovietskeho priateľstva prebiehali v dňoch 23. a 24. júna 1984
v hudobnom pavilóne a v prírodnom amfiteátri. Návštevníci mierových slávností mali
možnosť zúčastniť sa na mierovej manifestácii v amfiteátri 24. júna 1984 o 14.00 hodine.
V kultúrnej časti vystúpil Súbor piesní a tancov zo Sovietskeho zväzu. Obdobie letnej
sezóny vyplnili tradičné kultúrne akcie ako Piešťanský festival v Dome umenia, zábavné
a estrádne vystúpenia súborov piesní a tancov v prírodnom amfiteátri, promenádne koncerty
v hudobnom pavilóne a rôzne podujatia v Kongresovej hale. Piešťany sú mestom, ktoré má
po celý rok zabezpečenú pravidelnú výstavnú činnosť na Malej scéne I. Krasku a v Dome
umenia. V letných mesiacoch júl až september trvala sochárska výstava Socha piešťanských
parkov. Vyvrcholením kultúrneho leta v Piešťanoch v roku 1984 boli oslavy 40. výročia
Slovenského národného povstania v dňoch 29. až 31. augusta. Na počesť tohto slávneho
výročia kultúrne zariadenia v našom meste pripravili rôzne výstavy, koncerty, besedy
a vystúpenia umeleckých súborov. Na realizovaní všetkých kultúrno-výchovných podujatí
sa podieľali všetky kultúrno-osvetové zariadenia, spoločenské organizácie Národného frontu
Slovenskej socialistickej republiky, podniky, závody a školy v Piešťanoch.
Filmový festival pracujúcich – leto
V dňoch 11. – 25. júna 1984 prebehol v Piešťanoch XI. ročník Filmového festivalu pracujúcich.
Od roku 1974, kedy bol po prvý raz slávnostne otvorený Filmový festival pracujúcich, sa
na premietaní 134 festivalových filmov zúčastnilo viac ako 160.000 návštevníkov, za účasti
štrnástich zahraničných filmových delegácií.
Na Filmovom festivale pracujúcich – leto 1984 sa premietlo 15 filmov, z toho 9 filmov
socialistických produkcií. Boli to tieto filmy: Mŕtvi učia živých, slovenský film; juhoslovanský
film Otec na neurčito; Tootsie, americký film; maďarský film Len nijakú paniku; anglický
film Hlboký spánok; sovietsky film Nebezpečná hra; francúzsky film Rana dáždnikom;
rumunský film Nebezpečná zákruta; novozélandský film Súboj o poklad Yankee Zephyra;
film Nemeckej demokratickej republiky Roztomilé hriešnice; film Nemeckej spolkovej
republiky Poklad na striebornom jazere; poľský film Spevy po rannej rose; taliansky film
Viem, že vieš, že viem; český film Tři veteráni; slovenský film Sladké starosti.
Účasť na filmoch bola okolo 8.500 návštevníkov.
Maliarske sympózium
17. Medzinárodné maliarske sympózium sa už tradične konalo v Dome slovenských
výtvarných umelcov v Moravanoch pri Piešťanoch. Trvalo od
1. septembra 1984 do 1.

októbra 1984. Zišli sa tu maliari z Nemeckej demokratickej republiky, z Fínska, Sovietskeho
zväzu a Slovenska; vytvorili deväť obrazov. V roku osláv 40. výročia Slovenského národného
povstania účastníci maliarskeho sympózia naplnili plátna svojich obrazov mierovou
tematikou a krásou našej krajiny.
Slovenský maliar Ján Berger vytvoril dva obrazy, Ráno a Jar. Maliar Wolfgang Thiel
z Nemeckej demokratickej republiky vytvoril tiež dva obrazy a to Krajina I. a Krajina II.
Fínska maliarka Irmela Tarmoová namaľovala tri obrazy a to Raketa I., II. a III. Maliar
Amiran Gogolašvili zo Sovietskeho zväzu vytvoril dva obrazy a to obraz Múza a druhý
obraz Dievča s holubicou.
XXIX. Piešťanský festival
XXIX. ročník Piešťanského festivalu v roku 1984 trval od 4. júna do 27. júla. Zúčastnili sa
ho sólisti a súbory 15. krajín Európy a Ameriky. Program Piešťanského festivalu roku 1984
bol ovplyvnenými dvoma významnými politicko-kultúrnymi udalosťami a to 40. výročím
Slovenského národného povstania a Rokom českej hudby.
XXIX. ročník trval 8 týždňov. Otvorili ho Bratislavskí dychoví sólisti 4. júna 1984 o 19.00
hodine na terase Domu umenia v Piešťanoch. Otvárací koncert patril Moskovskej štátnej
filharmónii. Dirigent: Dimitrij Kitajenko. Sólista: Valentín Žuk – husle. Na programe: P.I.
Čajkovskij, S. Rachmaninov.
6. júna 1984 o 19.30 hodine v Dome umenia: Armádny súbor Víta Nejedlého, Praha.
8. júna 1984 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: J. Katlewicz – Poľsko.
Sólistka: D. Rusoová – klavír. Na programe: W. Kilar, F. Chopin, Ludvik van Beethoven.
9. júna 1984 o 19. hodine: Spevoherný súbor Novej scény. Na programe: J. Strauss –
Cigánsky barón.
13. júna 1984 o 11. hodine: Operný súbor bratislavského konzervatória. V. Novák: Zvíkovský
rarášok.
V cykle Piešťanský festival deťom odznela v prírodnom amfiteátri v prítomnosti vyše 6.000
detí dňa 15. júna 1984 o 15.00 hodine baletná rozprávka Oskara Nedbala Z rozprávky do
rozprávky.
15. júna 1984 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: B. Režucha. Sólista: V.
Hudeček – husle. Na programe: D. Kardoš, A. Dvořák.
16. júna 1984 o 19.30 hodine: Baletný súbor Slovenského národného divadla. Na programe:
S. Prokofiev – Márnotratný syn. I. Stravinskij – Svätenie jari.
20. júna 1984 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: B. Aprea, Taliansko. Sólista:
M. Hirtenhäuser – klavír, Rakúsko. Na programe: L. Cherubini, L. van Beethoven, J.H.
Voříšek.
24. júna 1984 o 19.30 hodine: Operný súbor Slovenského národného divadla. Na programe:
G. Donizetti – Nápoj lásky.
27. júna 1984 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: V. Nissen, Nemecká
demokratická republika. Sólista: P. Michalica. Na programe: J. Sibelius, L. Burlas, P.I.
Čajkovskij.
29. júna 1984 o 19.30 hodine: Štátny komorný orchester, Žilina. Slovenský filharmonistický
zbor. Sólisti: M. Dimitrov – husle, Bulharsko, M. Kálmárová – soprán, A. Füller – tenor, K.
Kovats – bas. Na programe: V. Novák, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert.
2. júla 1984 o 19.30 hodine: Organový recitál. Oľgert Cyntynš, Sovietsky zväz. Na programe:

Koncert z diel organovej hudby 17. – 20. storočia.
4. júla 1984 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: Zdeněk Košler. Na programe:
B. Smetana – Moja vlasť.
10. júla 1984 o 19.30 hodine: Štátne divadlo Košice. Na programe: G. Donizetti – Don
Pasquale.
11. júla 1984 o 19.30 hodine: Štátne divadlo Košice. Na programe: B. Burkhard – Ohňostroj.
18. júla 1984 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: Libor Pešek. Sólista: Mikael
Ericsson – Švédsko. Na programe: L. Janáček, A. Dvořák, B. Martinů.
20. júla 1984 o 19.30 hodine: Pražský komorný balet Pavla Šmoka – Kontakty.
25. júla 1984 o 19.30 hodine: Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan
Warchal. Sólista: Adolf Scherbaum – trúbka, Nemecká spolková republika. Na programe:
J.Ch. Graupner, G.Ph. Telemann, J.A. Benda, W.A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy.
27. júla 1984 o 19.30 hodine: Slovenská filharmónia. Dirigent: Fernando Lozano, Mexiko.
Sólisti: Boris Monoszon, husle, Sovietsky zväz, Angelika Mayová – violončelo, Nemecká
spolková republika, Brigitte Farnerová, klavír, Švajčiarsko. Na programe: C. Chavez, L. van
Beethoven, J. Brahms.
Niektoré koncerty Piešťanského festivalu sa konali v empírovom divadle Na zámku
v Hlohovci. Boli to:
8. júla 1984 o 19.30 hodine: Gitarový recitál. Peter Pieters, Belgicko. Na programe: Koncert
z diel gitarovej hudby 17. – 19. storočie.
16. júla 1984 o 19.30 hodine: Kyjevské klavírne trio. Na programe: J. Brahms, S.
Rachmaninov, F. Schubert.
22. júla 1984 o 19.30 hodine: Piesňový recitál. Ferdinand König – barytón, Luxembursko.
Adrien Meisch – klavír, Luxembursko. Na programe: F. Schubert, R. Schumann.
Socha piešťanských parkov
Dňa 20. júla 1984 slávnostnou vernisážou sprístupnili už 17. ročník sochárskej výstavy
Socha piešťanských parkov. Výstava má dve časti, interiérovú a exteriérovú časť. Výstava
bola venovaná 40. výročiu Slovenského národného povstania. Interiérová časť bola
umiestnená v Kongresovej hale Československých štátnych kúpeľov. Slávnostná vernisáž sa
začala fanfárovým koncertom Bratislavských dychových sólistov. Výstavu otvoril predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman. Diela slovenských
výtvarných umelcov si prezrelo do 16. septembra 1984 vyše 70.000 návštevníkov.
Na výstave Socha piešťanských parkov svoje diela vystavovali títo výtvarní umelci:
Tibor Bartfay (Hirošima, Robotnícky hnev, Fašizmus), epoxid; Anna Goliašová-Drobná
(Dievča s ružou, bronz, Kytica, kameň, Sama, bronz, Rozhovor, bronz); Vojtech Pohanka
(Poézia mieru, kameň); Jozef Danč (3 záhradné keramiky); Ľubomír Jakubčík (Liptovský
riad, keramika, Hory I.,II., keramika); Jozef Jurča (Sediaca I. – III., keramika); Alexander
Ilečko (Žena, kameň); Tibor Kavecký (Básnikovo nocturno, epoxid, Orava, epoxid,
Medailón, epoxid); Milan Marciňa (Matka, epoxid); Zuzina Marciňová (Jar, epoxid); Erna
Masarovičová (Kytica pre nevestu, oceľ); Vladimír Môťovský (Kontinuita I., VI., IX., X.,
XI., XII., drevo); Marián Polonský (Modré lúče, keramika, Slnečný vrchlík, keramika);
Miroslav Pribiš (Odhodlanie, reliéf, epoxid); Juraj Rusnák (Plod života, epoxid); Juraj Sileš
(Kvet, hliník); Jozef Sušienka (Parková plastika, keramika, Fontána I. – III., keramika); Ján
Šicko (Dialóg, drevo); Jaroslava Šicková (Ranná rosa, keramika); Mira Trančíková (Cyklus

Mier deťom, Stôl, kamenina); Pavol Tóth (Posolstvo mieru, bronz); Alexander Trizuljak
(Žena s knihou, bronz, Športovkyňa, bronz, kpt. Bielik, epoxid, kapitán Vrána, epoxid).
V Kongresovej hale sa vystavovali tieto diela: Ľudmila Cvengrošová (Po koncerte,
terakota); Jozef Horník (Deti mieru, bronz, Hudba, epoxid); Zdeno Majerčák (Objatie,
kamenina, Hlava, kameň); Klára Pataki (Vzťahy I.,II.,III, bronz); Viktor Mikuš (Cez
Chabenec, epoxid, Balada, epoxid, Mlčanie, epoxid); Milan Struhárik (Čakajúca, drevo);
Vojtech Löffler (Proti atómovej vojne, Renesancia, drevo); Peter Hložník (Tri reliéfy na
tému Slovenského národného povstania, epoxid); Teodor Lugs (Sediaca, keramika, Matka,
keramika); Alexander Walter (Rodná zem, epoxid, 2 reliéfy); Jana Červíková-Skalandová
(Zamyslená, keramika); Martin Horník (Hrajúce sa deti, keramika); Ladislav Prítel (Zuzka,
keramika, Nevesta, keramika); Eugénia Lugsová (Vojna a mier, keramika, Pieseň mieru,
keramika); Ivan Polonský (Homole I. – III., keramika); Juraj Hovorka (Mier a šťastie ľudu,
bronz, Tri priateľky, epoxid, Matka s dieťaťom, epoxid).
Na výstave Socha piešťanských parkov boli udelené ceny takto: I. cenu, Cenu mesta Piešťan
porota pridelila národnému umelcovi akademickému sochárovi Tiborovi Bártfayovi za
monumentálne dielo Hirošima, ako i za súbor vystavených diel.
II. cenu, Cenu Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch získala akademická
sochárka Anna Goliašová-Drobná za diela Dievča s ružou a Kytica.
III. cenu, Cenu slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže získal
akademický sochár Vojtech Pohanka za dielo Poézia mieru.
Seminár o kultúre
V dňoch 28. a 29. novembra 1984 usporiadalo Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej
republiky v Kongresovej hale Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch seminár
o aktuálnych otázkach v kultúre. Seminár sa konal pod heslom Všetky tvorivé sily pre rozvoj
socialistickej kultúry. Na seminári boli prítomní podpredsedovia a vedúci odborov kultúrny
národných výborov. K účastníkom prehovoril minister kultúry Slovenskej socialistickej
republiky súdruh Miroslav Válek. Hlavný referát predniesol námestník ministra kultúry
súdruh Jozef Mravík.
Za mesto Piešťany účastníkov seminára privítal predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska súdruh Ján Poturnaj.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch aj v roku 1984 malo hlavný podiel na
realizácii Jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti. Rok 1984 bol bohatý na kultúrny
život v každej kultúrno-výchovnej organizácii Mestského národného výboru, Domu umenia,
Spoločenského centra, Domu pionierov a mládeže, spoločenských organizácií Národného
frontu Slovenskej socialistickej republiky, podnikov, závodov a škôl.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1984 na úseku štátno-politickej
výchovy uskutočnilo 40 podujatí, ktoré zhliadlo 70.150 návštevníkov. Ďalej kultúrne
a spoločenské stredisko organizovalo rôzne besedy, súťaže, kvízy a 8 akadémií. V roku 1984
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch organizovalo nasledovné kurzy: hudobné
kurzy s účasťou 80 žiakov, jazykové kurzy s účasťou 340 žiakov, praktické kurzy (strojopis,
strihy, pletenie) s účasťou 180 žiakov. Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
uskutočnilo v roku 1984 235 podujatí, ktorých sa zúčastnilo celkom 185.000 návštevníkov.

Pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch sú zriadené aj viaceré kluby
a krúžky, ako Výtvarný klub, Fotoklub, Filmový krúžok, klub milovníkov výtvarného
umenia. Kluby a krúžky vyvíjali roku 1984 bohatú kultúrnu činnosť. Okrem zabezpečovania
činnosti vlastných súborov a krúžkov záujmovej umeleckej činnosti poskytovalo Kultúrne
a spoločenské stredisko metodickú pomoc aj ďalším súborom záujmovej umeleckej činnosti
v meste. Uplatňovali sa hlavne tieto súbory: Krúžok poézie I. Krasku pri Gymnáziu, Detský
folklórny súbor Venček, dychová hudba závodného klubu Revolučného odborového hnutia
Chirana, dychová hudba Inovčanka, spevokol Spievanky a dievčenský spevácky zbor Máj.
V roku 1984 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch oslávilo 20. výročie svojho
vzniku.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku osláv 40. výročia Slovenského národného
povstania zorganizovalo: výstavu Piešťanskí letci v Slovenskom národnom povstaní
a Slovenské národné povstanie očami piešťanských výtvarníkov, exkurzie na Kostolec –
Ducové, exkurzie a výklad v expozíciách múzea v Kursalóne, exkurzie v Dome robotníckeho
hnutia a dejín Komunistickej strany Československa, realizovanie putovných výstav.
Odborných a vedeckých prednášok bolo 62, 50 prednášok v Dome robotníckeho hnutia a 30
prednášok o histórii Piešťan.
Výskumná činnosť sa zamerala na dokumentáciu socializmu v Piešťanoch a v okolí a na
dokumentáciu slovenského kúpeľníctva. V muzeológii boli spracované špeciálne témy zo
16. až 19. storočia a expozície sa doplnili novými získanými predmetmi. Balneologické
múzeum bolo spoluorganizátorom dvoch medzinárodných konferencií v Kongresovej hale.
Tlačou roku 1984 vyšli Balneologický spravodaj, Piešťanskí letci v Slovenskom národnom
povstaní, Kostolec – archeologická rezervácia a ďalšie odborné články.
V roku 1984 počet návštevníkov Balneologického múzea bol 32.000 a príjmy 41.000 Kčs.
Činnosť Mestskej ľudovej knižnice roku 1984
Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch v roku 1984 zameriavala svoju činnosť na
štátnoobčiansku výchovu a vzdelávanie. K najvýznamnejším kolektívnym podujatiam
s knihou patrili besedy, v ktorých sa besedovalo s priamymi účastníkmi slovenského
národného povstania, so S. Petrášovou, V. Vrbkovou a R. Čižmárikom, beseda s redaktorom
L. Györfym, autorská beseda s L. Ballekom, beseda o knihe V. Fartyševa „Romantici“
a ďalšie. Všetkých besied bolo 12.
Mestská ľudová knižnica v roku 1984 uskutočnila 3 exkurzie, 11 besied s autormi, 26
rozprávkových dopoludní a 5 kvízov a súťaží s celkovou účasťou 3.640 osôb. Počet čitateľov
v roku 1984 bol 6.422 osôb, výpožičiek 244.933.
Kino Moskva roku 1984
Okrem riadnych predstavení kino Moskva usporiadalo roku 1984 nasledovné akcie:
premietanie filmov v rámci štátnopolitickej výchovy k významným výročiam, premietanie
filmov pre školy a závody, XXIV. prehliadku krátkych odborných filmov sovietskej produkcie,
premietanie krátkych filmov o životnom prostredí, uvedených na Medzinárodnom festivale
v Ostrave, návštevy rôznych filmových delegácií, premietanie filmov Filmového klubu,
premietanie filmov v rámci družby so Saratovskou oblasťou. Ťažiskom činnosti bola práca

s filmom k oslavám 40. výročia Slovenského národného povstania, Medzinárodného dňa
detí, Festival sovietskych filmov ako i akcia Týždeň boja proti fašizmu.
V roku 1984 bolo v kine Moskva 1.457 predstavení s návštevnosťou 248.000 ľudí. Tržby
kina činili 1,376.000 Kčs.
Výstavy v roku 1984
V roku 1984 na Malej scéne Ivana Krasku sa konali tieto výstavy:
Fotodokumentačná výstava „Mládež Nemeckej demokratickej republiky“. Trvala od 6. do
10. januára 1984.
Výstava Zátišie. Bola to výstava obrazov, vytvorených na medzinárodných sympóziách
v Piešťanoch – Moravanoch. Trvala od 13. januára do 29. januára 1984.
Výstava „Návrhy na plagáty“ k oslavám 40. výročia Slovenského národného povstania.
Trvala od 3. do 10. februára 1984.
Súčasne v Agitačnom stredisku na Malej scéne Ivana Krasku bola sprístupnená výstava
„Balakovo, pevné a hlboké sú korene družby“.
Výstava detskej kresby „Namaľuj mi mier“. Trvala od 23. februára do 11. marca 1984. Od
2. do 25. marca bola výstava obrazov Sympózium 1983. Obsahovala obrazy vytvorené na
Medzinárodnom maliarskom sympóziu roku 1983.
Vo výstavnej sieni Domu umenia bola od 5. do 27. marca 1984 výstava „Jozef Haydn
a jeho doba“. Výstavu pripravilo Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
a generálny konzulát Rakúska v Bratislave k 175. výročiu úmrtia významného rakúskeho
skladateľa.
V Dome umenia vo výstavnej sieni bola koncom marca 1984 výstava Alexandra Trizuljaka
– Sochárske portréty. Výstava trvala do 10. apríla 1984. Dňa 1. mája 1984 bola otvorená
výstava Výtvarné práce členov výtvarného klubu z Trenčína.
V dňoch 18. mája a 3. júna 1984 vo Výstavnej sieni Malej scény Ivana Krasku bola výstava
amatérskej fotografie Západoslovenského kraja. Dňa 8. júna 1984 do 24. júna 1984 bola vo
výstavnej sieni výstava obrazov Ferdinanda Pekára a keramiky Mariána Pekára. Od 28. júna
1984 do 10. júla 1984 prebehla výstava „Bohatstvo bulharského folklóru“. Od 20. júla 1984
až do 9. septembra 1984 trvala sochárska výstava „Socha piešťanských parkov“.
30. augusta 1984 bola otvorená výstava Slovenské národné povstanie a Piešťanskí letci.
26. októbra 1984 bola otvorená výstava členov výtvarného krúžku pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku v Piešťanoch. Trvala do 11.XI.1984.
14. septembra 1984 slávnostnou vernisážou v Kongresovej hale Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch otvorili výstavu Michala Scheera – Architektonická tvorba 1925 –
1975. Michal Scheer vypracoval roku 1955 prvý územný plán Piešťan. Neskôr navrhol
úpravu mestského parku a ako spoluautor vytvoril projekt prírodného amfiteátra. Podľa
jeho návrhov sa postavili aj obytné domy na Kukučínovej a Šafárikovej ulici. Predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman odovzdal pri tejto
príležitosti Michalovi Scheerovi pamätnú medailu Za zásluhy o rozvoj mesta.
V polovici októbra 1984 bola v priestoroch na Malej scéne Ivana Krasku nainštalovaná
10. výstava Fotoklubu pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch. 14
členov Fotoklubu tu vystavovalo vyše 110 fotografií rôznych žánrov. Pri slávnostnom
otvorení Mestský národný výbor a Krajské osvetové stredisko ocenili aktivitu Fotoklubu.
Najúspešnejšími autormi boli Ľubomír Varačka, Zoltán Karpáty, Ernest Koppon, Vojtech

Hank a Miloš Ottinger.
2. novembra 1984 bola otvorená na Malej scéne Ivana Krasku fotodokumentačná výstava
Veľký október a dnešok. Trvala do 25. novembra 1984.
Obyvateľstvo, životná úroveň.
Pohyb obyvateľstva.
V roku 1984 v Piešťanoch sa narodilo 428 detí, v tom bolo 205 chlapcov a 223 dievčat.
Zomrelo 276 ľudí, v tom 153 mužov a 123 žien.
V roku 1984 sa v Piešťanoch uzavrelo 220 sobášov. Rozviedlo sa 74 manželstiev.
V roku 1984 sa z Piešťan vysťahovalo 482 ľudí, z toho bolo 220 mužov a 254 žien. V tom
roku do Piešťan sa prisťahovalo 941 ľudí, v tom 461 mužov a 480 žien.
Migračný prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1984 bol 459 ľudí, z toho bolo 233
mužov a 226 žien. Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1984 bol 152
ľudí, v tom bolo 52 mužov a 100 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1.1.1985 bol 31.909 ľudí; z toho počtu bolo 15.186
mužov a 16.723 žien.
Rozmach Piešťan sa datuje od ich oslobodenia Sovietskou armádou. Hneď po oslobodení
našej vlasti bola trinásťtisícová obec povýšená na mesto. Piešťany sa čoskoro stali centrom
moderného slovenského kúpeľníctva; v meste sa vybudovali významné priemyselné závody
ako Chirana, Tesla, Mlyny a cestovinárne, Piešťanka, výskumné ústavy a rad ďalších
podnikov a zariadení.
Dnes v piešťanských závodoch a podnikoch z takmer 32 tisíc obyvateľov v nich takmer 22
tisíc nachádza pracovnú príležitosť. 70 % z 32 tisíc obyvateľov Piešťan býva v bytoch I.
kategórie. Už dnes, keď sme oslavovali 40. výročie Slovenského národného povstania, to
všetko sme si uvedomili a videli, že všetky obete, vynaložené za oslobodenie našej vlasti,
neboli márne.
V roku 1984 cestovná kancelária Čedok Piešťany realizovala 764 zájazdov pre viac ako 33
tisíc účastníkov.
Trestná činnosť v roku 1984
Za rok 1984 sa v Piešťanoch stalo 1.085 trestných činov a prečinov. Z toho na úseku
hospodárskej trestnej činnosti bolo 143 prípadov a na úseku násilnej trestnej činnosti 68
trestných činov. U majetkovej trestnej činnosti bolo 595 prípadov. Z toho bolo zaevidovaných
120 krádeží bicyklov, 23 prípadov krádeží spôsobených vlámaním do socialistických objektov,
30 krádeží vlámaním do súkromných objektov, 24 prípadov krádeží vecí z motorového
vozidla. Zistilo sa 69 prípadov príživníctva, 17 prípadov výtržníctva, 3 mravnostné trestné
činy, 25 prípadov ublíženia na tele a 250 prípadov inej trestnej činnosti.
Vo verejnom poriadku sa zistilo 984 priestupkov, z nich 539 priestupkov bolo pokutovaných
na sumu 21.980 Kčs a 445 priestupkov bolo oznámených na Mestský národný výbor
v Piešťanoch. Do záchytnej izby opilcov bolo predvedených 29 osôb. Na úseku dopravy
bolo v roku 1984 zistených 3.422 priestupkov. Z toho počtu bolo na mieste pokutovaných
2.072 vodičov na sumu 76.670 Kčs a 1.350 bicyklistov a chodcov na sumu 36.250 Kčs.
Ďalej bolo 7.857 vodičov oznámených na príslušný domáci inšpektorát.
V roku 1984 bolo na území Piešťan zaznamenaných 157 dopravných nehôd.

Stretnutie jubilantov
Výbor závodnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 1
v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
pri príležitosti blížiaceho sa 40. výročia Slovenského národného povstania usporiadali
začiatkom júna 1984 slávnostné stretnutie jubilantov odbojárov. Do miestnosti klubu
dôchodcov pozvali 32 členov základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhleho výročia svojich narodenín, od 60 do
75 rokov. Jubilantov – odbojárov pozdravili predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska súdruh Ján Poturnaj a RSDr. Anna Valová, podpredsedníčka Mestského
národného výboru v Piešťanoch.
Dňa 6. júna 1984 sa zišlo 41 jubilantov – členov uličných organizácií Komunistickej strany
Slovenska, ktorí sa v prvej polovici tohto roku dožili významného životného jubilea.
Oslávencom taktiež blahoželali Ing. Ján Poturnaj a RSDr. Anna Valová.
Najstaršia obyvateľka Piešťan
Dňa 3. júna 1984 sa dožila Apolónia Hrabinová, obyvateľka Piešťan 99 rokov. Jej manžel
padol ešte v prvej svetovej vojne. Sama sa starala a vychovala päť detí. Pracovala ako
robotníčka na železničnej stanici. K životnému jubileu blahoželali Apolónii Hrabinovej
členovia Zboru pre občianske záležitosti a odovzdali jej pozdravný list podpredsedníčky
Mestského národného výboru v Piešťanoch RSDr. Anny Valovej.
Starostlivosť o obyvateľstvo
Starostlivosť o prestarlých občanov
Mestský národný výbor v Piešťanoch venuje mimoriadnu pozornosť starostlivosti
o prestarlých občanov, ako i osôb odkázaných na pomoc spoločnosti.
K 1. decembru 1984 bolo v Piešťanoch 5.872 občanov, ktorí poberajú rôzne druhy
dôchodkov, okrem dôchodkov Ministerstva vnútra a Ministerstva národnej obrany, ktoré sú
zvlášť evidované. Vo forme dôchodkov bolo v roku 1984 vyčerpaných 7,470.501 Kčs.
Príspevky sa poskytujú sociálne odkázaným občanom, t.j. takým občanom, ktorých
mesačný príjem neprevyšuje 1.000 Kčs a sumu 1.650 Kčs, ak ide o manželskú dvojicu.
Odbor školstva, kultúry a sociálneho zabezpečenia evidoval v roku 1984 celkom 1.234
sociálne odkázaných dôchodcov. V roku 1984 poskytli sa peňažné príspevky a vecná
pomoc (potraviny, uhlie, drevo, bielizeň) 128-im dôchodcom. Na tento účel sa vynaložila
suma 182.000 Kčs. Okresná posudková komisia sociálneho zabezpečenia priznala roku
1984 zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť 362 dôchodcom. Cestou Československej
automobilovej dopravy závod Piešťany sa poskytuje nepracujúcim dôchodcom vo veku nad
70 rokov cestovanie v mestských dopravných prostriedkoch zdarma. K 1. decembru 1984
bolo to 1.150 dôchodcov, ktorí mali túto výhodu.
K starostlivosti o starých občanov ešte patria opatrovateľská služba, kultúrno-rekreačná
starostlivosť a poradenská starostlivosť. Opatrovateľská služba sa zabezpečuje v Dome
opatrovateľskej služby. Je tam umiestnených 18 obyvateľov, o ktorých sa stará jedna
opatrovateľka z povolania a štyri dobrovoľné opatrovateľky.
Na území mesta Piešťany je 52 dôchodcov, odkázaných na pomoc spoločnosti, o ktorých sa
stará 32 dobrovoľných opatrovateliek. Na mzdy opatrovateľkám z povolania a dobrovoľným
opatrovateľkám sa v roku 1984 vyplatila suma 395.000 Kčs.

Klub dôchodcov zabezpečuje kultúrno-rekreačnú starostlivosť. Jeho členskú základňu tvorí
130 členov. Denná návštevnosť je okolo 30 – 40 ľudí. Starí ľudia majú k dispozícii farebný
televízor, knižnicu, spoločenské hry a dennú tlač. Odbor školstva, kultúry, zdravotníctva
a sociálneho zabezpečenia poskytuje poradenskú starostlivosť všetkým dôchodcom, ako
i občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou ohľadne ich pracovného zaradenia.
Naša socialistická spoločnosť venuje veľkú pozornosť starým občanom a všemožne sa
usiluje o zabezpečenie ich spokojného života v starobe.
Požiarovosť v Piešťanoch v roku 1984
V roku 1984 na území mesta Piešťany vzniklo 14 požiarov, ktoré spôsobili škodu 26.000
Kčs. Zachránené hodnoty predstavujú sumu 30,923.000 Kčs. Najväčšiu škodu spôsobil
požiar Pozemným stavbám a to 80.000 Kčs. Požiar spôsobili deti. Deti spôsobili požiar aj
na Štátnych majetkoch. Deti podpálili stoh slamy a spôsobená škoda bola 18.000 Kčs.
V Mesiaci protipožiarnej ochrany sa v roku 1984 uskutočnilo 1.697 preventívnych prehliadok.
Šport
Piešťanské telovýchovné jednoty, ktorý je deväť, dosiahli v roku 1984 vcelku dobré výsledky.
Najviac sa darilo reprezentantom telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany. Z nich najlepšie
výkony dosiahli vodní lyžiari. Na majstrovstvách Československa získali 18 medailí, z toho
7 zlatých. Nina Sokolovská získala 4 majstrovské tituly a po jednom Kucharovičová,
Kováčová a Kováč. Úspešní boli aj vodní motoristi, ktorí zásluhou Jozefa Krála získali na
majstrovstvách Československa striebornú medailu.
V telovýchovnej jednote Družba Piešťany titul dorasteneckého majstra vybojoval Miroslav
Kopp. V telovýchovnej jednote Kúpele najúspešnejší boli tenisti. Mladé piešťanské tenistky
Ingrid Klestincová a Denisa Krištofová získali vo štvorhre dorasteniek v Pardubiciach
bronzové medaily. Družstvo seniorov vyhralo Slovenskú národnú ligu. Maroš Vajda a Braňo
Stankovič dosiahli najväčší úspech v histórii celého slovenského tenisu, keď vyhrali Galeov
pohár a stali sa tak neoficiálnymi majstrami sveta v juniorskej kategórii.
Úspešní boli aj lyžiari na tráve z telovýchovnej jednoty Banka Piešťany. Rovnako sa darilo
mladým basketbalistom a mladým hokejistom z telovýchovnej jednoty Chirana.
Teda medzi najlepšími športovcami Piešťan v roku 1984 bolo najviac športovcov
z telovýchovnej jednoty Sĺňava a telovýchovnej jednoty Kúpele. Z telovýchovnej jednoty
Družba Piešťany vynikol dorastenecký majster Československa Miroslav Kopp a medzi
dospelými štvornásobná majsterka Československa vo vodnom lyžovaní Nina Sokolovská.
V kategórii mládeže za najlepších športovcov Piešťan v roku 1984 ďalej boli uznaní: Milan
Blaho, kanoista TJ Sĺňava, trojnásobný majster Slovenska, Štefan Drahovský a Ján Hužovič
kanoisti TJ Sĺňava, ktorí na majstrovstvách Československa získali jednu striebornú
a tri bronzové medaily. Tibor Gröpl, veslár TJ Sĺňava, víťaz medzinárodných pretekov
v Nemeckej demokratickej republike.
V kategórii dospelých: Miroslav Divičan, vodný pólista TJ Kúpele, Ján Horňák, zväzarmovec
automotoklubu, majster Slovenska motokár, tretí na Grand Prix Varna, Ivan Kollárik, vodný
pólista TJ Kúpele, majster Slovenska v odznaku zdatnosti, František Kováč, vodný lyžiar TJ
Sĺňava, majster Československa v akrobácii, Jozef Král, vodný motorista TJ Sĺňava, majster
Slovenska a druhý v Československu v pretekoch motorových člnov, Ľubomír Masár,
lyžiar TJ Banka, víťaz medzinárodných pretekov v lyžovaní na tráve v Maďarsku, Beata

Oravcová, veslárka TJ Sĺňava, tretia na majstrovstvách Československa v skife junioriek,
víťazka pretekov v Nemeckej demokratickej republike.
Veľká cena Slovenska
Jubilejný 20. ročník Veľkej ceny Slovenska vo vodnom lyžovaní sa konal v polovici
júla 1984. Na Čerenci sa zišli vodní lyžiari zo šiestich štátov sveta. Výsledky Veľkej
ceny Slovenska: Slalom – muži: 1. Neubauer, Rakúsko, 2. Voda, Československo, 3.
Kuhn, Rakúsko. Ženy: 1. Hullerová, Nemecká demokratická republika, 2. Sokolovská, 3.
Samohýlová, Československo.
Akrobatická jazda – muži: 1. Kováč, 2. Kolman, 3. Cibulka, Československo. Ženy: 1.
Samohýlová, 2. Sokolovská, 3. Kucharovičová, Československo.
Skoky – muži: 1. Kuhn, Rakúsko, 2. Voda, 3. Cibulka; ženy: 1. Sokolovská, 2. Samohýlová,
3. Wrobelova, Poľsko.
Víťazmi trojkombinácie sa stali Kolman a Sokolovská.
24. ročník Ceny Slovenska
Dňa 12. augusta 1984 sa konal v Piešťanoch po jednoročnej prestávke 24. ročník Ceny
Slovenska. Nad 24. ročníkom Ceny Slovenska, ktorý, napriek rannému dažďu sledovalo
vyše 20.000 divákov, mal záštitu minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky
súdruh Štefan Lazar. Po jeho príhovore prišli k slovu reprezentanti 11 zúčastnených krajín:
z Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska, Juhoslávie, Švajčiarska, Holandska,
Talianska, Rakúska, Anglicka, Fínska, Nemeckej spolkovej republiky a Československa.
V kategórii do 250 ccm bolo 35 pretekárov a prvú cenu získal 23-ročný Rakúšan Engelbert
Neumaier. V prvej desiatke sa umiestnili iba zahraniční pretekári. Hneď za nimi skončil náš
pretekár z Hlohovca Peter Baláž, ktorý na Yamahe obsadil 11. miesto.
Päťstovky priniesli pekný medzinárodný úspech československej reprezentácii. Hneď po
štarte sa dostala do čela dvojica Staša – Dekánek.
Druhá polovica pretekov patrila súťažiam na štyroch kolesách. Naši najlepší automobilisti
bojovali o ďalšie body v rámci majstrovstiev Československa, kým záverečná trieda
– Formula Easter sa išla ako voľná trieda. Príjemným spestrením programu boli ukážky
ďalších zväzarmovských športov, ako letectvo, modelárstvo atď.
Výsledky: motocykle do 250 ccm, v tej kategórii štartovalo 35 pretekárov, boli tieto: 1.
miesto si vybojoval Staša z Československa časom 36:12,42 a dosiahol traťový rekord
159,895 km(h). Druhý bol pretekár Klingebiel z Nemeckej spolkovej republiky časom
37:44,10; tretie miesto získal Heutsmekers z Holandska časom 37:51,24.
V pohárovej triede A automobilov do 1.300 ccm zvíťazil Bold z Prahy, na Škode 120 Ls bol
najrýchlejší Tekař z Mělníka a na F-Easter Mlčanek z Brna.
20. ročník Silvestrovského behu
Na jubilejnom ročníku Silvestrovského behu v Piešťanoch sa zišlo vyše 300 atlétov.
O prvenstvo bojovali v 12. vekových kategóriách. 20. ročník bol bez zahraničnej konkurencie.
Snehom pokrytá trať bola značnou prekážkou a tak traťový rekord Tesáčka z roku 1980 bol
neprekročený.
Výsledky jednotlivých kategórií:
Mladšie dorastenky: 1. Nováková (Inter) 4:20,2; 2. Slotová (Dubnica) 4:24,3; 3. Hudcovská

(Dubnica) 4:29,3.
Staršie dorastenky: Vavrová (Piešťany) 4:20,2.
Mladší dorastenci: 1. Fajmon (Šurany) 7:58; 2. Kunic (Piešťany) 8:00; 3. Vadovič (Slávia
UK) 8:04.
Starší dorastenci: 1. Fajmon (Šurany) 7:22,2; 2. Kapusta (Banská Bystrica) 7:26,5; 3.
Jakubéci (Nové Mesto n/V) 7:30.
Muži – míliari: 1. Bičian (Jablonec), 2. Madaj (Považská Bystrica) 15:28; 3. Ševcú (B.
Bystrica) 15:45. Muži – veteráni: 1. Kašička (Čierna Lehota) 16:54; 2. Rosinský (Dunajská
Streda) 18:10; 3. Joch (Skalica) 18:46.
Ženy: 1. Melicherová (Banská Bystrica) 3:55,5; 2. Holenová (Banská Bystrica) 4:01; 3.
Púchovská (UK Bratislava) 4:05.
Hlavnú kategóriu tvorili muži – vytrvalci: 1. Vrábel (Dukla Banská Bystrica) 30:32,2; 2.
Bečka (Inter) 30:57; 3. Kuchárik (Trenčín) 32:41.
Družobné styky
V rámci družobných stykov v Piešťanoch v roku 1984 sa i naďalej pokračovalo na rozvoji
družobných stykov nášho okresu a mesta s okresmi Balakovo v Sovietskom zväze,
Sangerhausen v Nemeckej demokratickej republike. Osobitná pozornosť sa venovala
družobným stykom s mestom Heinola vo Fínsku.
V oblasti záujmovej umeleckej činnosti i naďalej sa rozvíjala družba krúžkov a to s mestami
Trenčín, Nový Jičín a Skalica. Bohatá bola aj spolupráca s kultúrnymi a informačnými
strediskami socialistických štátov, ako i Domom československo-sovietskeho priateľstva
v Bratislave a Trnave.
V rámci družobných stykov v roku 1984 sa uskutočnili tieto výstavy: Mládež Nemeckej
demokratickej republiky, Trnava – Balakovo, hlboké korene družby, Kultúrno-historické
stavby Nemeckej demokratickej republiky, Obrazy L. Grundigovej, Drážďanské poklady,
Spoločná výstava Trenčín – Piešťany, Poľsko vo fotografii, Internacionálna pomoc
Sovietskeho zväzu Slovenskému národnému povstaniu, Veľká októbrová socialistická
revolúcia a dnešok.
Družba s Heinolou
V dňoch 30. júna – 7. júla 1984 navštívila Piešťany delegácia fínskeho mesta Heinola.
Už prešlo 17 rokov, kedy Piešťany nadviazali družobné styky s týmto mestom. V rámci
tejto družby v spomenutých dňoch prišla do Prahy a potom do Piešťan delegácia z Heinoly,
v ktorej boli Penti Juntila, prvý podpredseda rady mesta, Eino Tiainen, druhý podpredseda,
údržbár firmy Stromberg, Reijo Kaartti, poslanec a policajný inšpektor mesta Heinola, Timo
Koskinen, poslanec a Usko Linkkonen, vedúci sociálnej komisie správy mesta.
Delegáciu prijal na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch súdruh Viliam Herman za
prítomnosti funkcionárov. Delegácia počas svojho pobytu si prezrela výstavbu sídlisk,
športových areálov, Kúpeľného ostrova a Dom umenia. Navštívili aj Jednotné roľnícke
družstvo Družba, Teslu, Chiranu a Československé štátne kúpele. Potom navštívili Trnavu
a hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky – Bratislavu.

Návšteva
V októbri 1984 navštívili Piešťany dve delegácie zo spriatelených krajín. Delegáciu z Halle,
z Nemeckej demokratickej republiky, vedenú Wolfgangom Niedworokom, privítal na
Mestskom národnom výbore súdruh Viliam Herman.
Ďalej to bola návšteva z Kuby. Na prijatí Fabia Grobarta, riaditeľa Ústavu dejín komunistického
hnutia a socialistickej revolúcie Kuby a jeho zástupcu José Cantona sa zúčastnili aj súdruh
Gajderus, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave a súdruh
Ján Poturnaj, predseda Mestského výboru Komunistickej strany v Piešťanoch.
Československé štátne kúpele Piešťany
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch aj v roku 1984 bol 2.500
lôžok.
Počet odliečených pacientov: v roku 1984 bolo odliečených 38.753 ústavných pacientov,
z toho počtu bolo 6.806 pacientov zo socialistických štátov a 5.582 z nesocialistických
štátov.
Rozdelenie pacientov podľa národnosti: pacienti zo socialistických krajín: z Bulharska 2,
z Juhoslávie 4, z Maďarska 145, z Nemeckej demokratickej republiky 6.147, z Poľska 500,
zo Sovietskeho zväzu 8.
Pacienti z nesocialistických krajín: z Anglicka 23, z Belgicka 8, z Dánska 15, z Fínska
48, z Francúzska 8, z Holandska 12, z Lichtenštajnska 2, z Luxemburska 1, z Nemeckej
spolkovej republiky 1.223, z Rakúska 1.822, zo Švajčiarska 90, zo Švédska 12, z Talianska
16, zo Západného Berlína 288, z Brazílie 14, z Chile 2, z Kanady 49, z Peru 2, z Uruguay
8, zo Spojených štátov severoamerických 593, z Jemenu 3, z Jordánska 164, z Qutaru 19,
z Omanu 1, z Venezuely 5, z Kolumbie 2, z Alžírska 3, z Egypta 12, z Kene 3, z Lýbie 28,
z Maroka 2, zo Sudánu 3, z Cypru 26, z Iraku 6, z Izraela 4, z Kuwaitu 649, z Libanonu 190,
zo Sýrie 49, z Turecka 1, z Pakistanu 3, z Bahrainu 3, zo Zjednotených arabských emirátov
126, z Malajzie 3, zo Singapuru 2, z Abu Dhabi 12.
Ambulantne odliečených pacientov bolo 13.396.
Investície a generálne opravy
V roku 1984 na investície v Československých štátnych kúpeľoch sa vynaložilo 10,109.000
Kčs. Na generálne opravy 10,209.000 Kčs.
Významní domáci a zahraniční pacienti
V roku 1984 sa v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch liečili: Věra Štrougalová,
manželka predsedu federálnej vlády Československa, Ján Solovič, spisovateľ, Ing. Štefan
Lazar, minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Nissen Ude, dirigent Drážďanskej
štátnej opery, Haimel Róbert, riaditeľ Berlínskej opery, Nemecká demokratická republika,
Stridtmatter Ervín s manželkou, spisovateľ z Nemeckej demokratickej republiky, generál
Skripka, Sovietsky zväz, Mr. Tolba, Afrika, zástupca v Organizácii spojených národov,
Kappveny s manželkou, fínsky veľvyslanec v Prahe.

Vyznamenaní pracovníci
V roku 1984 boli v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch vyznamenaní títo
pracovníci: Ing. Ján Šipoš dostal štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“. Milan Lysý
a MUDr. Ladislav Hansko za účasť v odboji dostali „Medailu k 40. výročiu Slovenského
národného povstania.
MUDr. Margita Hlobeňová dostala za dlhoročnú obetavú prácu odborové vyznamenanie
„Zaslúžilý zdravotnícky pracovník“.
Odborové vyznamenanie „Vzorný pracovník odboru“ dostali: Alexander Psota, Renata
Gažiová, MUDr. Oldřich Bláha, Ján Nižňanský a Ing. Rudolf Madlo. Podnikové
vyznamenanie „Najlepší pracovník kúpeľnej organizácie“ udelili Jozefovi Moravčíkovi,
Petrovi Juricovi, MUDr. Mikulášovi Šebovi CSc., Gabriele Pupákovej, Michalovi
Tružicovi, Agneše Miklovičovej, Eugenovi Buckovi, Bohumile Ondrisovej, Jozefovi
Fanovi, Márii Strečanskej, Rudolfovi Štefancovi ml., Jane Urbanovej, Emílii Krivákovej,
Anne Gábrišovej, Helene Čirkovej, Anne Révayovej, Jolane Petrgalovej, Anne Končitej,
Ondrejovi Sedliačikovi.
Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov
Rok 1984 bol mimoriadne bohatý na kultúrnopolitické a spoločenské podujatia, konferencie,
sympóziá a kongresy. Na ich organizovaní pripadol v roku 1984 významný podiel aj na
Spoločenské centrum Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch. V roku 1984
Spoločenské centrum zorganizovalo komorné koncerty, vokálne recitály a to s domácimi
v počte 45 s návštevnosťou 8.000 osôb a 13 so zahraničnými umelcami, ktoré navštívilo
4.000 osôb. Okrem toho zorganizovalo 22 folklórnych programov s návštevnosťou 7.000
osôb, hudobno-zábavné programy v počte 29 a s návštevnosťou 12.000 osôb, 3 detské
programy, 6 akadémií s návštevnosťou 1.200 osôb. Kúpeľný orchester mal 51 promenádnych
koncertov, na ktorých bolo 60.000 osôb.
V hudobnom pavilóne sa konalo 35 koncertov súborov záujmovej umeleckej činnosti.
Filmových predstavení bolo 220 a účasť na nich bola 25.000 ľudí.
Okrem toho Spoločenské centrum usporiadalo 60 prednášok s účasťou 5.200 ľudí a 6 výstav
s účasťou 12.000 ľudí.

Rok 1985
1. Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1985
Rok 1985 bol v znamení plnenia politických, hospodárskych, spoločenských a kultúrnych
úloh pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti v našej vlasti i v našom meste
Piešťany. V tomto roku sa zavŕšilo plnenie záverov XVI. zjazdu KSČ a úloh 7-ročného
plánu zodpovednou a obetavou prácou prevažnej väčšiny pracujúcich. V roku 1985 sa
zároveň zavŕšilo plnenie Volebného programu NF SSR mesta Piešťany pre roky 1981 –
1985. Pracovná aktivita a iniciatíva pracujúcich a obyvateľov nášho mesta, prijímanie
socialistických záväzkov a konanie politických, kultúrnych a športových podujatí sa
uskutočňovalo na počesť 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
a) MsNV v Piešťanoch svojou masovopolitickou, organizátorskou a hospodárskoorganizátorskou prácou účinne zabezpečoval, riadil a koordinoval činnosť výrobných
organizácií, spoločenský život a služby obyvateľstvu na území Piešťan. V roku 1985 sa
dosiahli pozitívne výsledky pri ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji nášho mesta;
pracujúci, občania a mládež pokračovali v jeho ďalšej výstavbe, zveľaďovaní i v rozvoji
spoločenského života.
b) Vedúca úloha KSČ, ako predvoja robotníckej triedy v našej spoločnosti, sa prejavovala
v práci Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch, na ktorého
zasadnutiach sa kontrolovala vyhodnocovala činnosť MsNV, výrobných, kultúrnych,
výchovných i ďalších organizácií a prijímali sa účinné opatrenia na splnenie stanovených
hospodárskych a sociálnych úloh, za splnenie ktorých zodpovedali vedúci hospodárski
pracovníci a stranícki funkcionári v našom meste.
c) Na pravidelných zasadnutiach Mestského výboru Národného frontu SSR v Piešťanoch
sa riadila a vyhodnocovala činnosť spoločenských organizácií NF, najmä SZM, SZŽ,
Zväzarmu, ZČSSP, telovýchovných jednôt, kultúrno-osvetových a výchovných zariadení
a ďalších organizácií, ktoré zabezpečovali spoločenskú, kultúrnu a športovú činnosť
a podujatia v našom meste.
V roku 1985 sa uskutočnilo 10 zasadnutí Predsedníctva MsV NF SSR v Piešťanoch a 4
zasadnutia pléna MsV NF SSR v Piešťanoch.
d) 8. júna prebehli doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 46, na ktorých bol do funkcie
poslanca MsNV zvolený Ing. Ladislav Bábsky. Menovaný bol potom zvolený do funkcie
podpredsedu MsNV v Piešťanoch pre oblasť miestneho hospodárstva, bytového hospodárstva,
obchodu, služieb a dopravy. Funkcia 3. podpredsedu bola schválená uznesením Rady Zs
KNV v Bratislave v súvislosti so zaradením mesta Piešťany do I. kategórie miest podľa
novely zákona o národných výboroch.
K 1. októbru 1985 bola zmena vo funkcii vedúceho finančného odboru MsNV v Piešťanoch.
Namiesto Ing. Rudolfa Mikulu nastúpila do funkcie vedúcej odboru Mária Ondrušková.
Ku koncu roka 1985 bolo na MsNV v Piešťanoch 7 odborov: plánovací, finančný, výstavby

a územného plánovania, MHDOP a CR (miestneho hospodárstva, dopravy, obchodu,
poľnohospodárstva a cestovného ruchu), ŠKZ a SZ (školstva, kultúry, zdravotníctva
a sociálneho zabezpečenia), organizačný a vnútorných vecí, bytový. Útvary MsNV
v Piešťanoch boli: útvar hlavného architekta, útvar inšpekcie verejného poriadku a útvar
investičného oddelenia.
V roku 1985 odbory MsNV v Piešťanoch ako orgány výkonu štátnej správy vydali celkom
2937 prvostupňových rozhodnutí.
e) V roku 1985 sa konalo 18 schôdzí Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Zasadnutia 13-člennej rady viedol predseda MsNV v Piešťanoch Viliam Herman
a zúčastňoval sa ich aj predseda Výboru ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch Izidor Zuzic.
Od 10. schôdze rady sú jej členmi aj Ing. Ladislav Bábsky, podpredseda MsNV v Piešťanoch
a Erika Martančíková, pracovníčka Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch,
ktorá je poslankyňou za volebný obvod č. 47 a na plenárnom zasadnutí MsNV ju zvolili za
členku rady. Menovaní nahradili doterajších členov rady MUDr. Emila Scholtza a Alžbetu
Smolákovú.
Na zasadnutiach rady sa schvaľovali plány práce rady, pléna, odborov a komisií MsNV.
V roku 1985 Rada MsNV v Piešťanoch prerokovala a riešila významné úlohy, ako sú plán
a rozpočet MsNV, hospodárenie organizácií, priamo riadených MsNV, koncepcia územného,
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, hygienicko-epidemiologická situácia v meste,
zásobovanie mesta pitnou vodou, bytový fond a individuálna bytová výstavba, doprava
a zjazdnosť mestských komunikácií a ďalšie. Veľká pozornosť sa venovala tiež úrovni
obchodu a služieb obyvateľstvu, brannej výchove obyvateľstva, zdravotníctvu, boju proti
kriminalite a ostatným protispoločenským javom, starostlivosti o starých občanov a ďalším
záležitostiam.
Rada MsNV tiež pravidelne hodnotila plnenie Volebného programu NF SSR mesta Piešťany,
plnenie Celomestského socialistického záväzku prijatého na počesť 40. výročia oslobodenia
našej vlasti Sovietskou armádou, Jednoročný plán kultúrno-osvetovej činnosti v Piešťanoch
a pod. Hodnotilo sa tiež plnenie ustanovení Štatútu kúpeľného miesta Piešťany, schváleného
uznesením vlády SSR č. 23 z 21. januára 1981 v oblasti dopravy a rozvoja cestnej siete
v meste.
Na schôdzi rady MsNV dňa 30. apríla 1985 sa prerokovala kontrolná správa o realizácii
záverov 6. zasadnutia ÚV KSČ z r. 1982 a zákonných opatrení v oblasti zvyšovania právomoci
MsNV v Piešťanoch, mesta I. kategórie. Závery 6. zasadnutia ÚV KSČ boli rozpracované
na podmienky MsNV v Piešťanoch, ktoré boli prerokované v komisiách a v rade MsNV
a schválené v pléne MsNV v decembri 1982 ako Súbor opatrení na realizáciu 6. zasadnutia
ÚV KSČ v Piešťanoch. Hlavným cieľom a rozhodujúcim meradlom účinnosti prijatých
opatrení bolo zabezpečenie spokojnosti obyvateľov mesta. Aj keď odvtedy uplynulo
pomerne krátke obdobie, bolo však naplnené konkrétnou prácou všetkých orgánov MsNV.
Vyskytli sa aj viaceré nedostatky a problémy v činnosti MsNV, ktoré boli zapríčinené i tým,
že nové opatrenia nie sú ešte na niektorých úsekoch plne uplatňované. Nepochopili ich ešte
v dostatočnej miere niektoré organizácie, najmä organizácie na území Piešťan, ústredne
riadené mimo pôsobnosti MsNV v Piešťanoch. Realizácia záverov 6. zasadnutia ÚV
KSČ nie je jednorazovou záležitosťou, ale ide o plnenie dlhodobých náročných úloh.
Vcelku možno konštatovať, že v roku 1985 sa prehĺbila výkonná, koordinačná a kontrolná

funkcia Rady MsNV v Piešťanoch, čo sa prejavilo predovšetkým v jej zvýšenej zodpovednosti
na príprave plenárnych zasadnutí v súvislosti so zabezpečovaním prijatých uznesení.
Zlepšil sa koordinačný a kontrolný vzťah rady ku komisiám, k aparátu MsNV a prehĺbili
sa jej riadiace vzťahy voči organizáciám, ktoré MsNV riadi alebo spravuje. Koordinačná
činnosť rady MsNV umožnila zvýšiť úroveň aparátu MsNV, čo sa prejavilo v dôslednejšom
a kvalitnejšom riešení záležitostí občanov jednotlivými odbormi MsNV.
f) Pre koordinačnú činnosť rady MsNV pri plnení úloh XVI. zjazdu KSČ bola nápomocná aj
rada riaditeľov, zložená z riaditeľov rozhodujúcich podnikov na území mesta a JRD, ktoré
nie sú v priamom riadení MsNV. 15-členná rada riaditeľov od roku 1983 zabezpečuje podiel
ústredne riadených organizácií na komplexnom ekonomickom a sociálnom rozvoji mesta a
aj v roku 1985 zabezpečovala prípravu združovania činností týchto organizácií a to nielen
na akcie budovania investičných celkov v rámci akcie „Z“, ale i pri zveľaďovaní zelene,
tvorbe a ochrane životného prostredia.
Vo vzťahu k nadriadeným štátnym orgánom bolo veľkým kladom to, že predseda MsNV je
členom Rady ONV v Trnave a preto boli celookresné úlohy prenášané rýchlejšie do práce
aparátu MsNV.
g) V roku 1985 sa uskutočnilo 8 plenárnych zasadnutí MsNV v Piešťanoch. Zasadnutí sa
pravidelne zúčastňovalo 80 poslancov MsNV v Piešťanoch, rozšírených zasadnutí pléna sa
zúčastnili aj poslanci z vyšších zastupiteľských orgánov pre mesto Piešťany, predsedovia
spoločenských organizácií NF, predsedovia telovýchovných jednôt, náčelník VB, náčelník
posádkovej správy vojenského útvaru v Piešťanoch, predsedovia uličných organizácií
KSS a ZO KSS pri MsNV a ďalší pozvaní hostia.
Pravidelným bodom programu plenárnych zasadnutí boli interpelácie poslancov, ktorí
vystupovali s problémami a pripomienkami občanov mesta svojho volebného okrsku.
Plénu MsNV pravidelne predkladal správy o činnosti rady MsNV tajomník MsNV Dušan
Domorák.
V roku 1985 sa na plenárnych zasadnutiach MsNV riešili otázky hospodárskeho, sociálneho
a kultúrneho rozvoja mesta. Prerokovala sa správa o vyhodnotení letnej kúpeľnej sezóny
v roku 1985 a úroveň služieb poskytovaných kúpeľným pacientom a návštevníkom mesta.
Viacerí poslanci a náčelník Obvodného oddelenia Verejnej bezpečnosti v Piešťanoch sa
vyjadrili k správe o socialistickej zákonnosti, ochrane verejného poriadku, priestupkoch voči
socialistickému spolužitiu a prijali sa komplexné opatrenia na zvýšenie boja proti kriminalite
a ostatným protispoločenským javom. Na zasadnutiach pléna MsNV v roku 1985 sa ďalej
prerokovali otázky skultúrnenia a spoločenskej integrácie cigánskych občanov, návrh
plánu kontrolnej činnosti Výboru ľudovej kontroly MsNV, vyhodnotenie celomestského
socialistického záväzku, úroveň zabezpečovania sociálnej starostlivosti cestou MsNV
a zariadení MsNV, schvaľovali sa vyznamenania občanom nášho mesta a pod.
h) Ku koncu roku 1985 pracovalo 12 komisií MsNV v Piešťanoch, zriadených plénom
MsNV; mali 122 členov, z toho bolo 67 poslancov. Najdôležitejšími úlohami práce komisií
MsNV bolo uplatňovanie iniciatívnych činností voči aparátu MsNV a tiež voči organizáciám,
ktoré MsNV riadi alebo spravuje. Kládol sa tiež dôraz na prehĺbenie priameho styku
s občanmi – voličmi, na účinnejšie riešenie ich požiadaviek. V roku 1985 plénum MsNV

konkrétne prerokovalo správy komisie ochrany verejného poriadku MsNV a komisie pre
otázky cigánskych obyvateľov. Do funkcie tajomníčky 3-och komisií MsNV na prejednanie
priestupkov proti socialistickému spolužitiu bola zvolená Ružena Mrvová.
ch) Výbor ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch v roku 1985 dôsledne prešetril a vybavil
sťažnosti, podnety a oznámenia podané občanmi mesta smerom na MsNV a ním riadené
organizácie; voči previnilcom boli vyvodené postihy.
Plánovane i neplánovane sa kontrolovala činnosť v hospodárstve riadenom MsNV, služby,
obchod, závody verejného stravovania, dodržiavanie zákonných opatrení v oblasti verejného
poriadku, hospodárenie s bytmi, sociálna starostlivosť, uplatňovanie trhového poriadku
v miestnom trhovisku i ďalšie činnosti.
V roku 1985 bolo podaných na VĽK 49 sťažností, z ktorých bolo 22 opodstatnených
alebo čiastočne opodstatnených. 27 sťažností bolo neopodstatnených, z ktorých 23 bolo
subjektívnym postojom sťažovateľa a 4 sťažnosti boli poznačené neznalosťou právnych
predpisov. Ako príklad subjektívneho postoja možno kvalifikovať sťažnosť, v ktorej si
občania z mestskej časti Banka sťažovali na topole, ktoré im pri odkvete, tzv. snežením,
znepríjemňujú životné prostredie a požadovali odstrániť 16 topoľov. Z celkového počtu bolo
8 anonymných sťažností, z ktorých po prešetrení sa dá charakterizovať ako opodstatnená iba
1 žiadosť.
i) Inšpekcia verejného poriadku MsNV v Piešťanoch ako osobitný útvar MsNV mala v roku
1985 8 pracovníkov. V polovici roku 1985 bol do funkcie vedúceho IVP MsNV ustanovený
Jozef Maďar.
V roku 1985 pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku pracovníci IVP zistili celkom 6021
porušení rôzneho charakteru. Väčšinou sa tieto porušenia riešili tak, že vyzvali občanov
od upustenia konania, ktoré narušuje poriadok, resp. napomenuli občanov, ktorí porušili
verejný poriadok. 282 priestupcom boli uložené blokové pokuty vo výške 6600,- Kčs.
Najviac priestupkov bolo evidovaných počas letnej kúpeľnej sezóny, keď do Piešťan okrem
kúpeľných hostí prišli aj ďalší návštevníci za účelom rekreácie.
Najviac porušení verejného poriadku sa týkalo poriadku, čistoty a hygieny na uliciach
a iných verejných priestranstvách, poškodzovania chodníkov znečistením, poľadovicou
alebo snehom, poškodzovali sa verejnoprospešné zariadenia a zeleň, prípady rozbíjania skiel
na čakárňach miestnej hromadnej dopravy a na agitačno-propagačných skrinkách. Ďalšie
priestupky boli nepovolené skládky, nepovolený vývoz smetí, nepovolený ambulantný
predaj, nedodržanie otváracích a zatváracích hodín a nerešpektovanie zákazu prechodu
cyklistami.
Pracovníci IVP MsNV venovali pozornosť aj odstraňovaniu obťažovania kúpeľných hostí
a návštevníkov mesta a našich občanov cigánmi, ktorí ponúkali predaj rôzneho pašovaného
tovaru a ponuku veštby.
IVP MsNV aj v roku 1985 spolupracovala so ZNB – Obvodným oddelením VB. Stanové
úlohy boli splnené pomerne dobre.
j) Činnosť Zboru pre občianske záležitosti pri Rade MsNV v Piešťanoch za rok 1985 sa
týkala 3-och oblastí: uvítania detí do života, občianskych sobášov a občianskych pohrebov.
Slávnostný akt uvítania dieťaťa do života sa stal nielen rodinnou, ale aj spoločenskou

slávnosťou, ktorej sa zúčastňujú aj zástupcovia podnikov. Po slávnostnom sľube rodičov
a zápise do pamätnej knihy MsNV, daroval MsNV každému narodenému dieťaťu pamätnú
medailu mesta Piešťan „Moje rodné mesto“, knižku, kvet a darček. V roku 1985 bolo na
MsNV v Piešťanoch zo 436 narodených detí uvítaných 286, z toho bez cirkevného obradu
245 detí.
Ďalším obradom bolo zabezpečovanie občianskych sobášov, ktorý je jedinou zákonnou
formou uzavretia manželstva v našom štáte. Dôstojný charakter občianskeho sobáša
pozostával zo slávnostného zápisu do pamätnej knihy, kultúrneho programu a odovzdávania
svadobných blahoželaní, kvetov, plakiet a dárkov novomanželom. Za rok 1985 bolo
uzavretých 299 manželstiev na MsNV v Piešťanoch.
Zbor pre občianske záležitosti venoval v roku 1985 veľkú pozornosť aj príprave a organizácii
občianskych pohrebov a rozlúčiek. V roku 1985 zomrelo v Piešťanoch 283 ľudí, z toho malo
občiansku rozlúčku alebo občiansky pohreb 189 občanov mesta.
Činnosť ZPOZ pri MsNV v Piešťanoch v roku 1985 sa ďalej týkala jubilejných sobášov,
starostlivosti o starých občanov mesta, odovzdávania občianskych preukazov, rozlúčky
s brancami, sľubu pionierov a iskier, odovzdávania maturitných stužiek a maturitných
vysvedčení, privítania prvákov do radov školákov, Dňa pamiatky zosnulých a ďalších akcií.
k) Občianskych výborov bolo v Piešťanoch v roku 1985 celkove 13, v ktorých pracuje
251 členov. Prostredníctvom občianskych výborov MsNV zapájal občanov do plnenia
Volebného programu NF mesta Piešťany, predovšetkým, čo sa týkalo rozvoja socialistickej
súťaže a záväzkového hnutia vyplývajúceho z celomestského socialistického záväzku.
Snahou rady MsNV bolo viesť občianske výbory k samostatnosti, aby tie úlohy, ktoré sa
dali riešiť v priamom styku so zainteresovanými podnikmi, neprenášali cez aparát MsNV,
ale ich riešili priamym stykom.
Zasadnutí občianskych výborov sa zúčastňovali aj poslanci MsNV a prizvaní občania mesta.
V novembri 1985 bol ustanovený 14. občiansky výbor na sídlisku Adam Trajan.
Občianske výbory v roku 1985 pomáhali MsNV riešiť sťažnosti, pripomienky a podnety dané
zo strany občanov, najmä na poskytovanie služieb obyvateľstvu, na zásobovanie obchodnej
siete a na verejný poriadok. Okrem toho sa na svojich zasadnutiach členovia občianskych
výborov zaoberali riešením pripomienok a podnetov občanov, týkajúcich sa vyhlášky o chove
zvierat, starostlivosťou o starých a sociálne odkázaných občanov, ktorí potrebujú finančnú
výpomoc, alebo opatrovateľskú pomoc a starostlivosť, ďalej socialistickou opaterou údržby
zelene, verejných priestranstiev, celomestským jarným a jesenným upratovaním, pomocou
národnému výboru pri akciách „Z“, riešením susedských vzťahov spolunažívania a pod.
Pomáhali tiež pri zabezpečovaní celomestských akcií a verejných zhromaždení.
l) Pracujúci, občania a mládež mesta Piešťany uzavreli v roku 1985 103 kolektívnych
a 2225 individuálnych záväzkov, ktoré tvorili celomestský socialistický záväzok prijatý na
počesť 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Iniciatívne rozvinuli svoju
pracovnú aktivitu podniky, závody, inštitúcie, organizácie riadené MsNV, školy, spoločenské
organizácie NF, občianske výbory a jednotliví občania mesta Piešťany, aby prácou naviac
prispeli k budovaniu a skrášľovaniu nášho mesta. Socialistický záväzok sa týkal viacerých
oblastí.
V oblasti ekonomickej a sociálnej bola iniciatíva v organizáciách riadených MsNV, ONV

i ďalších, zameraná na splnenie plánovaných celoročných pracovných úloh. Záväzky sa
týkali plnenia vlastných príjmov rozpočtu MsNV, rozvoja služieb obyvateľstvu i ďalších
akcií, ako bol napr. zber odpadových surovín, ktorých bolo odovzdaných celkom 2 086 000
kg, so zameraním najmä na papier, textil, šrot, črepy a farebné kovy.
V oblasti politicko-organizátorskej činnosti sa záväzkové hnutie zameralo predovšetkým
na splnenie hlavných úloh MsNV v zmysle rozpracovaných záverov XVI. zjazdu KSČ
a Volebného programu NF, prehlbovanie vzájomného styku medzi mestskými orgánmi
a organizáciami.
Súčasťou plnenia celomestského socialistického záväzku na tomto úseku boli verejné
zhromaždenia, ktoré organizoval MsNV spolu s MsV KSS z príležitosti štátno-politických
osláv, významných výročí a udalostí. Celkove sa uskutočnilo 85 verejných zhromaždení
s počtom prítomných 154 324, z čoho bolo 1 153 poslancov. Verejné členské schôdze strany
a verejné pohovory s občanmi sa uskutočnili v marci 1985 v podvečer osláv 40. výročia
oslobodenia našej vlasti a tiež v novembri 1985 v počte 23 s celkovou účasťou 3 613
občanov. Na verejných schôdzach strany a verejných pohovoroch sa stretávali poslanci so
svojimi voličmi, občania boli oboznamovaní s plnením päťročného plánu a tiež s plnením
Volebného programu NF v našom meste za volebné obdobie 1981 – 1985.
V oblasti ideovej a kultúrno-výchovnej činnosti sa záväzok týkal štátnopolitickej výchovy,
mimoškolskej výchovy a vzdelávania a rozvíjania bohatého kultúrno-spoločenského života
občanov a návštevníkov mesta. V rámci štátnopolitickej výchovy sa z príležitosti 40. výročia
oslobodenia našej vlasti, Čs. spartakiády 1985, Medzinárodného roku mládeže a XII.
Svetového festivalu mládeže a študentstva v Moskve uskutočnili slávnostné akadémie, rôzne
formy kultúrno-výchovnej práce a agitačno-propagačnej práce. V rámci mimoškolského
vzdelávania sa v roku 1985 realizovalo 37 ľudových akadémií, 250 cyklov prednášok, 1 350
samostatných prednášok, 170 besied a ďalšie akcie.
V oblasti rozvoja pracovnej iniciatívy sa pracujúci občania a mládež nášho mesta zamerali
v záväzkoch na akciu „Z“, zlepšovanie životného a pracovného prostredia. 10 inštitúcií
v meste v roku 1985 uzavrelo s MsNV dohody o prevzatí vyhradeného verejného
priestranstva do trvalej socialistickej starostlivosti. Celomestský socialistický záväzok bol
splnený na 109 %, čo predstavuje hodnotu diela 14 266 000 Kčs pri vynaložení 8 969 000
Kčs finančných nákladov a odpracovaní 530 179 brigádnických hodín. Z toho v investičnej
časti akcie „Z“ bola dosiahnutá hodnota 8 969 000 Kčs pri vynaložení 6 722 000 Kčs
finančných nákladov a odpracovaní 16 150 brigádnických hodín. V neinvestičnej časti akcie
„Z“ bola dosiahnutá hodnota diela 5 297 000 Kčs pri vynaložení iba 171 000 Kčs finančných
nákladov a odpracovaní 514 029 brigádnických hodín.
Plnenie celomestského socialistického záväzku, ktorého výsledky boli vyhodnotené k 31.
decembru 1985 v rámci socialistickej súťaže NV, sa nieslo v znamení a na počesť 40. výročia
oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
m) Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch v roku 1985. Plnenie úloh vykonávacieho
plánu a rozpočtu v hospodárstve riadenom MsNV v Piešťanoch bolo v roku 1985 nasledujúce:
Príjmy rozpočtu MsNV za rok 1985 - dosiahli hodnotu 52 571 tis. Kčs, čo predstavuje (oproti
celoročnému predpísanému rozpočtu príjmov za hospodárstvo riadené MsNV v Piešťanoch)
plnenie na 138,5 %. Z toho jednotlivé druhy príjmov sa plnili nasledujúco:
A. Vlastné rozpočtové príjmy (plnenie 102,3 %)

- dane a poplatky od obyvateľstva – 1 610 tis. Kčs (100 %);
- školstvo – 4 676 tis. Kčs (98,4 %);
- vnútorná správa – 32 tis. Kčs (76,1 %);
- práca a sociálne veci – 90 tis. Kčs (180 %);
- miestne hospodárstvo – 3 532 tis. Kčs (102,9 %);
- stavebníctvo a kompl. bytová výst. – 229 tis. Kčs (381,6 %);
- všeobecná pokladničná správa – 1 tis. Kčs.
B. Doplnkové príjmy (ako sú poplatky zo zábav, kúpeľný poplatok, pokuty a pod.) – 3 861
tis. Kčs.
C. Prevody z mimoriadnych prostriedkov NV (ako sú prevody z fondu rezerv a rozvoja,
z cestovného ruchu a zo združených prostriedkov na akciu „Zveľaďovanie“ alebo na
neinvestičné výdavky) – 13 056 tis. Kčs (t.j. 204,6 %).
D. Globálna dotácia z nadriadeného orgánu – bola poskytnutá MsNV vo výške 20 941 tis.
Kčs (čo oproti predpísanému rozpočtu predstavuje 100,5 %).
E. Mimoriadne dotácie – boli poskytnuté v čiastke 3 590 tis. Kčs.
F. Subvencie – na účelovú výstavbu rozpočtových organizácií vo výške 953 tis. Kčs
(119,1 %).
Výdaje (čerpanie) rozpočtu MsNV v roku 1985 – dosiahli výšku 50 666 tis. Kčs, čo
predstavuje 133,5 %-né čerpanie oproti rozpísanému rozpočtu.
Jednotlivé položky sa čerpali nasledujúco:
A. Neinvestičné výdavky:
- Doprava – 6 815 tis. Kčs (výdavky boli použité na výstavbu a opravy
miestnych komunikácií).
- Školstvo – výdavky boli čerpané vo výške 12 868 tis. Kčs
(na materské, základné a iné typy škôl).
- Kultúra – 220 tis. Kčs.
- Vnútorná správa – 5 146 tis. Kčs (rekonštrukcia hlavnej budovy
MsNV a pod.).
- Práca a sociálne veci – 1 111 tis. Kčs ( nemocenské poistenie dôchodcov,
opatrovateľská služba, starostlivosť o starých občanov a pod.).
- Miestne hospodárstvo – 13 308 tis. Kčs (telových. a šport. zariadenia,
drobné prevádzkarne, verejné osvetlenie, verejná zeleň a pod.)
- Stavebníctvo a komplexná bytová výstavba – 683 tis. Kčs.
- Všeobecná pokladničná správa – 35 tis. Kčs.
- Akcia „Z“ (investičná a neinvestičná časť) – 6 893 tis. Kčs.
B. Príspevky príspevkovým organizáciám MsNV - 2 635 tis. Kčs
Z toho Mestskému kultúrnemu stredisku 1 590 tis. Kčs, Mestskej ľudovej
knižnici 385 tis. Kčs, Balneologickému múzeu 660 tis. Kčs, kinu Moskva
žiaden príspevok (sebestačné).
C. Investičné výdavky MsNV – 953 tis. Kčs (na miestne hospodárstvo,
stavebníctvo a kompl. byt. výstavbu).

2. Počasie a príroda v roku 1985
Začiatkom januára napadol sneh, nastali tuhé mrazy vyše -20° C, 5. januára až
-27° C. Celý január bol veľmi studený, bol sneh. Začiatkom februára sa trochu oteplilo, pršalo,
potom zase prišli mrazy -7° C až -13° C. Mrazy trvali až do konca februára. Začiatkom marca
1985 sa trochu oteplilo, najnižšie nočné teploty boli 0° C až -2° C, najnižšie denné teploty
+5° C až +6° C. Snehu nebolo. Koncom marca sa zase ochladilo. Jarné poľnohospodárske
práce sa oneskorili.
Apríl bol studený a suchý, len niekoľko dní, od 21. do 23. apríla bolo zase nadpriemerne
teplých – až 25° C.
Začiatok mája bol chladný, od 11. mája teplo, až horúco. Teploty dosiahli až 28° C, bolo
sucho. Najväčšie teploty a to až 30° C boli v dňoch 18. až 20. mája. Potom sa ochladilo
a viac dní výdatne pršalo. Koncom mája sa oteplilo. Začiatkom júna boli veľké horúčavy,
až 30° C. Od 8. júna nastalo ochladenie a dážď. Potom prevládal studený a premenlivý ráz
počasia, ktorý bol o 3° C až 6° C nižší ako je dlhodobý normál.
Na začiatku júla bolo pekné, slnečné počasie, noci chladnejšie. Denné teploty 22° až 27°
C. V druhej polovici júla bolo veľmi teplo, teploty dosahovali až 33° C. Aj v auguste bolo
slnečné a teplé počasie, teploty 32° až 33° C.
Začiatok septembra bol pekný, teplý, trochu pršalo. Koncom mesiaca sa trochu schladilo.
V októbri bolo pekné a suché počasie. Nepršalo. Ťažko sa vyorávala repa, ťažko sa oralo –
veľmi tvrdá pôda. Noci veľmi chladné. November bol spočiatku suchý a studený. V polovici
mesiaca nastali mrazy a od 13. do 21. novembra napadol trvalejší sneh. Koncom mesiaca
pršalo, sneh zmizol a oteplilo sa. Začiatkom decembra, od 1. do 4.dec. opäť napadol sneh.
Potom od 10. decembra do 21. decembra každý deň pršalo. Potom nastalo ochladenie. Sneh
až do konca roku nepadal. Maximálna denná teplota bola 16. decembra +10° C a najnižšia
31. decembra až -10° C. V noci 31. decembra začal padať sneh.
3. Politický a verejný život v roku 1985
1. Oslavy Víťazného februára
Oslavy 37. výročia Víťazného februára sa uskutočnili 22. februára 1985. Pietny akt kladenia
vencov k Pomníku osloboditeľov bol o 14-tej hodine na Námestí SNP.
Po ukončení pietneho aktu sa uskutočnila slávnostná akadémia v Dome umenia SF, na ktorej
sa vyzdvihol význam februárových udalostí v roku 1948 a zároveň sa pripomenul význam
roku 1985 ako Medzinárodného roku mládeže.
2. Medzinárodný deň žien
V tomto roku sa 4. marca pri príležitosti MDŽ zišli najlepšie pracovníčky podnikov
a závodov nášho mesta u predsedu MsNV Viliama Hermana. Pozvanie dostalo 24 žien,
ktoré sa narodili pred 40. rokmi, v roku oslobodenia našej vlasti. Každá zo zúčastnených
odviedla a odvádza na svojom pracovisku prácu vysokej kvality. Pozvanie dostali: Anna
Kubalová, Elena Plichtová, Amália Vlnková, Františka Ondrejáková, Gabriela Michelová,
Tatiana Šimová, Alexandra Madlová, Mária Lelovská, Božena Strmenská, Mária Klimová,
Daniela Piteková, Antónia Jančíková, Antónia Mitošinková, Antónia Kňažíková, Antónia

Čápková, Helena Kovalevová, Helena Šebová, Cecília Turanská, Agneša Strížová, Margita
Halmová, Oľga Gajdošechová, Anna Švecová, Anna Segečová a Mária Krumpálová.
3. Oslavy Dňa učiteľov
23. marca 19856 prijal predseda MsNV Viliam Herman spolu s podpredsedami MsNV
K. Amchom a RSDr. A. Valovou, tajomníkom MsNV D. Domorákom a predsedom
MsV KSS Ing. Jánom Poturnajom, riaditeľov siedmich základných škôl, riaditeľov
stredných odborných učilíšť, stredných odborných škôl, Gymnázia, Ľudovej školy umenia
v Piešťanoch, osobitnej školy v Piešťanoch, riaditeľky materských škôl, základných škôl pri
NsP, Detského neurologického ústavu a detskej rehabilitácie v Piešťanoch, ako i inšpektorov
Odboru školstva ONV v Trnave.
Dostalo sa im symbolické poďakovanie vo forme kytičky kvetov a knihy za prácu učiteľov,
význam ktorej si všetci hlboko uvedomujeme.
4. 40 výročie oslobodenia Piešťan
Pozdrav politickým a štátnym orgánom v meste poslal čestný občan mesta Piešťany Magag
Unanovič Petrosjan pri príležitosti 40. výročia oslobodenia mesta Piešťany Sovietskou
armádou. Blahoželanie mestu poslal tiež veľvyslanec Rumunskej socialistickej republiky
Cornel Panzaru, ktorý pripomenul podiel rumunských vojakov na oslobodení mesta.
3. apríla 1985 sa uskutočnil slávnostný koncert v Dome umenia SF, na ktorom vystúpil
Vojenský umelecký súbor kpt. Nálepku s programom „Najkrajší máj“.
Slávnostné zasadnutie plén MsV KSS, MsV NF SSR, MsNV v Piešťanoch sa uskutočnilo
4. apríla o 12.00 hod. v liečebnom dome Slovan. Zasadnutia sa zúčastnila delegácia
Zs. krajského výboru KSS na čele s poslancom SNR pre naše mesto a predsedom SÚV
SZM Jozefom Ďuricom ako i delegácia OV KSS v Trnave vedená členkou predsedníctva
a tajomníčkou OV KSS Darinou Kulinovou. Po slávnostnom prejave predsedu MsV KSS
v Piešťanoch Jána Poturnaja odovzdali predstavitelia mesta 36 pamätných medailí k 40.
výročiu vyvrcholenia národno-oslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia
našej vlasti Sovietskou armádou. Vyznamenanie dostali občania nášho mesta, ktorí sa osobne
podieľali na oslobodení našej vlasti, resp. sa podstatnou mierou zaslúžili o rozvoj mesta po
oslobodení. Boli to: Ján Belan, Vojtech Benka, Jozef Buchel, Alojzia Buntová, Ján Čúzy,
Jozef Dvořák, Emil Frič, Vlasta Gollwitzerová, Vojtech Gregorička, Jozef Hašan, František
Hromada, Ján Hudec, Viktor Kališ, Mária Kolesíková, Jozef Konček, Štefan Kubo, Ján
Kuzevič, Viktor Letko, Martin Maro, Jozef Michálek, Vojtech Murín, Karol Najman, Jozef
Orviský, Jozef Paserín, Matej Polónyi, Bohumil Potočár, Zuzana Šestáková, František Šillik,
Ján Švec, Emília Tomíková, Viliam Toráč, Jana Vašková, Emil Vrábel, Ján Zelka.
O 14.00 hodine sa uskutočnila manifestácia pracujúcich a mládeže s pietnym aktom kladenia
vencov na Námestí SNP. Účasť na manifestácii bola 6 500 ľudí.
5. Oslavy 115. výročia narodenia V.I. Lenina
Z príležitosti osláv 115. výročia narodenia Vladimíra Iljiča Lenina sa dňa
22. apríla 1985
konala slávnostná akadémia v Malej sále Domu umenia SF.
Slávnostný prejav mal pplk. Turčan, predseda komisie MsNV pre štátnopolitické oslavy.
V pásme hudby a poézie účinkovali členovia krúžku poézie I. Krasku a žiaci Ľudovej školy
umenia v Piešťanoch.

6. Oslavy 1. mája
Začali sa 30. apríla otvorením výstavy „40 rokov socialistických Piešťan“ v Dome umenia SF.
Večer sa uskutočnilo „stavanie mája“ a koncert dychovej hudby Chirana v Gottwaldových
sadoch. Potom sa konalo vystúpenie „Súboru piesní a tancov vojsk Ministerstva vnútra
ZSSR“ v Dome umenia SF.
1. mája 1985 sa už o 6.00 hodine ohlásili dychové hudby v uliciach mesta. Od 7.00 hod. do
9.00 hod. prebiehal zraz účastníkov prvomájovej manifestácie. Delegáciu OV KSS v Trnave
viedol člen Predsedníctva OV KSS a tajomník OV KSS Anton Hulman; prítomný bol aj
M.U. Petrosjan s manželkou. Od 9.00 hod. prebiehala prehliadka prvomájového sprievodu,
ktorý sa tešil veľkému záujmu občanov mesta. Od 11.00 hod. v rámci prvomájovej veselice
koncertovali v meste dychové súbory ZK ROH Chirana, Inovčanka a súbor Rovina z Veľkých
Kostolian. Oslavy 1. mája – Sviatku práce prebehli v ukáznenej a radostnej atmosfére.
7. Oslavy 9. mája
Manifestácia pracujúcich a mládeže mesta z príležitosti štátneho sviatku výročia oslobodenia
ČSSR sa uskutočnila 8. mája. Bola zavŕšená pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku
osloboditeľov na Nám. SNP. 8. mája tiež zložilo 519 žiakov – „iskier“ z piešťanských
základných škôl slávnostný sľub pionierov na Námestí SNP. Večer 8. mája sa pred Domom
umenia SF konalo slávnostné zoradenie piešťanskej posádky a tiež koncert dychovej hudby
súboru Inovčanka. Po zotmení sa konal ohňostroj na Nábreží Sovietskej armády.
Večer 9. mája patril celosúborovému vystúpeniu Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu na pódiu Domu umenia SF.
8. Štátne vyznamenanie mestu Piešťany
Mesto Piešťany dostalo z príležitosti 40. výročia oslobodenia mesta za príkladné plnenie
úloh štátne vyznamenanie medailu „Za zásluhy o výstavbu“. Štátne vyznamenanie, ktoré
mestu udelil prezident republiky prevzali v Bratislave predseda MsNV Viliam Herman
a predseda MsV KSS v Piešťanoch Ján Poturnaj.
Slávnostné zasadnutie plén MsV KSS a MsV NF SSR v Piešťanoch sa konalo 28.5.1985
v liečebnom dome Slovan. Zasadnutia plén sa zúčastnila aj delegácia OV KSS v Trnave
vedená členom predsedníctva a tajomníkom OV KSS Ladislavom Gajderusom, delegácia
ONV v Trnave vedená podpredsedom Bernardom Osvaldom, čestný občan mesta Piešťany
M.U. Petrosjan a ďalší hostia. Prejavom podpredsedu MsNV v Piešťanoch Karola Amchu si
všetci prítomní pripomenuli 40-ročnú cestu výstavby všetkých oblastí mesta až do dnešných
dní.
Čestné uznanie OV KSS v Trnave z príležitosti 40. výročia oslobodenia sa udelilo 23
členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Boli to: Ján Adamec, Jozef Antal,
Michal Bališ, Jozef Bartovic, Jozef Brlaj, Michal Cisár, Ladislav Foltán, Marek Hlaváč,
Alojz Chren, Ján Kubán, Viliam Krajčovič, Štefan Majko, Emanuel Mojár, Pavol Novák,
Marek Pavlovič, Ján Porscký, Jozef Starý, Cyril Sanica, Július Sklenár, Gašpar Trančík,
Oľga Úšelová, Štefan Kováčik, Anton Lacika.
Čestné uznanie OV KSS v Trnave obdržali aj ďalší občania mesta: MUDr. Oldřich Bláha,
Antónia Česlárová, Ing. František Čirka, Anna Dršková, Pavol Horvát, Mária Hudcovičová,
Ing. Peter Pfliegel, Ing. Ján Poturnaj, Dr. Leonard Sklárčik, Marta Trgiňová, Ing. Ivan
Záhradník, pplk. Stanislav Turčan, Ivan Klúčovský, Štefan Gregorička, Vlasta Gregoričková,

Jozef Hladký, Dušan Domorák, Ján Hanus, Rudolf Horoško, Anna Nebenfürová, Ľubomír
Valo, Benedikt Danko, Ing. Juraj Sláma, Michal Paulík, MUDr. Emil Scholtz, Žanka
Beerová, MUDr. Alojz Lulovič, MUDr. Jozef Oslanec, Júlia Nižňanská, Jozef Pullman,
Anna Daňová, Valéria Daňová, Ladislav Farkaš, Viliam Kozák, MUDr. Platon Cisár, Ing.
Ladislav Škrovánek, Jozef Antal, Milan Jurčo, MUDr. Andrej Šajmovič, Viktor Hrabovský,
Ing. Ladislav Nemeš, Ján Číž, Dr. Ladislav Gabovič, Michal Urban, MUDr. Vojtech Daňo,
Imrich Kováč, Ing. Vojtech Jezerský, Štefan Hauser, Michal Ščasný, Alexander Jambor,
Peter Gangúr, Ing. Andrej Dobiáš, Eva Kubánová.
Čestné uznanie OV KSS obdržali aj nasledujúce organizácie a školy: ZO SZPB č. 1,
CZV SZM k.p. Tesla, MsV ZČSSP, MsV SZPB, MsV SZŽ, ZO ZČSSP JRD Družba, ZO
1 Zväzarm, ZO KSS Zsl. tlačiarne, ZO KSS Technické služby, Balneologické múzeum,
Mestské kultúrne stredisko, kino Moskva, ZO KSS Chirana OTS, MsV Slovenského zväzu
invalidov, Stredné odborné učilište, Gymnázium, Stredná hotelová škola, Pozemné stavby
– závod Piešťany.
Čestné uznanie MsV KSS a MsV NF SSR v Piešťanoch obdržali: Štefan Bulík, Július
Haluška, Gabriela Nitranská, Vladimír Folajtár, Ing. Ladislav Martinkovič, Ing. Peter
Bezák, Pavol Klúčovský, Mr.Ph. František Ftáčnik, Jozef Bartoš, Ľudmila Valková, Ivan
Masár, Ing. Jozef Duchovič, Karol Škodoň, Alojz Majerník, Anton Pastírik, Pavol Valo,
Vít Kováč, Štefan Sochor, MUDr. Milan Škarka, Ing. Jozef Glasnák, Ing. Jozef Končier,
Stredná poľnohospodárska škola, ZO KSS MsNV.
9. Oslavy Medzinárodného dňa detí
Oslavy 1. júna – MDD v roku 1985 sa konali v rámci Medzinárodného roku mládeže. Mestské
kultúrne stredisko, Dom pionierov a mládeže a ďalšie kultúrne a výchovné zariadenia
v meste pripravili rad akcií deťom. V programe „Deti deťom“ účinkovali žiaci literárneho
a tanečného oddelenia Ľudovej školy umenia v Bratislave.
Oslavy MDD vyvrcholili 31. mája mierovým mítingom detí. Sprievod detí mestom do
prírodného amfiteátra za doprovodu dychovky oživili chlapci a dievčatá oblečení v národných
krojoch. Vystúpenie detského folklórneho súboru Kopaničiarik zo ZK ROH SAM Myjava
a piešťanského detského súboru Venček sledovalo takmer tritisíc detí zo základných škôl.
10. Slávnosti mieru a čs. sovietskeho priateľstva
Mierové slávnosti sa uskutočnili v poslednom júnovom týždni ako mierová manifestácia
československo-sovietskeho priateľstva. Mierová manifestácia v Piešťanoch sa uskutočnila
29. júna a odoslala sa z nej zdravica a mierové posolstvo sovietskemu vyslanectvu
a Československému mierovému výboru v Prahe. V kultúrnej časti vystúpil 80-členný súbor
piesní a tancov RUNA z Karelskej ASSR zo ZSSR.
11. Oslavy 41. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 41. výročia SNP v Piešťanoch sa začali 28. augusta 1985 o 11.00 hodine otvorením
„Výstavy literatúry a dokumentačného fotomateriálu k 41. výročiu SNP“. O 14.00 hod.
sa konal pietny akt kladenia vencov na Nám. SNP za účasti pracujúcich a mládeže mesta.
O 19.00 hod. sa uskutočnilo vystúpenie SĽUK-u v Dome umenia SF. V rámci osláv 41.
výročia SNP sa uskutočnilo okresné stretnutie mládeže na Prašníku a stretnutie turistov
k SNP na Tematíne.

12. Mierový míting v Piešťanoch
V predvečer 40. výročia zhodenia atómových bômb na Hirošimu a na Nagasaki
Československý mierový výbor v Prahe, Slovenská mierová rada v Bratislave, Okresná
mierová rada v Trnave a Mestská mierová rada v Piešťanoch usporiadali dňa 5. augusta 1985
v Piešťanoch v Hudobnom pavilóne v Gottwaldových sadoch pre pracujúcich, občanov,
mládež i hostí mesta mierový míting. Na mítingu k vyše tisíc účastníkom prehovoril Prof. Dr.
Juraj Cút, Dr.Sc., člen Predsedníctva Svetovej rady mieru a predseda Slovenskej mierovej
rady. Po slávnostnom prejave súdruha Cúta prečítal Ing. Stanislav Malák, predseda MsV
SZM v Piešťanoch, mierovú rezolúciu účastníkov mierového mítingu, ktorá bola odoslaná
Československému mierovému výboru v Prahe. Účastníkom mierového mítingu sa potom
predstavil Kúpeľný orchester, ktorý pod taktovkou dirigenta SND A. Vykydala uviedol diela
Moyzesa, Smetanu, Dvořáka, Fadrhonsa a Babušku.
13. 12. Svetový festival mládeže a študentstva
12. SFMŠ sa konal v lete 1985 v Moskve. Zúčastnil sa ho aj Piešťanec Jozef Paulovič,
operátor pri výrobe integrovaných obvodov v Tesle; v podniku zastáva aj funkciu podpredsedu
CZV SZM. Na festivale mládeže celého sveta bez ohľadu na ich farbu pleti, politické či
náboženské presvedčenie sa konali stretnutia, konferencie a kultúrne podujatia. Tieto sa
niesli v znamení mladosti a veselej nálady; hlavným poslaním festivalu však bolo zjednotiť
názory mládeže na životne dôležité otázky – vojna a mier, čistota životného prostredia,
jadrový výskum a iné.
14. Oslavy 68. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
7. novembra 1985 oslávil celý pokrokový svet 68. výročie VOSR. O 14.00 hodine
v Piešťanoch sa uskutočnila manifestácia pracujúcich a mládeže na Námestí SNP, súčasťou
ktorej bolo i kladenie vencov k Pamätníku osloboditeľov. Na slávnostnom zhromaždení boli
prítomní predstavitelia štátnych a straníckych orgánov mesta.
15. Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Oslavy VOSR boli začiatkom Mesiaca čs. - sovietskeho priateľstva. V našom meste sa
v tomto období uskutočnil rad podujatí, ktoré približovali našim občanom život, umenie
a kultúru ľudu Sovietskeho zväzu. V kine Moskva sa od 6. do 10. novembra konal Týždeň
sovietskych filmov a od 6. do 12. novembra Festival sovietskych filmov v Piešťanoch. 20.
novembra vystúpil v Dome umenia SF Štátny krasnojarský súbor piesní a tancov zo ZSSR.
Aktivizovala sa činnosť odbočiek Zväzu čs. – sovietskeho priateľstva formou prednášok
a besied, na ktorých bolo hlavnou úlohou objasňovať mierovú politiku ZSSR a dôležitosť
hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR. Na mnohých odbočkách
ZČSSP v Piešťanoch sa uskutočnili výstavy sovietskych kníh spojené s predajom v spolupráci
so Sovietskou knihou. Žiaci škôl sa zúčastňovali súťaží Puškinov pamätník, Melódie
priateľstva, ZSSR očami detí, Čo vieš o ZSSR. Na záver Mesiaca ČSSP sa uskutočnilo
10. decembra slávnostné predstavenie v Dome umenia SF.
16. Mestská konferencia KSS
Mestská konferencia Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch sa konala v období pred
XVII. zjazdom KSČ a XXVII. zjazdom KSSZ. 14. decembra 1985 sa v Kongresovej hale

Čs. štátnych kúpeľov zišlo 182 delegátov. Zastupovali 2927 členov a 193 kandidátov strany
84 základných organizácií KSS v meste. Delegáciu ZsKV KSS viedol súdruh František
Zimek, podpredseda Zs KNV v Bratislave a delegáciu OV KSS v Trnave Ladislav Gajderus,
člen Predsedníctva OV KSS a tajomník OV KSS v Trnave.
Správu Mestského výboru KSS o výsledkoch práce mestskej straníckej organizácie od
poslednej konferencie KSS pri plnení uznesení XVI. zjazdu KSČ a úlohy na nasledujúce
obdobie predniesol predseda MsV KSS v Piešťanoch Ján Poturnaj. Správu Mestskej
kontrolnej a revíznej komisie KSS predniesol jej predseda Ivan Klúčovský.
V diskusii vystúpilo 14 delegátov. V diskusii odzneli podnetné návrhy a pripomienky,
ktorými sa bude MsV KSS vo svojej činnosti zaoberať a prijímať opatrenia na ich riešenie.
Pripomienky sa týkali skvalitňovania ideovo-výchovnej práce, svetonázorovej výchovy,
rozvíjania aktivity členov KSS. Komunisti sa neuspokojujú s dosiahnutými pozitívnymi
výsledkami, ale chcú dokázať viac. Aj v našom meste bude treba urýchliť výstavbu občianskej
vybavenosti, výstavby zdravotníckych zariadení, škôl. Treba zvyšovať podiel všetkých
organizácií na všestrannom rozvoji mesta i na tvorbe a ochrane životného prostredia.
Mestská konferencia KSS na svojom rokovaní zvolila 15-členný Mestský výbor KSS
a 3-och kandidátov Mestského výboru KSS v Piešťanoch. Ďalej zvolila 9-člennú Mestskú
kontrolnú a revíznu komisiu KSS. Po ukončení volieb do mestských straníckych orgánov na
prvých zasadnutiach boli zvolení do funkcie predsedu Mestského výboru KSS v Piešťanoch
súdruh Ján Poturnaj a za predsedu Mestskej kontrolnej a revíznej komisie KSS súdruh Ivan
Klúčovský.
Konferencia prijala náročné úlohy v ďalšom politickom, sociálnom, ekonomickom
a kultúrnom rozvoji mesta. Zo svojho rokovania zaslala pozdravný list sovietskym
komunistom a blížiacej sa okresnej konferencii KSS pozdravný list Okresnému výboru KSS
v Trnave.
17. Činnosť spoločenských organizácií Národného frontu SSR v Piešťanoch
Na plnení stanovených úloh v rámci Volebného programu NF a všestrannom rozvoji nášho
mesta sa v roku 1985 podieľali aj spoločenské organizácie združené v Národnom fronte
SSR.
Spoločenská organizácia Revolučné odborové hnutie nemá mestskú organizáciu a činnosť
vyvíjala v základných organizáciách v jednotlivých podnikoch a závodoch; najväčšie
organizácie riadené celozávodnými výbormi ROH sú v k.p. Tesla Piešťany a v Čs. štátnych
kúpeľoch Piešťany.
Činnosť Československého zväzu telesnej výchovy sa prejavovala v práci 9-tich
telovýchovných jednôt na území Piešťan..
Ďalšie spoločenské organizácie NF majú vytvorené mestské organizácie. V roku 1985
v Piešťanoch aktívne pracovali Mestské výbory Socialistického zväzu mládeže, Slovenského
zväzu žien, Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, Zväzu pre spoluprácu s armádou,
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Svojím podielom na rozvoji nášho mesta prispeli aj ďalšie spoločenské organizácie
organizované na území Piešťan ako mestské organizácie: Zväz požiarnej ochrany,
Československý Červený kríž, Slovenský zväz invalidov, Slovenský zväz rybárov, Slovenský
zväz poľovníkov, Slovenský zväz včelárov, Slovenský zväz drobnochovateľov, Slovenský
zväz ochranárov prírody, Slovenský zväz záhradkárov, Československý zväz filatelistov.

V prípade, že mestská organizácia niektorého zväzu pozostáva z viacerých základných
organizácií, potom jej činnosť je riadená mestským výborom zväzu.
Svoju činnosť hodnotili a nové úlohy si vytyčovali mestské organizácie NF na výročných
členských schôdzach a konferenciách.
18. Mestská organizácia Socialistického zväzu mládeže
Mestská organizácia SZM v Piešťanoch mala v roku 1985 približne 4 800 členov. Boli
organizovaní v 3-och celozávodných (Tesla, Čs. štátne kúpele, Chirana), 4 celoškolských,
2-och celoučilištných a v 35-tich základných organizáciách SZM.
Činnosť MO SZM v Piešťanoch riadil v roku 1985 17-členný Mestský výbor SZM na čele
s predsedom Ing. Stanislavom Malákom a 3-členná Kontrolná a revízna komisia MsV SZM.
Pre činnosť MsV SZM v Piešťanoch je potrebné doriešiť postavenie mestského výboru
SZM v rámci okresnej organizácie SZM. Celozávodné, celoškolské, celoučilištné i základné
organizácie SZM v Piešťanoch sú totiž priamo riadené OV SZM v Trnave a MsV SZM
v Piešťanoch s nimi iba spolupracoval pri plnení úloh SZM na území mesta. Z toho dôvodu
pripravuje OV SZM tzv. štatút mestských výborom SZM v okrese Trnava, kde bude
vymedzená riadiaca, koordinačná, metodická a kontrolná činnosť mestských výborov SZM.
Platnosť štatútu bude schvaľovať Mestská konferencia SZM v Piešťanoch v marci 1987.
Pre činnosť Mestskej organizácie SZM v Piešťanoch bolo veľmi prospešné vytvorenie
funkcie inštruktora OV SZM s pôsobnosťou pre mesto Piešťany. Do tejto funkcie nastúpila
od 1.9.1985 inštruktorka Kvetoslava Maláková; zo svojho pôsobiska na Strednom odbornom
učilišti v Piešťanoch, Mojmírova ulica, pomáha MsV SZM v Piešťanoch koordinovať
činnosť zväzákov mesta.
MsV SZM v Piešťanoch dôsledne pomáhal mestským straníckym a štátnym orgánom
pri zabezpečovaní akcií k 40. výročiu oslobodenia mesta i pri ďalších oslavách výročí
významných štátno-politických udalostí.
6. novembra 1985 bol slávnostne otvorený nový ročník Večernej funkcionárskej školy SZM
s počtom 25 poslucháčov.
V roku 1985 odpracovali zväzáci mesta na neinvestičnej časti akcie „Z“ (úprava verejných
priestranstiev, okolia areálov závodov a škôl) spolu 228 873 brigádnických hodín.
Činnosť Klubu mládeže Júliusa Fučíka MsV SZM bola v roku 1985 pravidelná a veľmi
pestrá.
Na poli kultúrnom pracoval s mládežou aj Filmový klub MsV SZM, ktorý má okolo 400
členov a a vychováva z mladých ľudí vyspelých filmových divákov.
19. Mestská organizácia Slovenského zväzu žien
Mestská organizácia SZŽ v Piešťanoch mala v polovici roku 1985 971 členiek. Mestský
výbor SZŽ koordinoval činnosť 3-och základných organizácií SZŽ a začala sa aktivizovať
aj ďalšia ZO na Banke, miestna časť Piešťan. Predsedníčkou MsV SZŽ bola Žanka Beerová.
Činnosť mestskej organizácie SZŽ sa v roku 1985 prejavovala vo viacerých oblastiach.
V oblasti politicko-výchovnej práce pôsobilo sa nielen na členky SZŽ, ale i na ostatné ženy,
aby účinnejšie pomáhali plniť úlohy vytýčené XVI. zjazdom KSČ v podmienkach nášho
mesta. Organizovali sa besedy s členkami brigád socialistickej práce a so zlepšovateľkami,
s priamymi účastníkmi SNP a tiež s členkami SZŽ, ktoré navštívili ZSSR. Uskutočnila sa
beseda so súdružkou Petrosjanovou, manželkou čestného občana mesta Piešťany. V rámci

vnútrozväzového vzdelávania sa konali prednášky o svetonázorovej výchove v rodine,
o zodpovednosti rodín pri výchove detí, význam vedecko-technického rozvoja pre národné
hospodárstvo, prednášky zdravotné a pod.
MsV SZŽ úzko spolupracoval s predstaviteľmi mesta v rámci MDŽ, osláv 40. výročia
oslobodenia našej vlasti, Mesiaca čs.- sovietskeho priateľstva a pri ďalších akciách.
V rámci oblasti záujmovo-umeleckej činnosti sa v rámci hnutia „Krása životu“ uskutočňovali
výstavy ručných prác a výšiviek, kvetov, atď. Veľmi významná bola činnosť žien aj v rámci
čitateľských krúžkov a tiež na tradičnom krojovanom Anna-bále sa propagovalo ľudové
umenie.
V rámci hnutia „Všetko pre človeka“ MO SZŽ organizovala rôzne akcie, napr. brigády
na skrášľovanie mesta a na pomoc poľnohospodárstvu, členky sa tiež zapojili do zberu
liečivých rastlín, odpadových surovín, sadili stromčeky a okrasné kríky.
V oblasti telovýchovnej činnosti bola v roku 1985 hlavná pozornosť venovaná nácviku na
Spartakiádu 1985 a organizovanie turistických akcií.
V budúcom období v rámci starostlivosti o pracujúcu ženu bude MsV SZŽ spolupracovať
s odbormi MsNV v hnutí „Spoločnosti – rodine – sebe“.
20. Mestská organizácia Zväzarmu v Piešťanoch
Hlavnou úlohou Zväzarmu aj v roku 1985 bola aktívna pomoc štátu pri upevňovaní
obranyschopnosti krajiny a brannej príprave občanov.
Najväčšou základnou organizáciou v rámci mestskej organizácie je ZO Zväzarm1
v Piešťanoch. Členovia ZO sa zišli dňa 21. februára 1985 na hodnotiacej konferencii.
Na nej sa konštatovali, že najvýznamnejšou udalosťou pre budúcu činnosť organizácie je
výstavba Domu brannej výchovy na Žilinskej ceste, ktorý v rámci akcie „Z“ by mal byť
postavený do konca roku 1987. Nájdu si v ňom miesto branci v rámci základného výcviku,
leteckí modelári, radisti a tiež poslúži pri organizovaní pretekov Cena Slovenska.
Členovia kynologického klubu si dobudovali svoj areál v miestnej časti Bodona v hodnote
10 tisíc Kčs a odpracovali na ňom 2 050 brigádnických hodín. Dobré výsledky dosahovali
i chovatelia poštových holubov, Automotoklub Eva, Športovo-strelecký klub a iné.
V októbri 1985 sa uskutočnil 5. branný deň Zväzarmu na piešťanskom letisku. Zúčastnili sa
ho žiaci, vojaci a občania mesta Piešťany.
Karavan klub pri ZO Zväzarmu v Piešťanoch usporiadal 3. mája 1985 v priestoroch
mestského trhoviska 2. burzu náhradných dielov pre motorové vozidlá spojenú s výstavou
vozidiel – veteránov na Námestí Dukelských hrdinov.
Pri príležitosti 40. výročia oslobodenia našej vlasti a mesta Piešťany sa dňa 1. apríla 1985
uskutočnilo vyhodnotenie najlepších športovcov – zväzarmovcov mesta Piešťany.
Boli to: Peter Áč – strelectvo, Iveta Ballayová – kynológia, Peter Ďurina – modelárstvo,
Andrea Hulmanová – MBŠ, Igor Košinár – MBŠ, Ján Kotora – strelectvo, Rudolf Mitošinka
– motorizmus, Patrik Nemec – motorizmus (minikáry), družstvo mládeže v strelectve –
Široká, Mišurová, Valo, Rohár.
Medzi najúspešnejších zväzarmovcov okresu patria Piešťanci Ján Horňák – motorizmus
(motokáry), Peter Káčerek – rádioamatér a Anna Mareková – kynológia.
V roku 1985 získal Ján Horňák na majstrovstvách SSR motokár v Poprade v triede do 125
ccm majstrovský titul. Rádioamatér Peter Káčerek sa v roku 1985 umiestnil na popredných
miestach v súťažiach vo svete a v ČSSR.

Predsedom MsV Zväzarmu v Piešťanoch bol MUDr. K. Paulikovič.
21. Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva
Mestská konferencia ZČSSP v Piešťanoch sa uskutočnila dňa 9. marca 1985. Zúčastnil sa
jej konzul Generálneho konzulátu ZSSR v SSR M.V. Kuznecov, ďalej člen Predsedníctva
OV KSS a predseda OV ZČSSP v Trnave Rudolf Janto. Do funkcie predsedníčky MsV
ZČSSP v Piešťanoch bola opätovne zvolená RSDr. Anna Valová, podpredsedníčka MsNV
v Piešťanoch.
22. Mestský výbor Zväzu požiarnej ochrany
Komisia na ochranu verejného poriadku MsNV spoločne s odborom organizačných
a vnútorných vecí MsNV v spolupráci s MsV Zväzu požiarnej ochrany a ZO ZPO v Piešťanoch
a mestských častiach Banka a Kocurice v priebehu roku 1985 venovali požiarnej ochrane
sústavnú pozornosť.
Konferencia MO ZPO v Piešťanoch sa konala dňa 26. februára 1985. Programom bola
správa a diskusia o činnosti a požiarovosti v meste za rok 1984.
V roku 1985 v rámci preventívnych protipožiarnych prehliadok sa skontrolovalo v marci
1985 1248 obytných objektov a menších výrobných objektov a budov. V zimnom období
bolo kontrolovaných 311 verejných objektov a 1125 objektov v osobnom vlastníctve.
Požiarne zbrojnice boli udržované v poriadku.
Na území Piešťan bolo v roku 1985 evidovaných 18 požiarov, čo je o 5 viac ako v roku
1984. Výška škôd predstavuje 15 363200,- Kčs. Pri požiaroch boli 2 osoby usmrtené a 9
osôb zranených.
23. Mestská organizácia Slovenského zväzu invalidov
V dňoch 28. – 30. marca 1985 sa v Piešťanoch konal 26. medzinárodný deň invalidov. Vo
výstavnej sieni Domu umenia SF sa pri tejto príležitosti uskutočnila výstava záujmovoumeleckej činnosti invalidov. Na odbornom seminári predniesol hlavný referát predseda ÚV
SZI Július Kováč.
24. Mestská organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Koncom júna 1985 sa v priestoroch Domu záhradkárov uskutočnila predajná výstava
výpestkov Semexu; bola zameraná na muškáty.
V rámci Slovenského zväzu záhradkárov pracuje už 8 rokov úspešne základná organizácia
Geranium klub so sídlom v Piešťanoch, ktorá je jedinou svojho druhu v ČSSR. Predsedníčkou
klubu je Ing. Anna Jakábová CSc., celkový počet členov klubu je 127 z celej ČSSR.
25. Základná organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov
ZO Slovenského zväzu drobnochovateľov v Piešťanoch mala v roku 1985 125 členov.
V dňoch 14. a 15. 9. 1985 sa uskutočnila v Piešťanoch 30. jubilejná výstava domáceho
zvieratstva. V priestoroch 2. ZŠ na Rázusovej ulici sa predstavilo 57 vystavovateľov, z toho
25 z Piešťan. Pozornosť návštevníkov priťahovali králiky, husi, akvárijné rybičky, kanáriky,
papagáje a pod.
26. Výročie získania mestských práv Piešťan

21. október 1985 bol dňom 40. výročia od prijatia uznesenia Zboru povereníkov, ktorým
boli dovtedajšej veľkej obci Piešťany (13 500 obyvateľov) priznané mestské práva.
27. Vyznamenania
Pamätné medaily k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja čsl. ľudu
a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou boli v Trnave odovzdané nasledujúcim
občanom mesta Piešťany: Ábelová Jiřina, Archel Anton, Čermák Štefan, Čistý Milan, Ďurka
Jozef, Hodul Štefan, Chlapík Ján, Javorka Vojtech, Kavčiak Vincent, Májovský Juraj, Pitoňák
Ján, Špronc Július, Tomko Michal, Vlado Ľudovít, Záhoranský Emil, Zemánek Eduard.
28. Štátne vyznamenania
Minister zdravotníctva SSR akademik Emil Matejíček odovzdal vedúcemu lekárovi kúpeľnej
liečebne Thermia Palace a bývalému riaditeľovi Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr.
Emilovi Scholtzovi vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“, ktoré mu pri príležitosti 60-tich
narodenín udelil prezident ČSSR za významné pracovné zásluhy pri výstavbe socialistickej
spoločnosti.
Na návrh Slovenskej odborovej rady bolo súdruhovi Vojtechovi Gúčikovi, vedúcemu
zotavovne ROH F. Zupku, pri príležitosti 60-tich narodenín, prepožičané štátne vyznamenanie
„Za vynikajúcu prácu“ za dlhoročnú politickú a verejnú činnosť pri výstavbe socializmu.
29. Mestské vyznamenania
Plaketa „Za socialistický rozvoj mesta“ bola udelená súdr. Anne Lipkovej z príležitosti 50.
výročia narodenia.
Plénum MsNV č. 3 dňa 16. apríla 1985 udelilo vyznamenania z príležitosti 40. výročia
oslobodenia mesta Sovietskou armádou. Medailu „Za socialistický rozvoj mesta Piešťany“
dostali: Mária Paulechová, Jozef Ďurič, Emil Pastorek, Ladislav Belovič, MUDr. Dušan
Ovečka, Jozef Gubala, BSP OÚNZ – kožné oddelenie, ZO SZI č. 2, BSP č. 40 Tesla Piešťany.
Medailou „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta“ boli tiež vyznamenaní Marián
Jendrušák (z príležitosti 25. výročia založenia podniku VKUS) a Pavol Strelec. Ďalej to boli
z príležitosti životného jubilea Lýdia Mayerová, MUDr. Emil Scholtz, František Duda, Ing.
Jozef Taraba, Milan Janek (50 rokov), Anna Plecitá (životné jubileum 60 rokov); podnik
Drevovýroba z príležitosti 25. výročia založenia podniku, ÚRSST z príležitosti 35. výročia
založenia organizácie.
4. Poľnohospodárstvo v roku 1985
1. JRD Družba Piešťany
a) Úsek rastlinnej výroby. Stálou úlohou bolo zvyšovanie sebestačnosti vo výrobe zrnín
a základných surovín. Aj v roku 1985 počasie svojím charakterom ovplyvnilo výnosy
v rastlinnej výrobe.
Počas dozrievania boli podmienky priaznivé (chladné a vlhké počasie), avšak práve z týchto
dôvodov boli v konečnom dôsledku výsledky žatevných prác len priemerné, nižšie ako
v úrodnom (suchšom a teplejšom) roku 1984.
Žatevné práce trvali 23 dní. Pšenica ozimná sa zozbierala v množstve 3928 t z výmery
618 ha, t.j. s priemerným hektárovým výnosom 6,4 tony/ha; jačmeň jarný 1467 t z 247 ha

s výnosom 5,94 t/ha; ovos 36 t z 8 ha s výnosom 4,5 t/ha. Zber slamy pokračoval následne po
zbere obilia a bol ukončený 8 dní po zbere obilia. Slama krmná a stelivová bola pozbieraná
z 970 ha v množstve 2954 t. Kukurice sa zozbieralo 1552,3 t z 220 ha s výnosom 7,06 t/ha;
kukurice na osivo sa zozbieralo 431,1 t z 250 ha s výnosom 1,72 t/ha.
Celkove sa zozbieralo 7473,4 t obilovín spolu (plán bol 7520 t) z 1343 ha s výnosom 5,56
t/ha (plán 5,6 t/ha).
Hektárové výnosy ďalších plodín boli nasledujúce: hrach 2,8 t/ha, cukrovej repy 34,8 t/ha,
slnečnice 1,68 t/ha, maku 0,54 t/ha.
Z hľadiska úseku krmovín možno konštatovať, že rok 1985 bol veľmi náročný a plánované
úrody v niektorých druhoch krmovín sa nepodarilo splniť na 100 %.
V roku 1985 neboli veľké nároky na potrebu a výkonnosť závlah, pretože po celý rok
prevládalo vlhkejšie počasie s častými zrážkami. V roku 1985 sa začalo budovanie nového
závlahového systému Sĺňava II., čo znamená, že JRD by malo do konca roku 1988 pribudnúť
ďalších 100 ha pôdy pod závlahami.
b) Úsek živočíšnej výroby. Výsledky hospodárenia na úseku živočíšnej výroby v roku
1985 možno pokladať za jedny z najúspešnejších v histórii JRD Družba. Bola dosiahnutá
celoročná úžitkovosť kráv 4504 litrov na jednu kravu. Dodalo sa 2 866 936 l mlieka v I.
akostnej triede, čo predstavuje plnenie plánu na 107,8 %.
V roku 1985 družstvo dorobilo spolu 1011 ton mäsa, čo je plnenie na 103,2 %. Z toho
dodávky hovädzieho mäsa boli splnené na 101,8 %, bravčového mäsa na 103,6 %, oviec
a jahniat na 122,7 %.
K 31.12.1985 malo JRD Družba Piešťany 688 členov družstva. Celodružstevný socialistický
záväzok na rok 1985 činil 1 722 000,- Kčs a bol splnený na 1 747 000 Kčs, t.j. na 101 %.
V priebehu roku 1985 dostalo 26 pracovníkov titul „Vzorný pracovník JRD“ a 59 pracovníkov
titul „Zaslúžilý pracovník JRD“. Súdružka Mária Juricová pri príležitosti osláv Sviatku
práce dostala medailu „Za zásluhy o rozvoj Západoslovenského kraja“. Na slávnostnom
zasadnutí sa predstavenstvo JRD rozlúčilo s 9-timi členmi družstva, ktorí v roku 1985 odišli
do dôchodku.
Priemerná ročná odmena pracovníka JRD činila v roku 1985 34.835 Kčs.
5. Priemysel, štátny a družstevný obchod
1. Koncernový podnik Tesla Piešťany. Plán výroby na rok 1985 sa oproti dosiahnutej
skutočnosti v roku 1984 zvýšil takmer o 30 %.
11. februára 1985 navštívila podnik delegácia ÚV KSČ a vlády ČSSR, ktorej členmi boli:
tajomník ÚV KSČ s. Havlín, podpredseda vlády ČSSR s. Lúčan, minister školstva SSR s.
Buša a ďalší súdruhovia.
13. februára 1985 navštívil k.p. Tesla s. J. Lenárt, prvý tajomník ÚV KSS. S. Lenárt
poukázal na rokovaní ZO KSS č. 3 na význam mikroelektroniky pre ďalší rozvoj národného
hospodárstva.
Pri príležitosti 40. výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja čs. ľudu
a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou bolo za dosiahnuté pracovné výsledky
udelené vyznamenanie „Pamätná medaila ÚV KSČ“ nasledujúcim súdruhom: Ing. Peter
Pfliegel, CSc., Ing. Ján Šicko, Milan Blaho, Ing. Ivan Osvald, Rudolf Miškech, Emil Goga,

Ján Čellár.
26. apríla 1985 nastúpil do funkcie riaditeľa k.p. Chirana Piešťany doterajší predseda CZV
KSS v Tesle Ing. Ján Šicko; funkciu predsedu CZV KSS v Tesle prebral s. Milan Blaho.
24. mája 1985 získal Dušan Chudý z Tesly Piešťany zlatý odznak „Zaslúžilý zlepšovateľ“.
24. mája 1985 z príležitosti 40. výročia oslobodenia našej vlasti usporiadal ZV ROH za
prítomnosti CZV KSS a vedenia podniku „Večer pracovnej slávy“ pre členov najúspešnejších
Brigád socialistickej práce v Tesle, spojený s odovzdávaním čestných mierových názvov BSP,
čestných názvov BSP a zlatých, strieborných a bronzových odznakov BSP. Slávnostného
zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Krajského výboru Odborového zväzu z Bratislavy
a Mestskej mierovej rady v Piešťanoch.
Zo 17 vyznamenaných BSP obdržalo 24 členov zlatý odznak, 78 členov strieborný a 152
členov bronzový odznak BSP. Predseda Mierovej rady v Piešťanoch MUDr. Alojz Lulovič
odovzdal čestné mierové názvy kolektívu BSP č. 52 z HS 105 pod vedením Heleny Kubicovej
a kolektívu BSP č. 66 z HS 103 pod vedením Marcely Kubovej, ktoré im udelila Okresná
mierová rada v Trnave za vzorné plnenie socialistických záväzkov a akcií zameraných na
podporu boja za mier a svetového mierového hnutia.
29. augusta 1985 navštívil k.p. Tesla Piešťany člen vedenia Komunistickej strany Chile s.
Sademartari.
11. septembra 1985 postihlo k.p. Tesla Piešťany nešťastie v podobe požiaru. Pri požiari
zahynuli 2-ja pracovníci podniku a vzniklá škoda predstavovala približne 6 mil. Kčs. Nešťastie
vzniklo následkom hrubej nedbanlivosti a porušenia zákazu fajčenia mimo vyhradených
priestorov. Dôsledky požiaru boli obetavou a svedomitou prácou zamestnancov podniku už
v októbri 1985 odstránené.
V októbri 1985 nastúpil do funkcie predsedu CZV KSS v Tesle s. Ladislav Nedorost.
V novembri 1985 sa uskutočnili výročné členské schôdze 6-tich základných organizácií
ZO KSS v Tesle, ktorých programom bolo splnenie záverov XVI. zjazdu KSČ a úloh 7.
päťročnice a príprava na XVII. zjazd KSČ.
Úlohy plánu výroby tovaru za rok 1985 sa splnili na 103 %. V uplynulom roku bola uvedená
do prevádzky dusíkareň.
Bolo odovzdaných 48 bytových jednotiek pre ťažko postihnutých občanov, pracovalo sa
na vývoji prvej čs. čiernobielej priemyselnej televíznej kamery, na vývoji nových typov
tranzistorov a ďalších polovodičových prvkov.
2. Čs. štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond za rok 1985 bol 2226 lôžok.
V roku 1985 bolo odliečených celkom 37 348 ústavných pacientov. Z toho počtu bolo
7 102 pacientov zo 7-ich socialistických štátov a 5 834 zo 48-ich nesocialistických
a kapitalistických štátov. Zo socialistických štátov najviac pacientov bolo z NDR 6 418
a z Poľska 571 pacientov. Z ostatných štátov najviac pacientov sa liečilo z Rakúska 1 749,
z NSR 1 313, z USA 705, z Kuwaitu 541, zo Spojených arabských emirátov 253, z Jordánska
239 pacientov.
Počet pacientov odliečených ambulantne v roku 1985 bol 14 245.
Z ČSSR sa v Piešťanoch liečili významní štátni a stranícki predstavitelia a ich rodinní
príslušníci: Ing. Bohuslav Chňoupek, Dr. Elena Litvajová, Věra Štrougalová, Ing. Štefan
Lazar, Pavol Bahyl a ďalší. Z kultúrnych osobností tu boli: Ladislav Chudík, Dr. Peter

Karvaš, Martin Ťapák, Libuše Mináčová, Mária Kišoňová-Hubová a ďalší. Z významných
športovcov tu boli: Oľga Charvátová, Ing. Jana Šoltýsová, Ladislav Jurkemik a ďalší.
Z významných zahraničných pacientov tu boli: Ude Nissen, Robert Hanell, Herma
Kirchschläger, Tolba (OSN) a ďalší.
Vyznamenanie „Vzorný pracovník kúpeľnej organizácie“ dostalo 25 pracovníkov, „Vzorný
pracovník odboru“ 5 pracovníkov, „Za rozvoj soc. zdravotníctva“ 3-ja pracovníci, „Zaslúžilý
zdrav. pracovník“ 7 pracovníkov a „Víťaz soc. súťaže“ 3-ja pracovníci.
3. Nové predajne
Predajňa ESSO. V júni 1985 bola v obchodnom stredisku na Triede obrancov mieru, známom
ako „Kocka“ otvorená prvá samostatná predajňa ESSO, čo znamená predaj výrobkov
výberovej kvality. Kupujúcim sa ponúka široký sortiment výrobkov.
Predajňa ÚĽUV, Pri príležitosti 40. výročia oslobodenia bola 3. apríla 1985 v spolupráci
s PZO Tuzex na Kúpeľnom ostrove v Spoločenskom centre ČsŠK otvorená a verejnosti
sprístupnená Výstavná sieň a predajňa Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Piešťanoch.
Sortiment predajne ÚĽUV predstavuje širokú škálu úžitkových a dekoratívnych výrobkov
z dreva, hliny, kože, kovu, prútia, textilných a ďalších materiálov, ktoré reprezentujú súčasnú
ľudovú umeleckú výrobu na Slovensku.
Predajňa Sovietskej knihy. Pri príležitosti 40. výročia oslobodenia slávnostne otvorili 14.
mája 1985 v Piešťanoch 14. reprezentatívnu predajňu Sovietskej knihy na Slovensku.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili vzácni hostia: Ján Škoda, vedúci oddelenia ÚV KSS,
Anatolij Volkov, vedúci oddelenia obchodného zastupiteľstva ZSSR v ČSSR, vedúci
predstavitelia straníckych a štátnych orgánov SSR, kraja, okresu, mesta a ďalší.
Interhotel Eden. Od septembra 1985 predávajú v Edene pre verejnosť talianske špeciality,
z ktorých veľký úspech zaznamenáva hlavne špeciálna pizza La Scalla.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje
1. Technické služby MP. Technické služby v Piešťanoch patria medzi organizácie priamo
riadené MsNV.
Neinvestičné výdavky sa týkali oblasti dopravy a oblasti miestneho hospodárstva. Na
jednotlivých úsekoch miestneho hospodárstva boli výdavky nasledujúce:
a) úsek telovýchovných, športových a turistických zariadení (sauna, kúpalisko, minigolf,
zimný štadión) – 1 768 000 Kčs;
b) úsek údržby verejného osvetlenia – výdavky 1 320 000 Kčs. Počet svetelných bodov
v meste je 3 407, stožiarov 1 503, 4 signalizačné zariadenia svetelných križovatiek a 10
blikačov na prechodoch pre chodcov;
c) úsek ostatných služieb miestneho hospodárstva (verejné WC, strážené parkoviská,
plagátovacia služba, mestská tržnica, závodná kuchyňa) – výdavky boli 3 896 000 Kčs;
d) úsek údržby verejnej zelene – výdavky boli 2 789 000 Kčs. Plocha udržiavanej zelene
bola 107,3 ha, bolo udržiavaných 45 detských ihrísk, 9 fontán, 2 cintoríny. Okrem toho
vlastná výroba kvetov v záhradníctve v „Kanade“ (skleníky a pareniská) bola 82 000 ks,
vysadilo sa 400 stromkov, 1 012 kríkov, 3 800 ruží, 67 000 ks ostatných kvetov (letničky,
trvalky, dvojročky, cibuľoviny), obnovilo sa 30 000 m2 trávnikov a založilo 1 800 m2
nových trávnikov;

e) úsek čistenia miestnych komunikácií a odvozu pevného domového odpadu – výdavky
boli 3 400 000 Kčs. 2 cestné a 1 chodníkové zametacie vozidlo očistilo spolu 6 333 km
komunikácií a chodníkov. Počas zimy sa odhrnulo 1 715 km a posypalo (výhradne štrkom
a pieskom a nie soľou) 2 311 km komunikácií a chodníkov. Bolo čistených 53 čakární MHD
a 1 116 kanalizačných vpustí.
Pravidelne 1 až 3-krát týždenne bolo vyprázdňované smetie a odpady z 5 016 „kuka“ nádob,
zo 748 kontajnerov, ďalej zo 405 odpadových košov a 25 veľkokapacitných kontajnerov.
Celkom sa vyviezlo na udržiavané smetisko 45 500 ton odpadu.
V rámci investičnej výstavby začali Technické služby v Piešťanoch v roku 1985 v investorstve
ONV s výstavbou vodovodu a transformátorovej stanice na sídlisku Tobolka v mestskej časti
Banka. V akcii „Z“ v investorstve MsNV to bol 50 m bazén a príslušenstvo na kúpalisku
Sĺňava a začalo sa so stavbou plynovodu na Banke.
Technické služby zabezpečovali tiež rekonštrukciu ulíc a chodníkov napr. na Jilemnického
ulici, Malinovského ul., Čkalovovej ulici a ďalších. Na opravy a údržbu miestnych
komunikácií sa vydala čiastka 1 335 000 Kčs.
2. Rekonštrukcia budovy MsNV. Prebiehala od decembra 1984 do leta 1985. Funkcionári
a pracovníci všetkých odborov MsNV v Piešťanoch počas rekonštrukcie sídlili prechodne
v náhradných priestoroch Unimo buniek Hydrostavu na Malinovského ulici.
3. Diaľnica. 26. júla 1985 odovzdali do užívania so štvormesačným predstihom 15 km úsek
diaľnice z Hlohovca do Piešťan, ktorý je ďalšou časťou budovanej diaľnice Bratislava –
Žilina. Moderná komunikácia je postavená na násype s nákladom 600 mil. Kčs. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnil člen Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Peter Colotka,
minister vnútra SSR Štefan Lazar a ďalší hostia. Ďalší úsek Piešťany – Horná Streda je už
vo výstavbe.
4. Nová autobusová stanica v Piešťanoch. Od 2. júna 1985 je v prevádzke moderná
autobusová stanica ČSAD v Piešťanoch, ktorá je v bezprostrednej blízkosti železničnej
stanice. Zo starej autobusovej stanice na Vajanského ulici sa zároveň presunula na novú
stanicu väčšia časť dopravných služieb.
5. Križovatka „Vinohrad“. Križovatka „Vinohrad“ štátnej cesty Bratislavská a miestnych
komunikácií Vrbovská cesta a Krajinská cesta bola križovatkou s najväčším počtom nehôd.
Po niekoľkoročných dopravných prieskumoch sa v roku 1985 pristúpilo k realizácii opatrení
na zlepšenie dopravnej situácie. Vykonalo sa líniové prepojenie križovatky „Vinohrad“
a križovatky „Cintorín“ na Bratislavskej ceste. Zároveň sa vybudovala nová svetelná
signalizácia na križovatke „Vinohrad“.
6. Názvy ulíc a verejných priestranstiev. Za obdobie posledných piatich rokov určil MsNV
v Piešťanoch názvy nových 13 ulíc a verejných priestranstiev v meste Piešťany a mestskej
časti Banka.
Pri príležitosti 40. výročia Májového povstania českého ľudu odhalili v meste Námestie 5.
mája.

7. Životné prostredie v Piešťanoch. Tvorbe a ochrane životného prostredia sa venovala
pozornosť v súlade so Štatútom kúpeľného miesta mesta Piešťany. Na území mesta sú
umiestňované iba také stavby, ktoré nenarušujú funkciu mesta a nie sú v rozpore so zásadami
kúpeľného štatútu. Pre sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo štatútu bola zriadená
Kúpeľná komisia Rady ONV v Trnave, ako aj Kúpeľná komisia Rady MsNV v Piešťanoch.
Tvorba a ochrana životného prostredia sa sledovala v nasledujúcich oblastiach:
a) Výstavba bytov a rodinných domov. Nové smernice o zvyšovaní hustoty obyvateľstva na
1 ha síce ochraňujú poľnohospodársku pôdu, avšak na druhej strane zmenšujú plochy pre
zeleň, ihriská a odpočinkové plochy.
b) Cestovný ruch a rekreácie. Obyvatelia mesta a jeho návštevníci využívali najmä rekreačnú
oblasť Sĺňava, ktorá sa vytvorila výstavbou vodnej nádrže rieky Váh. Návštevnosť mesta
z dôvodu krátkodobej alebo dlhodobej rekreácie sa v období letnej sezóny pohybovala
v priemere 12 až 15 tisíc osôb denne.
c) Ovzdušie. V meste nie sú priemyselné podniky, ktoré znečisťujú ovzdušie. Čiastočné
znečisťovanie vzduchu aj hlučnosť spôsobuje prevádzka Mlynov a cestovinární v Piešťanoch.
Negatívne na životné prostredie mesta pôsobí však prevádzka a hlučnosť letiska. Výhľadovo
sa uvažuje s premiestnením vojenskej leteckej posádky mimo Piešťan a v kúpeľnom meste
sa má ponechať iba civilná letecká prevádzka.
d) Pôda. V extraviláne a intraviláne mesta Piešťany je poľnohospodárskej pôdy celkom
2 792,94 ha, z toho ornej pôdy 2 360,42 ha. Pozemky, ktoré sa nedajú hospodárne
a účelne využiť v poľnohospodárskej veľkovýrobe sa odovzdávajú do dočasného užívania
socialistickým organizáciám, predovšetkým Slovenskému zväzu záhradkárov.
e) Zeleň. Zeleň v našom meste spĺňa funkciu hygienickú, bioklimatickú, estetickourbanistickú a psychicko-rehabilitačnú. V Piešťanoch patrí starostlivosť o zeleň predovšetkým
2-om organizáciám: Technickým službám a Čs. štátnym kúpeľom.
Smerný územný plán mesta pokladá za centrum verejnej zelene naďalej kúpeľný park (45
ha), mestský park (80 ha), ďalej lesopark Červená veža (19 ha), rekreačná zeleň (19 ha),
sídlištná zeleň (19 ha) a účelová zeleň (54 ha). Komplex zelene Kúpeľného ostrova sa
plánuje rozvádzať pásmami lužných lesov až po terasu Váhu. Plánuje sa tiež vybudovanie
lesoparku v priestoroch nad miestnou časťou Banka.
V roku 1985 sa uskutočnila akcia „1000 spartakiádnych stromov“. V roku 1985 sa tiež
vykonala údržba a výsadba novej zelene a to okrasných stromov a krov, kvetín a ruží.
Občania mesta často kritizovali výrub drevín na území mesta, napríklad v mestskom parku
a na sídlisku TOM. Výrub stromov sa robil plánovane z dôvodu prebierky, presvetlenia a pod.
V niektorých prípadoch, ako napr. pri zriaďovaní rozária v mestskom parku, vyhliadkových
priezorov v topoľovom poraste za odpadovým kanálom a pod., sa prekročila únosná miera
vyrubovania stromov. Niektorí občania mesta protestovali proti likvidácii topoľov bez ich
postupného nahradzovania; likvidácia sa robila aj z dôvodu možnosti vzniku alergických
ochorení dýchacích ciest od týchto strojov. Neuvážená bola aj likvidácia stromov vo dvore
nemocnice alebo vo dvore hotela Eden. Predmetom kritiky je aj čiastočná likvidácia lužného
lesa v okolí Piešťan nazývaného „Bažantnica“ 3 km proti prúdu rieky Váh od Kúpeľného
ostrova. Tiež nie sú vhodné nepriepustné asfaltové cesty a chodníky, ktoré ohrozujú stromy.
f) Pitná voda. Zásobovanie mesta pitnou vodou sa v roku 1985 zabezpečovalo zo skupinového
vodovodu Piešťany, ktorý mal k dispozícii vodné zdroje o celkovej výdatnosti 320 l/s.
Dodávka vody pre mesto bola zabezpečovaná z vodných zdrojov Červené vŕby, Park,

prameňov Striebornica a vodného zdroja Orvište. Voda z vodného zdroja Orvište vykazuje
zvýšené množstvo mangánu. Akumulačné priestory sa v priebehu roka 1982 rozšírili
o ďalších 1500 m3 výstavbou vodojemu pre Čs. štátne kúpele na Červenej veži. Tým sa
zvýšil obsah vodojemov pre mesto na 8000 m3.
Naďalej treba venovať pozornosť zabraňovaniu znečisťovaniu vôd v dôsledku prenikania
rôznych látok (ropné látky, tekuté odpady) v okolí podnikov ako sú Tesla, STS, Kovovýroba,
Drevovýroba a ďalšie.
K začiatku roku 1985 bolo zásobovaných pitnou vodou v meste 28 370 obyvateľov cez
3 637 prípojok. Doposiaľ nie je vybudovaná vodovodná sieť vo vyššie položených lokalitách
miestnej časti Banka a miestnej časti Kocurice. V letnej špičke sa v meste vyskytoval
nedostatok pitnej vody.
g) Kanalizácia. V meste Piešťany je kanalizačná sieť poddimenzovaná. Táto skutočnosť sa
prejavuje počas krátkodobých dažďov vysokej intenzity; potrubia nestačia odvádzať všetku
vodu a dochádza k zaplavovaniu suterénov domov (napr. na Veľkom a Malom Floreáte).
Odkanalizovanie mesta je zabezpečované jednotnou kanalizáciou z rokov 1933 – 1937.
Jej podstatná rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1958 – 1963. Kanalizačná sieť sa stále
doplňuje.
Mestská časť Banka, ako aj celá rekreačná oblasť na ľavej strane Váhu, podobne ako mestská
časť Kocurice nemajú vybudovaný kanalizačný systém.
Zs. vodárne a kanalizácie prevádzkovali k začiatku roku 1985 celkove 64 km kanalizačnej
siete, na ktorú je napojených 24 224 obyvateľov cez 2 481 kanalizačných prípojok.
Odpadové vody z mesta sú privádzané na mechanicko-biologickú čistiacu stanicu.
Na čistiareň pritekalo 115 l/s odpadových vôd namiesto plánovaných 76 l/s. Z dôvodu
preťaženosti čistiacej stanice časť vody odtekala do potoka Dubová bez čistenia.
h) Vodné toky. Cez Piešťany preteká rieka Váh, potok Dubová a prítoky Obtokového
ramena. Znečisťovanie rieky Váh spôsobujú predovšetkým podniky v mestách na hornom
a strednom toku Váhu, najmä celulózka v Ružomberku a tiež aj skutočnosť, že Púchov
a Trenčín nemajú vybudované pravobrežné čistiarne odpadových vôd, čo spôsobuje najmä
v lete havarijnú situáciu vo Váhu.
Odpadové vody mesta Piešťany tiež nie sú zneškodňované v požadovanom rozsahu, čo
si vyžaduje ukončiť rekonštrukciu mestskej čistiarne odpadových vôd. Pre vylepšenie
čistoty tokov bol v roku 1985 potok Dubová vyčistený v úseku ulíc Veternej a Jozefskej
progresívnym technologickým postupom; celkove bolo odstránených 4 200 m3 nánosov.
i) Likvidácia odpadkov. Skládka odpadkov sa nachádza v starých ťažobných lokalitách
štrkopieskov smerom na Hornú Stredu asi 5 km za Piešťanmi. Vyváža sa tam nielen domový
odpad, ale aj priemyselný odpad niektorých podnikov. Úpravu terénu skládky odpadkov
zabezpečujú Technické služby mesta Piešťany.
j) Labute v Piešťanoch. Sú predmetom obdivu návštevníkov Piešťan. V zime na prechode
rokov 1984 a 1985 sa ich objavilo vyše 50. Tejto zimy boli veľké mrazy (až -20°C) a labute
vo vode primrzli k ľadu. Uznanie si zaslúži piešťanský iniciatívny ochranca prírody Viliam
Kubán, ktorý z objatia ľadu vyslobodil dvadsaťšesť labutí a iba 2 zahynuli.

7. Školstvo v Piešťanoch
1. Detské jasle, materské školy, základné školy
V roku 1985 bolo v Piešťanoch 10 detských jaslí, v ktorých bolo umiestnených 470 detí
z celkového počtu 805 1 až 2-ročných detí v Piešťanoch.
Z 21 materských škôl na území Piešťan bola jedna v rekonštrukcii; v ostatných 20-tich bolo
umiestnených 1 519 detí z celkového počtu 1 559 3 až 5-ročných detí v Piešťanoch.
V 7-ich základných školách v Piešťanoch bolo v roku 1985 4 543 žiakov. Školské stravovanie
vo vlastných priestoroch malo 5 základných škôl, v ktorých sa stravovalo 3 450 stravníkov.
2. Stredné školy v Piešťanoch
Počty žiakov stredných škôl v roku 1985 boli nasledujúce: Gymnázium 575 žiakov, Stredná
poľnohospodárska škola 249 žiakov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická 501
žiakov, Stredná hotelová škola 782 žiakov, Stredné odborné učilište na Mojmírovej ulici
1 190 žiakov a Stredné odborné učilište vodohospodárske 206 žiakov. Školu pre mládež
vyžadujúcu osobitnú starostlivosť navštevovalo 228 detí.
Stravovanie žiakov gymnázia sa zabezpečovalo dovozom obedov zo strednej hotelovej
školy. Doteraz sa tiež nevytvorili podmienky na zabezpečenie stravovania žiakov SOU na
Mojmírovej ulici počas teoretického vyučovania. Stravovanie žiakov tohto učilišťa sa dorieši
po dobudovaní Domova mládeže Slovenského zväzu výrobných družstiev v blízkosti areálu
učilišťa. SOU na Mojmírovej ulici má vzhľadom na vysoký počet žiakov malý počet učební
a preto teoretické vyučovanie sa uskutočňuje dvojsmennou prevádzkou.
Gymnázium a SOU na Mojmírovej ulici nemajú domovy mládeže; na ostatných školách
bolo v roku 1985 ubytovaných 666 žiakov.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1985
Aj v roku 1985 boli Piešťany dejiskom viacerých významných kultúrnych podujatí. Táto
skutočnosť už naše mesto právom zaraďuje za druhé najväčšie kultúrne centrum v Slovenskej
socialistickej republike po hlavnom meste Bratislava.
V kontinuite s predchádzajúcim rokom sa kultúrno-výchovná činnosť v meste v roku
1985 zamerala na napĺňanie a uplatňovanie záverov XVI. zjazdu KSČ, na realizáciu úloh
Volebného programu NF SSR a úloh posledného roku
7. päťročnice.
Rok 1985 bol rokom významných štátno-politických výročí a udalostí, z ktorých boli
najvýznamnejšie 40. výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou a víťazstva
nad fašizmom, 40. výročie oslobodenia Piešťan, Čs. spartakiáda 1985, Medzinárodný rok
mládeže, Svetový festival mládeže a študentstva a ďalšie, ktoré sa premietli do všetkých
oblastí kultúrno-výchovnej práce jej realizátorov. Rok 1985 bol aj rokom významných
kultúrno-spoločenských výročí, ako sú 200. výročie narodenia slovenského národného
buditeľa a básnika národa Jána Hollého, 80. výročie narodenia spisovateľa Františka Hečku,
300. výročie narodenia hudobného skladateľa J.S. Bacha a ďalšie.
Významné poslanie pri napĺňaní rozvoja kultúrno-výchovnej práce v meste mal „Jednotný
plán kultúrno-výchovnej činnosti v roku 1985 v Piešťanoch“. Podľa plánu sa koordinovala
jednak činnosť kultúrno-spoločenských zariadení v riadení MsNV v Piešťanoch – Mestského
kultúrneho strediska, Mestskej ľudovej knižnice, kina Moskva, Balneologického múzea,

výchovného zariadenia Dom pionierov a mládeže a tiež ďalších kultúrnych zariadení v meste
ako sú Dom umenia SF a Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov. Svojím podielom na
kultúrno-výchovnej práci v meste prispievali tiež jednotlivé spoločenské organizácie NF
SSR, väčšie závody a podniky v meste, základné a stredné školy.
Jednotný plán kultúrno-výchovnej činnosti na rok 1985 sa realizoval v nasledujúcich 9-tich
oblastiach:
a) Štátnopolitická výchova - ku každému významnému štátno-politickému výročiu boli
v Piešťanoch organizované slávnostné akadémie, koncerty, vystúpenia súborov, filmové
predstavenia. Ďalej sa organizovali výstavy, besedy, prednášky, kvízy a pod. Kultúrne
zariadenia venovali v roku 1985 veľkú pozornosť aj družobným stykom a tiež názornej
agitácii a propagácii.
b) Mimoškolská výchova a vzdelávanie - základnými formami práce v tejto oblasti boli ľudové
akadémie, cykly prednášok, prednášky, besedy, kvízy, vzdelávacie súťaže a vzdelávacie
pásma. Naďalej sa realizovala kurzová činnosť a tiež bohatá krúžková činnosť.
c) Rozvíjanie nových občianskych zvyklostí, tradícií a vzťahov - táto oblasť sa realizovala
v činnosti Zboru pre občianske záležitosti v Piešťanoch, ktorého hlavnou úlohou je
zabezpečovanie základných občianskych obradov.
d) Práca s literatúrou, poskytovanie knižničných a informačných služieb - v tejto oblasti sa
poskytovali knižničné výpožičné služby, informačné služby, organizovali sa autorské besedy
a výstavy kníh. Ťažisko práce zabezpečovala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch.
e) Šírenie umeleckých hodnôt a filmového umenia - v roku 1985 sa v Piešťanoch premietali
filmové predstavenia, uskutočnili sa divadelné predstavenia pre dospelých i pre mládež,
koncerty, vystúpenia súborov piesní a tancov, zábavné podujatia, výstavy obrazov a sôch
a pod.
f) Záujmová umelecká činnosť - v roku 1985 pracovalo v Piešťanoch 34 súborov a krúžkov
záujmovej umeleckej činnosti (napr. súbory dychovej hudby, spevácke zbory, literárne
krúžky a pod.).
g) Klubová a spoločenská zábava - klubová činnosť sa realizovala predovšetkým činnosťou
Klubu mládeže J. Fučíka pri Mestskom kultúrnom stredisku.
h) Vlastivedná a muzeálna činnosť - ťažisko práce zabezpečovalo Balneologické múzeum
v Piešťanoch.
ch) Ochrana pamiatok a prírody - aktuálne problémy ochrany prírody Piešťan a okolia v roku
1985 zabezpečoval predovšetkým Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny.
1. Piešťanský festival
Piešťanské kultúrne leto 1985 pozostávalo z viacerých kultúrnych podujatí. Vernisáže
výstav sa striedali s hudobnými produkciami najrozličnejších žánrov. Uskutočňovali

sa promenádne koncerty, vystúpenia hudobných skupín v amfiteátri. Najvýznamnejšou
udalosťou kultúrneho leta však bol 30. ročník Piešťanského festivalu.
Prvé Hudobné leto v Piešťanoch bolo slávnostne otvorené 23. júna 1956. Festival v roku
1985 trval od 54. júna do 25. júla. Zúčastnili sa ho umelci zo 14-tich krajín Európy, Ázie
a Ameriky.
Lesk tohtoročnému Piešťanskému festivalu dodali predovšetkým dva hosťujúce symfonické
orchestre. Na otváracom koncerte vystúpil Symfonický orchester Ministerstva kultúry
ZSSR, ktorý sa práve vracal z Pražskej jari. Pod vedením svetoznámeho dirigenta Gennadija
Roždenstvenského uviedol diela Glazunova, Šnitkeho a Prokofieva. Dobrý dojem medzi
poslucháčmi zanechal aj Symfonický orchester hlavného mesta Praha FOK s dirigentom
Vladimírom Válkom.
Orchester Slovenskej filharmónie dirigovali viacerí umelci, medzi nimi i skvelý Jerzy
Katlewitz z Poľska, ktorý za spoluúčinkovania Slovenského filharmonického zboru
a sólistov naštudoval dielo J.S. Bacha Magnificat, ktorého 300. výročie narodenia si tento
rok pripomíname.
Slovenský komorný orchester na čele s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom vystúpil
na festivale 2-krát. Ako sólista vystúpil tiež violončelista Alexander Baillie z Veľkej Británie.
Komorné koncerty a recitály sa konali v Kongresovej hale Čs. štátnych kúpeľov a niektoré
koncerty tiež v malebnom prostredí nádvoria kaštieľa v Moravanoch nad Váhom.
Na 30. Piešťanskom festivale mali diváci možnosť sledovať 3 operety. Zaujímavá bola
obnovená premiéra operety Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál v naštudovaní spevoherného
súboru Novej scény z Bratislavy.
Pre deti a mládež pripravilo Mestské kultúrne stredisko dve podujatia, ktoré sledovalo veľmi
početné mladé obecenstvo.
2. Socha piešťanských parkov 1985 – 18. ročník
V prostredí parkového areálu a Kongresovej haly Kúpeľného ostrova (interiérová a exteriérová
časť) sa v mesiacoch júl až september uskutočnila tradičná výstava Socha piešťanských
parkov, na ktorej vystavovali svoje sochy a plastiky poprední slovenskí výtvarníci.
18. ročník výstavy bol koncipovaný na počesť nášho oslobodenia a vystavujúci autori
zobrazili vo svojich dielach kúpeľný život v našom meste, boj za zachovanie mieru na zemi
a tvorenie životného prostredia socialistického dneška.
Medzi 36 autormi okrem známych autorov ako sú Ladislav Snopek, Anna Goliášová-Drobná,
Alexander Ilečko, Valér Vavro a ďalší, dostali príležitosť aj mladí výtvarníci ako Juraj Síleš,
Ladislava Snopková, Andrej Chotváč a ďalší.
Interiér a exteriér výstavy Socha piešťanských parkov 1985 obsahoval takmer 70 diel.
3. Piešťanská hudobná jeseň – 6. ročník
6. ročník Piešťanskej hudobnej jesene prebiehal v dňoch 19. septembra až
16. októbra
1985.
Už tradične prvým predstavením bola opera; tento raz to bola opera Juro Jánošík od Jána
Cikkera v podaní banskobystrického operného súboru.
Na troch symfonických koncertoch sa zhodou okolností ako sólisti predstavili tri huslistky.
Boli to mladá Rumunka Mihaela Martin, Japonka Shizuka Ishikava a Kaja Danczowska
z Poľska.

Vystúpenie japonského filharmonického orchestra Tokio sa uskutočnilo pred vypredanou
sálou. Pod dirigentskou taktovkou Akea Watanabeho odzneli ukážky zo súčasnej japonskej
tvorby, ale aj Dvořákova 8. symfónia.
Ďalej vystúpili Štátna filharmónia Karla Szymanowského z Krakova a Slovenská filharmónia
so svojím šéfdirigentom Bystríkom Režuchom.
Rakúsky dirigent Ernst Märzendorfer predviedol so Štátnym komorným orchestrom Žilina
a Speváckym zborom mesta Bratislavy Händlove oratórium Mesiáš.
Zaujímavým zážitkom bolo tiež vystúpenie mužského vokálneho súboru Lamentabile
Cousort zo Švédska.
4. Festival rozhlasovej hry – 9. ročník
15. apríla 1985 sa v Piešťanoch uskutočnil už po deviatykrát Festival pôvodnej slovenskej
rozhlasovej hry. Celkove odborné poroty hodnotili 23 súťažných hier v kategóriách pre
mládež a pre dospelých.
Hlavnú cenu IX. ročníka festivalu udelila odborná porota stereohre Karola Hornáka Ucho,
za presvedčivé umelecké spracovanie protivojnovej témy.
Cenu mesta Piešťany udelila odborná porota MsNV v Piešťanoch hre Antona Baláža V
hlbokom snehu našej pamäti za jasné morálne posolstvo hry: za odsúdenie zverskosti
fašizmu, zločinov proti ľudskosti a za vyzdvihnutie myšlienky o kráse ľudského života.
5. Medzinárodný festival rozhlasových hier OIRT
V dňoch 21. až 25. apríla 1985 sa v Dome umenia SF konal 3. Medzinárodný festival
rozhlasových hier OIRT o Cenu čs. rozhlasu Biela holubica. Zúčastnili sa ho súťažiaci zo
ZSSR, Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska, Švajčiarska, Kuby, Juhoslávie, Fínska a tiež
celoštátne z ČSSR.
6. Festival malých dychových orchestrov
Naše mesto je už dlhoročným miestom konania prehliadok a festivalov dychových
orchestrov. Festival sa uskutočnil pre malé dychové orchestre 9. júna – pre orchestre zo
Západoslovenského kraja.
Aj Piešťany majú svoju bohatú tradíciu dychovej hudby. Najmä v mestskej časti Banka
rozvíja svoju činnosť dychová hudba Inovčanka, ktorá bola založená už pred viac ako 80
rokmi. V meste pôsobilo niekoľko dychových hudieb, napr. dychový orchester vedený V.
Bartovicom, orchester Zornička, v súčasnosti najmä Dychový orchester ZK ROH Chirana.
7. Kluby Slovenskej hudobnej mládeže
Začiatkom júla 1985 sa v budove Ľudovej školy umenia v Piešťanoch stretli najaktívnejší
členovia klubov Slovenskej hudobnej mládeže, ktoré vyvíjajú činnosť pod záštitou Slovenskej
filharmónie. Programom stretnutia bolo spoločné nacvičovanie, konzultácie s významnými
umeleckými osobnosťami, uskutočnenie niekoľkých koncertov a tiež sledovanie podujatí
30. Piešťanského festivalu. Stretnutia sa zúčastnili aj členovia novozaloženého klubu SHM
v našom meste.

8. Výstavy v meste v roku 1985
Piešťany v roku 1985 boli dejiskom aj ďalších výstav:
a) Krajská výstava amatérskej výtvarnej tvorby.
Uskutočnila sa v marci v priestoroch Malej scény I. Krasku. Svojimi prácami sa výstavy
zúčastnilo aj 9 členov Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch.
b) Výstava „Priniesli nám slobodu“.
Uskutočnila sa na MS IK v apríli 1985 pri príležitosti 40. výročia oslobodenia mesta.
c) Výstava fotografií „40 rokov vývoja socialistických Piešťan“.
Pripravilo ju v apríli Balneologické múzeum v priestoroch Domu umenia SF. Dokumentovala
mimoriadne postavenie Piešťan vďaka prírodným zdrojom – termálnej vode a liečivému
bahnu. Oboznamovala s industrializáciou Považia a vznikom umelého jazera Sĺňava. Tiež
s postupom výstavby Kúpeľného ostrova.
d) Cyklus predajných výstav „Umenie pre život“.
Výstavu zorganizoval Slovenský fond výtvarných umení v Bratislave vo výstavných
priestoroch Domu umenia SF v Piešťanoch od 4. júna 1985.
Pre návštevníkov boli pripravené na nahliadnutie i k predaju expozícia fotografií, keramiky
a tapisérií prevažne od mladých slovenských umelcov.
e) Výstava obrazov Ľudmily Chrenkovej-Hofmanovej a grafika poľského maliara a grafika
Eugena Delektu.
Výstava sa uskutočnila v júni v priestoroch MS IK. Poľský grafik sa vo svojich dielach
zameral na pôsobenie človeka na životné prostredie. Jeho práce s ekologickou tematikou
umeleckým spôsobom upozorňujú na nebezpečenstvo ničenia životného prostredia
a degeneráciu prírody.
f) Výstava „Nový Jičín – Piešťany“.
V rámci kultúrnej spolupráce medzi výtvarnými klubmi pri Okresnom kultúrnom stredisku
v Novom Jičíne a pri Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch sa v júni 1985 uskutočnili
výmenné výstavy. Piešťanskí neprofesionálni výtvarníci sa predstavili so svojimi obrazmi
začiatkom júna v Novom Jičíne a jičínsky výtvarný klub Jaroněk vystavoval svoje práce od
7. do 23. júna vo výstavnej sieni Malej scény IK.
g) Výstava hudobných nástrojov.
Pri príležitosti 30. výročia vzniku Piešťanského festivalu bola dňa 4. júla sprístupnená
výstava hudobných nástrojov vo výstavnej sieni Domu umenia SF. Na výstave sa svojimi
výrobkami prezentovalo 5 závodov. Vystavovali sa exponáty, ktoré nachádzajú svoje
uplatnenie v dychových súboroch, hudobných skupinách, pri pestovaní hudby v rodinách
a ľahko ovládateľné hudobné nástroje pre deti v predškolských a školských zariadeniach.
h) Výstava sochára Ľ. Ilečku.
4. októbra 1985 sa vo výstavnej sieni Domu umenia SF otvorila slávnostnou vernisážou
výstava „Výber z tvorby akademického sochára zaslúžilého umelca Ľudovíta Ilečku“.
Výstavu z príležitosti jeho životného jubilea pripravila Okresná galéria Jána Koniarka
v Trnave.
18. ročník výstavy „Trnavská paleta“.
Výstava celoročnej aktivity amatérskych výtvarníkov (olejomaľby, diela z dreva, výšivky
a pod.) sa uskutočnila v septembri 1985 na MS IK.
Ďalej sa v Piešťanoch uskutočnili:
- Výstava fotodokumentačného materiálu o SNP;

- Výstava olejomalieb mladého bratislavského výtvarníka Štefana Poláka;
- Výstava obrazov maliara a monumentalistu Svetozára Ábela –
v Spoločenskom centre Čs. štátnych kúpeľov.
9. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch
MsKS v Piešťanoch bolo v roku 1985 premenované z pôvodného názvu KaSS na terajší
názov. Činnosť v roku 1985 vyvíjalo MsKS vo viacerých oblastiach.
a) Oblasť štátnopolitickej výchovy.
MsKS sa v roku 1985 podieľalo na príprave a realizácii všetkých podujatí celomestských osláv
jednotlivých výročí. Napríklad, z príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí zabezpečilo
MsKS vystúpenie detského folklórneho súboru Kopaničiarik v amfiteátri.
Družobné styky v oblasti kultúry sa naďalej rozvíjajú s kultúrnymi a informačnými
strediskami socialistických štátov v Bratislave a to s NDR, PĽR, BĽR a agentúrou APN
hlavne formou výstav s internacionálnym zameraním. Družobné styky sa tiež rozvíjali
so záujmovými kolektívmi v Novom Jičíne a Skalici v oblasti amatérskeho výtvarníctva
a fotografie; v máji a v júni 1985 sa uskutočnili vzájomné výmenné výstavy výtvarných prác
v Novom Jičíne a v Piešťanoch.
Ďalej sa realizovali fotodokumentačné výstavy o našej družbe s Balakovom a Sangerhausenom.
V roku 1985 venovalo MsKS veľkú pozornosť vnútornej a vonkajšej názornej agitácii
a propagácii a to hlavne k štátnym a politickým výročiam a udalostiam. V októbri 1985
bolo sprístupnené vzorové Agitačné stredisko na Malej scéne Ivana Krasku. Pri príležitosti
Mestskej konferencie KSS v decembri 1985 bola zabezpečená dôstojná výzdoba, 28 panelov
fotodokumentačnej výstavy, Agitačné zvesti a ďalšie propagačné materiály.
b) Oblasť mimoškolskej výchovy a vzdelávania.
MsKS v roku 1985 realizovalo už tradične Ľudovú akadémiu pre ovocinárov, 2 cykly
prednášok na tému „“Výchova k manželstvu a rodičovstvu“, 2 cykly prednášok na tému
„Ateistická výchova mladých“, prednášky na tému „Boj proti kriminalite, alkoholizmu
a delikvencii mládeže“. Uskutočnili sa tiež úspešné súťaže ako „Poznaj svoju vlasť“, „Čo
vieš o ZSSR“, „Melódie priateľstva“, „Putujeme za ľudovou piesňou“, „Puškinov pamätník“
a ďalšie. Pri uvedených podujatiach MsKS spolupracovalo najmä s lektorským združením
Slovenskej akadémie vied, s ďalšími odbornými vedeckými inštitúciami i s ďalšími
organizáciami.
V hudobných kurzoch (klavír, akordeón), v jazykových kurzoch (nemčina, angličtina)
a v praktických kurzoch (strojopis, strihy a šitie) v roku 1985 v rámci MsKS pracovalo 608
členov, z toho 70 % boli deti. 295 členov vzdelávacích krúžkov a kolektívov uskutočnilo
v roku 1985 108 podujatí (boli to filatelistický krúžok, esperanto, kruh priateľov výtvarného
umenia, klub humoru a satiry, krúžok NANP).
c) Oblasť šírenia umeleckých hodnôt a filmového umenia.
MsKS zameralo svoju pozornosť predovšetkým na mládež; v roku 1985 pripravili 23
bábkových predstavení pre deti, 24 výchovných predstavení pre mládež, 25 zábavných
a estrádnych predstavení pre mládež, 14 filmových predstavení na Malej scéne IK, atď.
Napr. predstavenie baletu S. Prokofieva Petrík a vlk sa zúčastnilo 5 000 detí.
d) Oblasť záujmovej umeleckej činnosti.
Celkove v Piešťanoch v roku 1985 pracovalo 34 súborov a krúžkov ZUČ s 1 125 členmi.

MsKS okrem práce s vlastnými krúžkami ZUČ (Výtvarný klub – v roku 1985 20. výročie
založenia, Fotoklub, Filmový krúžok, Komorný súbor, hudobná skupina Régia) poskytuje
tiež odbornú pomoc aj ostatným krúžkom a súborom v meste. V roku 1985 veľmi aktívne
pracovali a tiež spolupracovali pri významných výročiach, oslavách MDD, Čs. spartakiáde
a pod. najmä Literárny krúžok I. Krasku pri ZO SZM Gymnázium, ženský spevácky zbor
Spievanky pri MsV SZŽ, dievčenský spevácky zbor Máj pri ZO SZM Gymnázium, detský
folklórny súbor Venček pri I. ZŠ, dychová hudba ZK ROH Chirana, dychová hudba
Inovčanka i ďalšie.
Piešťany sa stali v poslednom období miestom realizovania významných krajských
a okresných podujatí ZUČ ako napr. v roku 1985 boli: Krajská výstava amatérskej výtvarnej
tvorby, Krajská výstava amatérskej fotografie, Krajský festival malých dychových
súborov. Celoslovenský festival veľkých stavbárskych dychových hudieb, okresná výstava
amatérskej výtvarnej tvorby Trnavská paleta. Na týchto akciách sa zúčastnili tisíce domácich
a zahraničných návštevníkov.
e) Oblasť klubovej a spoločenskej zábavy.
V roku 1985 sa klubová činnosť realizovala nepretržite (aj počas letných prázdnin žiakov)
predovšetkým činnosťou Klubu mládeže Júliusa Fučíka pri MsKS. Od septembra 1985
sa činnosť klubu rozrástla, pretože vedúcim klubu sa stal pracovník s plným úväzkom.
Najviac boli u mládeže obľúbené hudobno-slovné programy, programy populárnej hudby,
audiovizuálne programy, premietanie krátkometrážnej filmovej tvorby. Pri klube mládeže
okrem filmového klubu pracoval aj krúžok humoru a satiry, ktorý mal v roku 1985 75 členov.
Klub mládeže ponúkal v roku 1985 zväzáckym organizáciám priestory klubu a uskutočnilo
sa viacero úspešných večerov ZO SZM stredných škôl, závodov a podnikov.
V roku 1985 klub mládeže uskutočnil 161 podujatí, ktoré navštívilo vyše 5 500 návštevníkov.
10. Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch
Stav knižničného fondu k 30. júnu 1985 bol 80 060 knižničných jednotiek. V knižnici
pracovalo 10 pracovníkov so stredným odborným knihovníckym vzdelaním.
Počas prvých 6-tich mesiacov roku 1985 knižnicu navštívilo 29 982 návštevníkov, ktorí si
zapožičali 128 573 titulov. Počet evidovaných čitateľov je 6 217. Okrem sprostredkovania
literatúry čitateľovi knižnica organizuje aj podujatia pripomínajúce štátnopolitické výročia
a udalosti ako i jubileá významných osobností. Najpútavejšie podujatia sú autorské besedy
– v roku 1985 sa uskutočnili so spisovateľmi Jozefom Puškášom, Milošom Krnom,
Dušanom Dušekom, Vladimírom Ferkom a ďalšími. Napr., besedu o knihe Udatný Radúz
od zaslúžilého umelca Miloša Krnu za prítomnosti autora zorganizovala MsĽK v spolupráci
so ZO SZŽ pri TOM.
V jeseni 1985 uplynulo 60 rokov od založenia piešťanskej knižnice. Po vzniku ČSR bývalá
obec Piešťany zabezpečila zriadenie Verejnej obecnej knižnice, ktorú ustanovili 22. júla
1919. S požičiavaním kníh sa začalo v jeseni roku 1925 v novej budove štátnej meštianskej
školy; knižný fond tvorilo vtedy 550 kníh. V 50-tych rokoch sa knižnica natrvalo usadila
v dnešných priestoroch. V roku 1959 bol knižnici udelený titul „Vzorná ľudová knižnica“
a tento titul obhajovaný každých 5 rokov vlastní až dodnes.
V súčasnosti je vo výstavbe nová budova knižnice, ktorá poskytne oveľa širší priestor pre
realizáciu podujatí a poskytovaním rôznych foriem výchovy a vzdelávania návštevníkov
knižnice.

11. Panoramatické kino Moskva
Vedenie kina Moskva zabezpečilo v roku 1985 celkove 1 446 filmových predstavení. Tržby
dosiahli hodnotu 1 460 000 Kčs namiesto plánovaných 1 300 000 Kčs. Filmy zhliadlo
243 000 návštevníkov.
Najdôležitejšie podujatia v kine Moskva v roku 1985 boli: Filmový festival pracujúcich
– Zima 1985, Filmový festival pracujúcich – Leto 1985, Festival českých filmov, Festival
sovietskych filmov, Detský filmový festival, Dni sovietskeho filmu, prehliadky filmov
k výročiu V.I. Lenina, k 1. a 9. máju, k 40. výročiu oslobodenia ČSSR, premietanie k MDŽ,
Dni českého a slovenského filmu k výročiu SNP, Detský festival – rozlúčka so školou. Okrem
uvedených akcií boli usporiadané filmové predstavenia pre vedecko-technickú spoločnosť
v Tesle Piešťany, pre spoločenské organizácie Zväzarm a Zväz slovenských rybárov, pre
ktorých bolo premietnutých 8 filmových predstavení za účasti 3 430 návštevníkov.
12. Balneologické múzeum v Piešťanoch
Obyvatelia a návštevníci Piešťan v roku 1985 navštevovali okrem priestorov Balneologického
múzea v Gottwaldových sadoch tiež Pamätnú izbu Ivana Krasku na Nábreží I. Krasku,
Dom robotníckeho hnutia na Radlinského ulici č. 17, expozíciu v prírode Veľkomoravský
veľmožský dvorec Ducové – Kostolec 6 km od Piešťan. V roku 1985 múzeum realizovalo
v Dome umenia SF výstavu „40 rokov slobodných Piešťan“, ktorú navštívilo 3 136 osôb.
V mesiaci novembri 1985 bola inštalovaná výstavka z plnenia Volebného programu NF za
rok 1981/85 a propagovaná činnosť múzea.
V rámci vlastivednej a muzeálnej činnosti múzeum v roku 1985 dobudovalo opevnenie
z dôb Veľkomoravskej ríše v lokalite Kostolec – Ducové.
V rámci edičnej činnosti vyšla brožúra Piešťany naše mesto.
V priestoroch Domu revolučného hnutia na Radlinského ulici bola dobudovaná expozícia
o Slovenskom národnom povstaní. V priestoroch múzea bola prevedená inštalácia ďalšej
časti stálej expozície Plniarne minerálnych vôd na Slovensku.
K 30. júnu 1985 odišiel do dôchodku dlhoročný riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch
Dr. Elemír Čelko. Bol zároveň odborníkom v oblasti muzeológie a balneohistórie. Počas
jeho 15-ročného vedenia Balneologického múzea uskutočnila sa rozsiahla prestavba
a modernizácia expozícií a ich rozšírenie o expozície novodobej histórie Piešťan v Dome
robotníckeho hnutia a unikátnu prírodnú expozíciu Veľmožský dvorec v Ducovom pri
Piešťanoch.
Dňom 1. augusta 1985 nastúpil do funkcie riaditeľa Balneologického múzea PhDr. Ladislav
Hrnčírik.
13. Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch
V roku 1985 organizoval DPaM nasledovné najvýznamnejšie masovopolitické podujatia:
jubilejný XX. ročník Piešťanských hier v atletike, jubilejný XX. ročník Lesného behu VOSR,
jubilejný X. ročník Behu Hlasu ľudu, slávnostný sľub pionierov, karneval detí k MDD,
Okresné branné hry a Okresný zraz mladých turistov, turisticko-branné preteky k VOSR,
okresné kolo súťaže leteckých modelárov, okresné kolo súťaže „Pioniersky semafor“,
podujatia v rámci Dní ochrany prírody, večerné astronomické pozorovania pre pionierov
a mládež, okresné kolá Behu Smeny a Mladej fronty, vo volejbale a v lyžovaní „O cenu
Kamaráta“.
V rámci Pionierskeho leta 1985 sa uskutočnili mestské tábory zamerané na výuku plávania,

dopravnú výchovu, prírodovedu a turistiku. Prebiehalo školenie pionierskeho aktívu. V júli
1985 bol zriadený pioniersky tábor v areáli Strednej poľnohospodárskej školy. Členmi
pionierskeho táboru bolo aj 8 pedagógov a 11 komsomolcov a pionierov zo Saratovskej
oblasti ZSSR, ktorí pútavou formou pomáhali našim pionierom vzdelávať sa v ruskom
jazyku.
Začiatkom júla tiež SÚV SZM a Ústredný dom pionierov a mládeže KG v Bratislave
usporiadali 14. ročník Celoštátneho stretnutia mladých technikov v Lučenci a v Piešťanoch.
V našom meste malo zraz 20 najlepších pionierov – programátorov. V Domove Školského
výpočtového strediska v Piešťanoch mali k dispozícii osobné počítače PMD 85.
V rámci záujmovej činnosti pravidelne pracovalo v DPaM 32 záujmových útvarov, ktoré
navštevovalo 386 pionierov a 153 zväzákov.
Dobré výsledky dosahovali krúžky letecko-modelárske, turistické a branné, astronomický
krúžok a krúžky výpočtovej techniky.
V roku 1985 zorganizoval DPaM v Piešťanoch 162 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 13 467
účastníkov.
14. Dom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch
V roku 1985 sa uskutočnilo v Dome umenia SF v Piešťanoch 145 podujatí rôzneho
umeleckého žánru za účasti 18 tisíc návštevníkov.
V Dome umenia SF pravidelne hosťovali Slovenské národné divadlo, Nová scéna Bratislava,
Divadlo A. Bagara Nitra, Divadlo pre deti a mládež Trnava a ďalšie. Slovenské národné
divadlo napr. uviedlo činohru Tri sestry od A.P. Čechova, hru Zberné stredisko a pod.; Nová
scéna Bratislava spevohry Cigánsky barón, Hrnčiarsky bál od G. Dusíka, činohry Neapol,
mesto milionárov, Zákon večnosti, Parazit od Schillera a ďalšie; Divadlo A. Bagara Nitra
uviedlo napr. hry Knieža, Strašidlá od H. Ibsena, rozprávku O cárovi Saltánovi a pod.; DPDM
Trnava uviedlo napr. činohru Tartuffe od Moliera, hru Ako bolo od S. Štepku a pod.; Divadlo
J. Záborského Prešov spevohru Nebo na zemi od Ježka, Voskovca a Wericha; Divadlo J.G.
Tajovského B. Bystrica operu Juro Jánošík od J. Cikkera, operetu Gasparone, atď.
Okrem nich v roku 1985 v Dome umenia SF vystúpili: Štátny súbor kubánskych kozákov
ZSSR, Symfonický orchester Ministerstva vnútra ZSSR, Súbor piesní a tancov MV
ZSSR, Vojenský umelecký súbor Bratislava, Lúčnica, Bábkové divadlo Nitra, Slovenský
filharmonický zbor s Verdiho Rekviem a ďalší.
Uskutočnili sa organové koncerty A. Fisevského zo ZSSR a Malcolma Rudlanda z Veľkej
Británie. Zábavné programy a s programami pop-muzik vystúpili: skupina Plavci, W.
Matuška so skupinou KTO, P. Nagy so svojou skupinou, skupina Modus s programom
„Zrkadlo rokov“, J. Laufer so skupinou Golem, pantomimická skupina Box, skupina Cvoci,
M. Gombitová so skupinou Gravis, K. Černoch so skupinou Country Beat, M. Lasica a J.
Satinský s kabaretným pásmom „Nikto nie je za dverami“ i ďalší.
V rámci výstavnej činnosti sa v DU SF v roku 1985 realizovalo 9 výstav.
15. Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov
V roku 1985 zaviedlo Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch nové
formy propagácie kultúrnej a politicko-výchovnej činnosti. Prostredníctvom vnútorného
rozhlasového okruhu v Balnea - komplexe začali od januára 1985 1-krát týždenne vysielať
reláciu „Rádiomagazín“ v slovenskom jazyku a od mája 1985 podobne v jazyku nemeckom.

Pre šírenie umeleckých hodnôt a filmového umenia využívalo Spoločenské centrum
priestory Kongresovej haly Čs. štátnych kúpeľov, priestory KL Thermia Palace, Balnea
Palace, Pro Patria a liečebného domu Slovan. Od
1. mája bol v prevádzke aj Hudobný
pavilón. Úspešné boli hudobno-zábavné programy J. Štedroňa, Zelenáčov, Strýca Marcina,
Plavcov, J. Kociánovej a ďalšie. Do programu sa často zaraďovali aj folklórne súbory, ktoré
boli žiadané hlavne u zahraničných hostí, napr. SĽUK, Lúčnica, Dimitrovec, Kopaničiar,
Kopaničiarik a pod.
V roku 1985 sa zaznamenal aj zvýšený záujem o filmové predstavenia v Kongresovej hale.
V zhode s Ideologickou komisiou MsV KSS v Piešťanoch a Odborom školstva a kultúry
MsNV v Piešťanoch sa koncom roku 1985 konštatovalo, že nie je žiadúce ďalej zvyšovať
počet podujatí, ale skôr sa treba usilovať o skvalitnenie výberu programov užšou koordináciou
medzi tromi hlavnými kultúrnymi ustanovizňami v meste (MsKS, Spoločenské centrum
ČsŠK, Dom umenia SF). Táto úloha bola tiež sťažená slabou ponukou Slovkoncertu
Bratislava.
9. Starostlivosť o obyvateľstvo
1. Pohyb obyvateľstva
V roku 1985 v Piešťanoch sa narodilo 436 detí, z toho bolo 220 chlapcov a 216 dievčat.
Zomrelo 283 ľudí, z toho 136 mužov a 147 žien. V roku 1985 sa z Piešťan vysťahovalo 363
ľudí, z toho 162 mužov a 201 žien. Prisťahovalo sa 829 ľudí, z toho 397 mužov a 432 žien.
Migračný prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1985 bol 466 ľudí, z toho 235 mužov
a 231 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1985 bol 153 ľudí, z toho 84 mužov
a 69 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1.1.1986 bol 32 528 ľudí; z toho počtu bolo 15 505
mužov a 17 023 žien.
Počet sobášov v roku 1985 v Piešťanoch bol 299.
Počet pracujúcich v národnom hospodárstve v Piešťanoch je 21 195, z toho je 10 053 mužov
a 11 142 žien.
V roku 1985 žilo v Piešťanoch 305 občanov cigánskeho pôvodu, z toho 160 v produktívnom
veku.
2. Jubilanti v Piešťanoch
a) Súdruh Štefan Mišík, jeden zo zakladajúcich členov ilegálneho vedenia Komunistickej
strany v Piešťanoch sa 12.8.1985 dožil 85-tich rokov. V knihe J. Jablonického „Protifašistický
odboj v Trnavskom okrese v rokoch 1943 – 45“ sa píše: „Vo februári 1939 prišiel zástupca
oblastného vedenia KSS z Trenčína Ján Mrázik do Piešťan k bývalému predsedovi okresného
vedenia KSS Vojtechovi Pobieckému, u ktorého za prítomnosti Štefana Mišíka, Rafaela
Šimanského a Rudolfa Janisku vytvoril ilegálne vedenie KS v Piešťanoch“.
b) Súdružka Božena Zupková sa 15.1.1985 dožila 85-tich rokov.
c) Riaditeľ úseku zahraničného obchodu v Piešťanoch koncernu Chirana Stará Turá Jozef
Bezák sa v roku 1985 dožil 60-tich rokov.
d) Riaditeľ Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Gabriel Grnáč sa v roku 1985 dožil
50-tich rokov.

3. Nešťastie vo Váhu
37-ročný občan mesta Vagovič sa s 11-ročným synom vybrali korčuľovať na Váh dňa
12.2.1985 v oblasti Lida. Domov sa nevrátili a hliadka VB pri pátraní našla na brehu ich
topánky. Pri korčuľovaní sa pod synom preboril ľad a otec v snahe mu pomôcť sa dostal
tiež pod ľad. Na korčuľovanie si vybrali nesprávne osamelé miesto v zákrute Váhu, kde bol
slabý ľad v dôsledku silnejšieho prúdenia vody. Potápači Mestskej správy ZNB Bratislava
našli ich oboch utopených v nepriaznivom mrazivom počasí o 2 dni neskôr.
4. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch
Začiatkom roka 1985 mala nemocnica s poliklinikou 455 postelí pre 9 oddelení. Zdravotnícka
starostlivosť sa vykonávala pre obyvateľov Piešťan a jeho okolia, tiež rajónu Hlohovca
a Vrbového a často sa liečili aj pacienti Čs. štátnych kúpeľov, alebo návštevníci Piešťan, ak
potrebovali nemocničnú liečbu. Do spádového územia piešťanskej Nemocnice s poliklinikou
okrem Piešťan a Vrbového pripadá okolo 50 dedín, čo predstavuje cca 64 tisíc obyvateľov.
Od 1.4.1985 je novým riaditeľom nemocnice s poliklinikou MUDr. Vladimír Klampár.
Nemocnica potrebuje jednak rekonštrukciu a jednak nové priestory. Rekonštrukcia
nemocnice je podmienená ukončením výstavby združeného zdravotníckeho zariadenia
v južnej časti mesta a presťahovaním polikliniky do nových priestorov, čo zatiaľ pripadá
do úvahy až k roku 1989. Ako náhradný nemocničný priestor, by bolo tiež možné využiť
priestory okolitých budov (napr. sa uvažuje využiť priestory administratívnej budovy
ÚRSST v blízkosti nemocnice).
Nedostatky pretrvávajú aj v poskytovaní ambulantných zdravotníckych služieb. Obvodným
lekárom v piešťanskej poliklinike pripadlo do starostlivosti asi 22 000 obyvateľov v 8-ich
obvodoch, okrem občanov a detí, ktoré sú v starostlivosti závodných lekárov. V budúcom
období by bolo potrebné zriadiť na území Piešťan 4 – 5 nových územných zdravotníckych
obvodov.
Lekársku službu 1. pomoci zabezpečovalo 16 obvodných a 10 závodných lekárov v období
od 16.00 hodiny popoludní do 7.30 hodiny ráno. Lekári mali niekedy problémy nájsť byt
pacienta, pacient býval na vyšetrenie nepripravený (nie najčistejší) a tiež volali lekára
v prípadoch, ktoré sa dali vybaviť už cez deň.
V súčasnom období je tiež nedoriešená pohotovostná služba pre choroby očné a krčné, pretože
títo pacienti musia chodiť na vyšetrenie v noci do Trnavy. V roku 1984 bolo na pohotovosti
v našej spádovej oblasti vyšetrovaných vyše 38 000 prípadov. Veľkou pomocou v lekárskej
službe 1. pomoci je používanie vysielačky od roku 1979, čím sa oveľa operatívnejšie riadi
práca vozidiel i lekára v teréne.
Piešťany majú NsP typu I a na základe organizačného poriadku zdravotníctva nemožno vtedy
zriadiť stanicu rýchlej pomoci. Keďže však Piešťany sú mestom I. kategórie, z iniciatívy k.p.
Tesla Piešťany a ostatných piešťanských závodov, z ich združených finančných prostriedkov,
sa pripravuje sanitné vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci, vybavené resuscitačným zariadením
potrebným k okamžitému poskytnutiu 1. pomoci.
5. Miniprednášky o zdravotníckych informáciách
Od apríla 1985 po vytočení telefónneho čísla 118 môžu piešťanskí majitelia telefónov
vypočuť si krátke prednášky z oblasti zdravotníckych informácií, napr. o vplyve počasia
na reumatické ochorenia, o životospráve pri vysokom krvnom tlaku, o prvých príznakoch

srdcového infarktu a 1. pomoci pri ňom, atď.
Relácie sa menia každý týždeň a ich vysielanie je nepretržité 24 hodín denne.
6. Starostlivosť o starých a invalidných občanov
Systém sociálneho zabezpečenia v našej socialistickej spoločnosti zaručuje životné
a sociálne istoty všetkým občanom, to znamená tiež starým a invalidným. Aj v Piešťanoch
sa v roku 1985 poskytovala starostlivosť starým, chorým a osamelým občanom mesta. Boli
tiež vytvorené podmienky k tomu, aby starí a invalidní občania v prípade záujmu mohli sa
uplatniť vo verejnoprospešnej práci, pokiaľ im to dovolí ich zdravotný stav. Plnenie týchto
úloh v podmienkach nášho mesta je každoročne sledované Radou MsNV v Piešťanoch.
Podniky, závody a školy na území mesta venovali aj v roku 1985 pozornosť pracovnému
prostrediu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uskutočňovali pravidelne
zdravotné prehliadky pracujúcich, čím sa predchádzalo ich predčasnej invalidite.
V našom meste žilo v roku 1985 5 912 dôchodcov, ktorým bolo na dôchodkoch vyplatené
7 960 431 Kčs.
Okrem toho MsNV v Piešťanoch vyplácal dávky doplnkovej starostlivosti vo forme vecnej
pomoci, opakovaného a jednorazového peňažného príspevku. V roku 1985 MsNV zakúpil
26-tim občanom mesta uhlie, 25-tim potravinové články, 23-om bola poskytnutá jednorazová
sociálna výpomoc a 103-om dôchodcom sa poskytol opakovaný peňažný príspevok.
Dôchodcom sa uhradila strava v sume 1 649,- Kčs.
Podobné dávky dôchodcom poskytoval aj ONV v Trnave, napr. príspevok na cukrovku 79tim dôchodcom, príspevok na úhradu bytu 28-im dôchodcom a pod.
V roku 1985 zabezpečili závody, podniky a organizácie stravovanie 454-om dôchodcom,
z toho 88-im nepracujúcim.
Významnou formou starostlivosti je kúpeľná liečba dôchodcov. V roku 1985 bolo cestou
posudkovej komisie poskytnuté kúpeľné liečenie 182-om dôchodcom.
Klub dôchodcov s kapacitou 130 miest je v prevádzke od roku 1973 a slúži na spoločenské
a kultúrne vyžitie našich starých občanov. Činnosť klub bola aj v roku 1985 bohatá; prevádzka
klubu bola denne od 15.00 do 20.00 hod.
Kapacita Domu opatrovateľskej služby v Piešťanoch bola v roku 1985 18 lôžok. O 16
starých občanov sa starali 2 opatrovateľky z povolania a 3 dobrovoľné opatrovateľky.
Naviac bola opatrovateľská služba poskytovaná 51 občanom v teréne. V priestoroch Domu
opatrovateľskej služby je tiež zriadené stredisko osobnej hygieny, kde sú vytvorené všetky
podmienky pre hygienickú očistu starých ľudí.
Do domov dôchodcov v roku 1985 bolo umiestnených 9 starých občanov.
Mesto venuje tiež pozornosť doriešeniu pracovného uplatnenia invalidných občanov.
Na zlepšenie možností zaraďovania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou do
pracovného procesu sa stavia pri k.p. Tesla Piešťany výrobná hala pre 120 ľudí zdravotne
postihnutých, z toho pre 60 vozičkárov. Tiež sa dokončuje pre týchto občanov 40 bytových
jednotiek, ktoré sú špeciálne prispôsobené bývaniu občanov ťažko postihnutých na zdraví.
Pre občanov ťažko postihnutých na zdraví vydala posudková komisia 60 preukazov ZTP
a ZTPS. Týmto občanom sa v roku 1985 poskytovali i dávky doplnkovej starostlivosti na
nákup zložitých ortopedických pomôcok, na kúpu a prevádzku motorového vozidla, na kúpu
pomôcok pre nevidomých a nepočujúcich a pod.

7. Ochrana verejného poriadku v Piešťanoch
V roku 1985 zabezpečovali v Piešťanoch ochranu verejného poriadku na úrovni MsNV
komisia ochrany verejného poriadku a odbor organizačných a vnútorných vecí MsNV.
Pomáhali tiež pracovníci IVP MsNV v Piešťanoch. V prípadoch, keď išlo o vážne priestupky,
sa spolupracovalo s Obvodným oddelením VB v Piešťanoch; bolo tak v prípade trestných
činov alebo prečinov.
V priebehu roka 1985 bolo na MsNV na úseku socialistického spolužitia prejednaných 116
prípadov, t.j. o 41 viac ako v roku 1984. Išlo o odstraňovanie rozporov medzi občanmi a ich
riešenie dohodou, ako napr. susedské spory, riešenie domového kľudu, narušené vzťahy
medzi manželmi a pod.
V roku 1985 došlo na MsNV v Piešťanoch 404 priestupkových oznámení. Možno konštatovať,
že od roku 1981, keď bolo evidovaných 168 priestupkových oznámení, sa každoročne ich
počet zvyšoval. Zvýšenie priestupkovosti bolo zistené najmä na úseku boja proti alkoholizmu
a na úseku ochrany verejného poriadku vo forme vandalizmu a výtržníctva sprevádzané
ničením verejnoprospešných zariadení a rušením nočného kľudu.
V roku 1985 pretrvávali problémy s cigánskym obyvateľstvom; napríklad pre obťažovanie
návštevníkov i obyvateľov nášho mesta ponukou predaja pašovaného tovaru alebo ponukou
veštby. V roku 1985 bolo 20 cigánskych občanov Obvodným oddelením VB v Piešťanoch
stíhaných pre trestné činy a 37 osôb - cigánov pre prečiny. Na úseku priestupkovosti proti
socialistickému spolužitiu sa riešilo na úrovni MsNV 10 priestupkových oznámení na
občanov cigánskeho pôvodu.
V rámci nepovolenej stavebnej činnosti na stavbách individuálnej bytovej výstavby bolo
v roku 1985 zistených 5 prípadov nepovolenej stavebnej činnosti. Tieto priestupky riešila
komisia na prejednávanie priestupkov na úseku výstavby, ktorá uložila pokuty v úhrnnej
výške 3 500,- Kčs.
Finančný odbor MsNV v Piešťanoch vykonával v roku 1985 kontrolnú činnosť formou
periodických revízií hospodárenia na ZŠ a organizáciách v priamom riadení národným
výborom. Tiež komisia na prejednávanie priestupkov na úseku finančnom riešila 4 oznámenia.
Členovia komisie obchodu a cestovného ruchu MsNV uskutočnili v roku 1985 67 previerok,
pričom v 61 prípadoch došlo k zisteniu priestupkov. Po viacerých rokovaniach došlo tiež
k uzavretiu nočného závodu Grill-bar, pretože v ňom, resp. v jeho okolí dochádzalo najviac
k rušeniu nočného kľudu a verejného poriadku.
Rôzna protispoločenská činnosť sa zapríčinila tiež v dôsledku alkoholizmu. Odborná lekárka
v Piešťanoch evidovala v roku 1985 563 alkoholikov.
8. Kriminalita, trestná činnosť v Piešťanoch
Išlo o prípady riešené Obvodným oddelením VB v Piešťanoch, patriace pod OS ZNB
v Trnave.
V roku 1985 bolo v Piešťanoch 958 nápadov trestnej činnosti. Z toho počtu bolo 437 trestných
činov, z ktorých bolo 384 objasnených a 53 neobjasnených. Zbytok, t.j. 521 prípadov boli
prečiny, z ktorých bolo 401 objasnených a 120 neobjasnených. Oproti roku 1984 je percento
objasňovania kriminality lepšie o 6,8 %.
Z druhov trestnej činnosti sa vyskytlo najviac majetkovej trestnej činnosti: - 142 prípadov
krádeže bicyklov (z toho 60 objasnených), krádeže vlámaním – 40 prípadov (z toho 27
objasnených), krádeže motorových vozidiel – 24 prípadov (z toho 20 objasnených). Ďalej

30 prípadov opilosti vodiča, 69 prípadov príživníctva, atď.
V oblasti mravnostno-trestnej činnosti sa vyskytli 2 prípady znásilnenia, 6 prípadov
pohlavného zneužívania (objasnené). Ďalej 46 prípadov násilnej trestnej činnosti, 130
prípadov hospodárskej trestnej činnosti, atď.
Na úseku priestupkovosti bolo OO VB v Piešťanoch v roku 1985 zistených 561 priestupkov
vo verejnom poriadku, v blokovom konaní to činilo sumu 15 530,- Kčs.
Na úseku dopravy bolo zistených 4 825 priestupkov. Počet dopravných nehôd v roku 1985
bol 237, čo je pokles o 22 oproti roku 1984. Boli pritom 3 osoby usmrtené, 58 zranených,
škoda na majetku 1 417 600,- Kčs.
V decembri 1985 boli vzatí do väzby z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny a porušenia
mravnej výchovy žiakov na škole nasledujúci pedagógovia: Dr. Ľudovít Vítko, riaditeľ
SHŠ v Piešťanoch, učitelia SHŠ: Michal Urban, Igor Číž, Pavol Dinka a učiteľ SOU Ján
Chalupka.
9. Branná výchova obyvateľstva
Na území Piešťan riadila túto činnosť Komisia pre brannú výchovu pri MsNV v Piešťanoch;
viedla ju podpredsedníčka MsNV RSDr. Valová. Komisia je rozčlenená na 4 aktívy: branná
výchova a propagácia, záujmovo-branná činnosť, príprava obyvateľstva na CO (POCO)
a príprava brancov, materiálno-technické zabezpečenie. Komisia spolupracovala v oblasti
Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva (JSBVO) s podnikmi, závodmi, školami,
ZO Zväzarm, DPaM v Piešťanoch a ďalšími organizáciami a inštitúciami v Piešťanoch.
V roku 1985 sa uskutočňovali pravidelné školenia v rámci POCO (príprava obyvateľstva na
civilnú obranu).
10. Vyznamenania v roku 1985
Za príkladné plnenie pracovných úloh a za mimoriadne pracovné výsledky udelil prezident
ČSSR vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ nasledujúcim pracovníkom: Ing. Valéria
Kubánová, výskumná pracovníčka Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch; Ján
Mucina, automechanik ČSAO v Piešťanoch; Anna Pruskayová, robotníčka Tesla Piešťany.
V Nemocnici s poliklinikou v Piešťanoch v rámci aktívu brigád socialistickej práce obdržalo:
6 pracovníkov zlaté odznaky BSP (primár kožného oddelenia MUDr. František Vlček CSc.
a ďalší pracovníci), 13 pracovníkov strieborné odznaky BSP, 22 pracovníkov bronzové
odznaky BSP.
10. Zdravotníctvo
1. Nemocnica s poliklinikou Piešťany
V roku 1985 nemocnica zabezpečovala väčšinu zdravotníckych služieb pre občanov
mesta a okolitého regiónu (pozri kap. 9 Starostlivosť o obyvateľstvo, bod 4. Nemocnica
s poliklinikou v Piešťanoch).
11. Šport v Piešťanoch v roku 1985
1. Telovýchovné jednoty. V roku 1985 bolo v Piešťanoch 9 telovýchovných jednôt. Do
športovej činnosti bolo aktívne zapojených vyše 3 400 športovcov.

a) TJ Tesla Piešťany – naša najväčšia TJ mala 612 členov. Je vzorom TJ, mala 4 oddiely
a 2 odbory. 29.12.1985 uplynulo 20 rokov od vzniku TJ. V dôsledku vybudovania Areálu
loptových hier TJ Tesla Piešťany s halou a príslušnými sociálnymi zariadeniami vytvorili sa
v našom meste aj lepšie podmienky pre rozvoj mládežníckej hádzanej. Muži Tesly A skončili
v hádzanej v Slovenskej národnej lige na 3. mieste, dorastenci v 1. dorasteneckej lige na
7. mieste, B družstvo mužov skončilo v majstrovstvách kraja na 3. mieste. Mladší žiaci
hádzanárskeho oddielu sa v roku 1985 stali majstrami kraja a na celoslovenskom finále
v Prešove obsadili 2. miesto.
Ďalším úspešným oddielom boli šachisti, ktorí sa stali majstrami Zs. kraja a vybojovali si
účasť v Slovenskej národnej lige. Najúspešnejším hráčom Tesly A
bol Pavol Szigeti, ktorý získal v 12-tich zápasoch 11,5 bodu.
Ženy z odboru ZRTV sa zapojili do nácviku Spartakiády 1985 a vystúpili i v Prahe v počte
63.
V auguste 1985 sa v Piešťanoch uskutočnil 40. ročník medzinárodného hádzanárskeho
turnaja mužov o Pohár SNP, ktorého organizátorom bola TJ Tesla Piešťany. Zúčastnilo sa
ho 8 celkov, z toho 2 družstvá zo zahraničia. Víťazom sa stalo družstvo ČH Bratislava,
Piešťanci obsadili 4. miesto.
Začiatkom septembra bola TJ Tesla Piešťany organizátorom majstrovstiev Slovenska
v šachu. O šachový trón zápolilo 14 slovenských šachistov; majstrom Slovenska pre rok
1985 sa stal Baňás z Lokomotívy Trnava.
Odbor turistiky TJ Tesla pripravil na 2. mája 1985 10. ročník Tesláckej „Buď fit!. Aj keď
jubilejnému ročníku počasie veľmi neprialo, vydalo sa 663 vyznávačov turistiky do prírody.
b) TJ Družba Piešťany. TJ mala v roku 1985 475 členov, 5 oddielov a 2 odbory. Najväčší
oddiel je futbalový; A družstvo mužov pod vedením trénera Jaroslava Kravárika sa v roku
1985 v majstrovstvách kraja „severozápad“ umiestnilo na 8. mieste. Starší dorastenci
v krajskej súťaži obsadili 2. miesto.
Futbalový oddiel TJ Družba Piešťany usporiadal jubilejný 20. ročník žiackeho futbalového
turnaja o „Štít mesta Piešťany“. Na turnaji štartovalo 12 družstiev, medzi nimi aj mladí
futbalisti domácej Družby. Víťazom sa stalo družstvo žiakov Slovana Bratislava. Medzi
vyhodnotenými najlepšími jednotlivcmi bol aj brankár žiakov Družby Piešťany Andrej
Kravárik.
V basketbalovom oddiele družstvo mladších dorastencov sa stalo majstrom kraja a hralo
v prvej slovenskej lige mladšieho dorastu, čo je najväčší úspech v doterajšej histórii
piešťanského mládežníckeho basketbalu.
Družstvá mužov a žien kolkárskeho oddielu súťažili v roku 1985 v majstrovstvách Zs. kraja.
Kolkárka Viera Tureková obsadila 1. miesto na majstrovstvách okresu Trnava a Daniela
Valášková získala titul majsterky Zs. kraja.
Cvičenky odboru ZRTV sa zúčastnili spartakiády a vystúpili i v Prahe.
c) TJ Sĺňava Piešťany. TJ mala v roku 1985 400 členov v 6-tich oddieloch vodných športov.
O najväčšie úspechy TJ sa opäť pričinili vodní lyžiari. Na majstrovstvách kraja vo vodnom
lyžovaní v roku 1985 získali tituly v súťaži žien Nina Sokolovská, v kategórii staršieho
dorastu Michal Paulík a Jaroslava Kováčová. Na majstrovstvách SSR a ČSSR však najlepší
pretekári TJ Sĺňava a zároveň čs. reprezentanti N. Sokolovská a F. Kováč pre zranenie

neštartovali. V kategórii staršieho dorastu obsadil na majstrovstvách SSR i ČSSR 1. miesto
piešťanský pretekár Petřek.
Úspešní boli aj pretekári v ostatných oddieloch. Na Sĺňave sa uskutočnil 13. ročník „Modrej
stuhy Piešťan“ vo vodnom motorizme, ktorý bol zároveň majstrovstvami ČSSR a SSR.
Absolútnym víťazom sa stal Peter Imramovský z Tatranu Praha. Domáci pretekár Peter
Baláž získal v majstrovstvách SSR v kategórii OA do 250 ccm 2. miesto.
O tituly majstrov Slovenska bojovali na Sĺňave aj jachtári, veslári a kanoisti. Navyše kanoisti
mali v Piešťanoch aj preteky O pohár SNP a majstrovstvá ČSSR.
Veslári TJ Sĺňava získali v roku 1985 13 titulov majstrov Slovenska.
Kanoisti TJ Sĺňava získali v roku 1985 na majstrovstvách SSR 3 tituly (z toho Erban 2 tituly
a Kolík 1 titul).
Členovia jachtárskeho oddielu TJ Sĺňava na majstrovstvách SSR vo windsurfingu obsadili
v svojich kategóriách dve 2. miesta: Jakubčík v triede WG – ľahký a V. Psalman v triede
WG – ťažký.
d) TJ Kúpele Piešťany. TJ mala v roku 1985 390 členov v 3-och oddieloch.
V roku 1985 najlepšie výsledky dosiahli tenisti. Po úspešných výsledkoch na majstrovstvách
Zs. kraja si mladí piešťanskí tenisti úspešne počínali aj na majstrovstvách SSR, ktoré sa
uskutočnili na dvorcoch TJ Kúpele Piešťany. Tituly majstrov Slovenska získali mladší žiaci
Selecká a Oravec vo štvorhre a staršia žiačka Orviská v dvojhre.
Po prvýkrát získali Piešťanci aj tituly majstrov SSR družstiev v tenise žiactva a dorastu.
Na majstrovstvách ČSSR v Pardubiciach získali v zmiešanej štvorhre dorastu bronzovú
medailu Denisa Krištofová s Matejom Stankovským. Ďalšie 2 bronzové medaily si
piešťanskí tenisti vybojovali v súťaži družstiev žiactva a dorastu.
Plavci a vodní pólisti stále zaostávajú za úspechmi z minulosti. Na majstrovstvách SSR
staršieho žiactva v kategórii chlapcov „ročník 1972“ patril medzi objavy majstrovstiev aj
Piešťanec Orlovský, ktorý vyhral preteky na 200 m, 400 m polohové preteky a 100 m znak.
Vodní pólisti v 1. SNL skončili na 2. mieste.
Nohejbalistom sa v SNL v roku 1985 tiež nedarilo z dôvodu odchodu viacerých stabilných
hráčov mužstva.
e) TJ Chirana Piešťany. TJ mala v roku 1985 515 členov v 3-och oddieloch a 1-om odbore.
Pekné úspechy dosiahli v roku 1985 členovia oddielu ľadového hokeja. Seniori sa stali
víťazmi majstrovstiev Zs. kraja a bojovali v marci 1985 s hokejistami Žiliny a Spišskej
Novej Vsi v kvalifikácii o postup do Slovenskej národnej hokejovej ligy. V rozhodujúcom
stretnutí na Zimnom štadióne v Piešťanoch pred 3 tisícami divákmi remizovali so Žilinou
a nepodarilo sa im postúpiť.
V októbri 1985 sa rozbehli opäť hokejové súťaže; piešťanská Chirana sa stala účastníkom
novovytvorenej 2. SNHL.
V roku 1985 sa pozornosť venovala aj rozvoju mládežníckeho hokeja.
Turistický oddiel organizoval v roku 1985 prevažne turistické akcie spartakiádneho významu.
f) TJ Bezovec Piešťany. TJ mala v roku 1985 495 členov.
Členovia lyžiarskeho oddielu mali k dispozícii lyžiarske stredisko na Bezovci neďaleko
Piešťan, ktoré patrí k najvyhľadávanejším strediskám zimných športov v našom kraji. Na

majstrovstvách Zs. kraja v zjazdovom lyžovaní získal u mužov v obrovskom slalome titul
člen TJ Bezovec Daniel Valo. U žien vyhrala slalom i obrovský slalom Piešťanka Nina
Sokolovská.
Oddiel turistiky organizoval v zime turistické akcie v oblasti Považského Inovca.
K najvýznamnejším podujatiam organizovaných oddielom patrili „Inovecká tridsiatka“ a
„Inovecká päťdesiatka“ a „Silvestrovský výstup na Marhát“.
g) TJ Banka. TJ mala v roku 1985 297 členov v 4-och oddieloch a 2-och odboroch.
Piešťany sú v dejinách československého lyžovania na tráve zapísané ako mesto, ktorého
športovci sa ako prví v ČSSR začali venovať tomuto novému druhu lyžovania.
Na svahoch Ahoja, ktoré je letným i zimným strediskom pre lyžiarov a nachádza sa
v bezprostrednej blízkosti Piešťan v miestnej časti Banka sa v lete roku 1985 uskutočnil
6. ročník Ceny Piešťan v lyžovaní na tráve za účasti 35-tich lyžiarov z ČSSR a Maďarska.
V súťaži mužov zvíťazil člen TJ Bezovec Piešťany Ivan Herinek.
V septembri 1985 štartovali po prvý raz oficiálne čs. reprezentanti v NSR na majstrovstvách
sveta v lyžovaní na tráve. Spomedzi 5-tich čs. pretekárov boli traja Piešťanci a to Ivan
Herinek z TJ Bezovec, Ladislav Pišný a Ľubomír Masár z TJ Banka Piešťany. Najlepšie sa
umiestnil Masár, ktorý v konkurencii 85 mužov obsadil v kombinácii 17. miesto.
V rámci TJ sa v roku 1985 darilo aj turistom a ZRTV.
h) TJ Váh Piešťany. TJ mala v roku 1985 71 členov v oddieloch jazdectva, moderného
päťboja a turistiky.
Na majstrovstvách SSR dorastu v skokových a drezúrnych súťažiach v Cíferi získala
v drezúre medzi dorastenkami titul Jana Líšková na koni Vezuv.
V jazdeckom areáli TJ Váh Piešťany sa začiatkom júla 1985 uskutočnil 10. ročník Ceny
Piešťan v jazdectve. Víťazom hlavnej disciplíny – skoku stupňa L sa stal majster ČSSR
v jazdectve Ing. Andrej Glatz zo SVŠT Bratislava. Darilo sa aj domácemu pretekárovi
Jozefovi Kubovi, ktorý obsadil 2. miesto. V kategórii – drezúra stupňa L zvíťazila Jana
Líšková z TJ Váh Piešťany.
ch) TJ Štart Piešťanka. TJ mala v roku 1985 155 členov. Je to čiste ženská TJ na území
Piešťany. Aj v roku 1985 sa TJ zameriavala predovšetkým na súťaže v rámci rezortu družstiev
umeleckej výroby.
V súťažiach ČSTV bola zastúpená oddielmi stolného tenisu a volejbalu a odbormi ZRTV
a turistiky.
Členky TJ sa tiež zapojili do nácviku Spartakiády 1985.
2. Československá spartakiáda 1985
a) Celoštátna spartakiádna štafeta Dukla – Bratislava – Praha.
Štafeta prechádzala dňa 15. februára 1985 okolo poludnia naším mestom. Slávnostný míting
a privítanie štafety sa uskutočnilo na námestí SNP. Predseda MsNV v Piešťanoch Viliam
Herman pripnul stuhy mesta na štafetový kolík. Potom odovzdávali slávnostné stuhy,
čestné hlásenia a socialistické záväzky zástupcovia závodov, škôl, telovýchovných jednôt
a spoločenských organizácií. Zároveň dorazili na Námestie SNP aj hviezdicové štafety, ktoré
ráno štartovali z Veľkých Kostolian, Chtelnice a Koplotoviec smerom do Piešťan. Potom

spartakiádna štafeta pokračovala v ceste smerom do Trnavy.
b) Spartakiádna telovýchovná akadémia.
V Dome umenia SF sa dňa 27.2.1985 uskutočnila Spartakiádna telovýchovná akadémia.
Na akadémii sa predstavili spartakiádnymi skladbami cvičenci z Piešťan; vystúpili mladšie
žiačky, učňovský dorast, dorastenky a ženy. Vystúpenia cvičencov vhodne doplnili
vystúpenie tanečného súboru detí Venček, ukážka súborného cvičenia oddielu karate z TJ
Tesla, vystúpenie študentov Gymnázia k ČSS 1985 a tanec s hudbou žiakov Ľudovej školy
umenia v Piešťanoch.
c) V rámci akadémie boli vyhlásení najlepší športovci roku 1984 mesta Piešťany.
Medzi dospelými sa umiestnila na 1. mieste Nina Sokolovská, vodná lyžiarka TJ Sĺňava
a medzi mládežou sa na 1. mieste umiestnil Miroslav Kopp, boxer TJ Družba.
V súťaži kolektívov obsadili medzi dospelými 1. miesto tenisti TJ Kúpele a medzi mládežou
starší dorastenci TJ Tesly, oddielu hádzanej.
d) Obvodná spartakiáda v Piešťanoch.
Uskutočnila sa dňa 25. mája 1985 na štadióne TJ Družba v Piešťanoch. Vystúpilo vyše 4 000
cvičencov a ich vystúpeniam sa prizeralo okolo 8 000 divákov. Delegáciu OV KSS v Trnave
viedol Anton Hulman, tajomník OV KSS v Trnave. Vystúpenie cvičencov sledoval aj čestný
občan mesta Piešťany Magag Unanovič Petrosjan s manželkou.
V skladbe rodičia a deti vystúpilo 320 detí a rodičov, v ďalších skladbách – najmladšie
žiactvo 260 cvičencov, mladší žiaci 320, mladšie žiačky 320, starší žiaci 432, staršie
žiačky 288, dorastenci 288, dorastenky a ženy 216, muži 80, ženy 396, učňovská mládež
576, dorastenky 576. Dorastenky tiež vytvorili záverečný obraz ČSS ‘85. Pri predvádzaní
záverečného obrazu spievali hymnu demokratickej mládeže a vytvorili nápis „Chceme
mier“.
Časť zo zúčastnených cvičencov potom reprezentovala naše mesto na ČSS 1985 v Prahe.
e) Vyznamenania za Spartakiádu 1985.
Prezident republiky udelil dlhoročnej spartakiádnej cvičiteľke Lýdii Mayerovej, predsedníčke
ZRTV TJ Tesla Piešťany vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“. Okresnými a mestskými
vyznamenaniami boli odmenení ďalší cvičitelia a organizátori obvodnej spartakiády
v Piešťanoch.
Medailou „Za socialistický rozvoj okresu Trnava“ boli odmenení Viktor Hrabovský,
MUDr. Jozef Oslanec; medailou „Za socialistický rozvoj mesta Piešťany“ Milan Janek
a pplk. Stanislav Turčan; vyznamenanie II. stupeň ČSZTV obdržali Viliam Herman, Lýdia
Mayerová, Milan Jurčo a Ladislav Gabovič; medailou ČSZTV boli odmenení Peter Turza
a Jaroslav Mihálik; diplom OV ČSZTV dostala Júlia Blštáková; ďalší boli odmenení
Plaketou ČSS ‘85 a Diplomom ČSS ‘85.
Odmenené boli a ďakovné listy obdržali aj telovýchovné jednoty, školy a ďalšie organizácie,
ktoré sa podieľali na úspešnom priebehu spartakiády v Piešťanoch v roku 1985.
3. 25. ročník Ceny Slovenska. V dňoch 11. a 12. augusta 1985 sa v Piešťanoch uskutočnil 25.
ročník Ceny Slovenska pretekov motocyklov a automobilov. Usporiadateľom bola opäť ZO
AMK Zväzarm Piešťany. Záštitu nad jubilejnou CS prevzal minister vnútra SSR Štefan Lazar
a podnik Tatra Bánovce nad Bebravou. Preteky za pekného počasia sledovalo vyše 30 000
divákov. Tohtoročné preteky boli poznačené 2-mi smrteľnými haváriami motocyklistov, čs.
pretekára Vladimíra Nováka a známeho maďarského pretekára Jánosa Drapála. Štartovalo

260 pretekárov z 12-tich krajín; z ČSSR, Maďarska, Poľska, NDR, Juhoslávie, Rakúska,
Švajčiarska, Fínska, Holandska, Talianska, NSR a Dánska.
Majstrom ČSSR sa stal druhý v poradí v triede do 500 ccm B. Staša na stroji Honda. Piešťanci
– Rudolf Mitošinka obsadil v triede do 500 ccm z 39 štartujúcich 18. miesto ako 10. z ČSSR
a František Tofel 19. miesto. Výsledky: Motocykle – v triede do 125 ccm z 39 štartujúcich
zvíťazil Peter Baláž z ČSSR na stroji MBA, v triede do 250 ccm z 38 štartujúcich T. Bacher
z Rakúska na stroji Rotax, v triede do 500 ccm z 39 štartujúcich Ragginger z Rakúska na
stroji Suzuki.
Automobily – v majstrovstvách ČSSR formula Easter zvíťazil V. Lím z Prahy; v majstrovstvách
ČSSR automobilov A do 1300-M zvíťazil P. Bold z Prahy na voze Lada MTX a víťazom
medzinárodných pretekov formule Easter sa stal Siegert z NDR.
15. novembra 1985 sa uskutočnil v rekreačnom dome Váh slávnostný aktív, na ktorom
sa zúčastnil predseda SÚV Zväzarmu generálmajor PhDr. Egyd Pepich a ďalší hostia. Po
hodnotiacej správe prednesenej predsedom organizačného výboru Ceny Slovenska Viliamom
Hermanom odovzdal generálmajor E. Pepich zväzarmovské vyznamenania a čestné uznania
26 jednotlivcom a 3-om organizáciám. Vyznamenanie „Za rozvoj Zväzarmu SSR“ obdržali
MUDr. Milan Ábel, pplk. Jozef Bečička, Eduard Bertoli, Viliam Herman, Emil Frič a MUDr.
Ladislav Bertoli. Majstrovi športu Petrovi Balážovi odovzdal s. Pepich vyznamenanie „Za
brannú výchovu“.
4. Veľká cena Slovenska vo vodnom lyžovaní
21. ročník Veľkej ceny Slovenska vo vodnom lyžovaní sa konal koncom júna 1985 opäť
na jazere Čerenec pri Vrbovom. Stretlo sa tu 35 vodných lyžiarov z 8-ich štátov. U mužov
dominoval rakúsky pretekár D. Kuhn, u žien si víťazstvo už po druhý raz vybojovala
piešťanská vodná lyžiarka N. Sokolovská.
Výsledky: Muži – víťazom slalomu, skokov a trojkombinácie sa stal Kuhn z Rakúska, víťazom
akrobatickej jazdy Kjosev z Bulharska. Ženy – víťazkou slalomu, skokov a trojkombinácie
bola Sokolovská z ČSSR, v akrobatickej jazde zvíťazila Samohýlová z ČSSR.
5. Silvestrovský beh v Piešťanoch
V roku 1985 sa Silvestrovský beh v Piešťanoch uskutočnil pod názvom „Beh večernými
Piešťanmi“ už na novej trati. Bývalá trať viedla medzi mostami, nová trať viedla ulicami
mesta a jeden okruh meral 1 100 m; štart bol pred budovou riaditeľstva Čs. štátnych kúpeľov
na Pavlovovej ulici. Silvestrovský beh zorganizovali zväzáci z Tesly Piešťany spolu s ďalšími
organizátormi. V siedmich kategóriách súťažilo 310 atlétov.
Víťazom hlavnej kategórie behu mužov na 10 000 m sa stal čs. reprezentant Martin Vrábel
z Dukly Banská Bystrica časom 29:09 min. V kategórii mužov – veteránov nad 40 rokov
zvíťazil Kohút zo Slávie PF Banská Bystrica v čase 35:03 min.
6. Majstrovstvá SSR v triatlone
V Piešťanoch sa v lete 1985 uskutočnil I. ročník majstrovstiev Slovenska v triatlone, ktorý
zorganizovali piešťanskí zväzáci. 110 pretekárov, z ktorých boli 2 ženy, súťažilo v 3-och
disciplínach: v plávaní na 1 300 m, v behu na 10 km a v jazde na bicykli na 40 km.
Víťazom sa stal Albert Adamec z Bratislavy vo výslednom čase 2:11,59 hodiny.
Najstarším účastníkom pretekov bol 61-ročný Karol Kevan z Piešťan, ktorý už predtým

absolvoval predchádzajúce 3 ročníky pretekov piešťanského „Železného muža“. Karol
Kevan je zároveň známym piešťanským otužilcom; v zime pláva v rieke Váh alebo beháva
v plavkách bez ohľadu na mráz.
7. Súťaž o najzdatnejšieho športovca Piešťan
Uskutočnila sa v dňoch 7. a 8. júna 1985. V súťaži sa zároveň plnili podmienky získania
odznaku zdatnosti. Mená víťazov sú: Zuzana Luknárová a Daniela Lachová medzi ženami;
dr. Peter Hrušovský, Radovan Topolčanský, Ivan Kollárik, Peter Prištic a Karol Kevan
medzi mužmi.
8. Sálový futbal v Piešťanoch
Medzi účastníkov majstrovstiev Zs. kraja v sálovom futbale s tzv. „lenivou loptou“ patrilo aj
mužstvo ÚRSST Piešťany. Piešťanci sa stali majstrami kraja, keď vyhrali 14-kolovú súťaž.
Potom na majstrovstvách Slovenska v polovici februára 1985 v Bratislave získali 1. miesto
a titul majstrov SSR. Na majstrovstvách ČSSR v Plzni obsadili 2. miesto.
9. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov
Občania a mládež mesta, ktorí nie sú registrovanými športovcami, pravidelne športujú
pre udržanie svojho zdravia. Mnohí sa venujú rekreačnému behu v prírode; ďalší súťažia
v mestských súťažiach: v kolkoch, v stolnom tenise, vo volejbale, vo futbale, v tenise,
v minifutbale – sú to tzv. mestské ligy neregistrovaných športovcov.
V mestskej lige neregistrovaných v kolkoch súťažilo v roku 1985 8 mužstiev. Majstrom 2.
ročníka súťaže v roku 1985 sa stalo družstvo kolkárov Tesla A.
V rámci mestskej súťaže neregistrovaných v stolnom tenise sa v súťaži jednotlivcov v roku
1985 stal víťazom Rudolf Benko z Chirany OTS; v družstvách zvíťazilo družstvo z Chirany
OTS A.
12. Zahraničné styky
1. Družobné styky Piešťany – Heinola
Družba a vzájomné návštevy medzi naším mestom a 17-tisícovým mestom Heinola vo
Fínsku trvajú už 18 rokov. V dňoch 27. augusta až 3. septembra 1985 navštívila Heinolu
5-členná delegácia piešťanských žien. Viedla ju podpredsedníčka MsNV v Piešťanoch
Dr. Anna Valová a jej členkami boli Žanka Beerová, Eva Kubánová, Anna Nebenführová
a Mária Ondrušková.
Fínski priatelia pripravili pre naše ženy na každý deň bohatý program. Tie obdivovali
v Heinole športový areál, trhovisko, mestské parky a ďalšie objekty; zaujímali sa tiež
o sociálnu starostlivosť vo Fínsku a udivil ich všadevládnuci poriadok, čistota, kľud
a prirodzená disciplinovanosť. Naša delegácia sa v Heinole stretla s dobrými priateľmi,
pracovitými a mierumilovnými ľuďmi.
V dňoch 15. – 21. septembra 1985 pri príležitosti 40. výročia oslobodenia našej vlasti zavítal
do Piešťan starosta Heinoly Jarrko Paronen s manželkou. Naši hostia si prehliadli naše mesto,
navštívili niektoré podniky a kultúrne zariadenia. Na zasadnutí Rady MsNV v Piešťanoch
starosta Heinoly Paronen prevzal z rúk predsedu MsNV v Piešťanoch Viliama Hermana
Pamätnú medailu mesta Piešťany za dlhoročné družobné styky.

2. Družobné styky Piešťany – Budapešť
Trvajú medzi Piešťanmi a XI. obvodom Budapešti od roku 1974. Tento budapeštiansky
obvod má asi 200 000 obyvateľov a analógiu s Piešťanmi: rieku, kopce, liečivé pramene
(známe Gellértove kúpele). 15. marca 1985 sa zástupcovia oboch strán zišli v našom meste.
3. Ďalšie návštevy zo zahraničia
a) Čs. štátne kúpele v Piešťanoch navštívila delegácia ČĽR vedená členom Štátnej rady
a predsedom Štátnej plánovacej komisie ČĽR Song Pingom.
b) Z Nikaraguy prišli na pozvanie ÚV ČSZŽ do našej vlasti 2 predstaviteľky Združenia
nikaragujských žien „Luisa Amanda Espinoza“. Podstatnú časť svojho pobytu v našej vlasti
strávili v Piešťanoch. Jednou z nich bola 69-ročná Clotilda Ruiz de Lorente, matka 4-och
synov, z ktorých dvaja padli už pred 20-timi rokmi v národnooslobodzovacom boji a ďalší
dvaja za udržanie samostatnosti Nikaraguy stále bojujú.
c) 27. augusta 1985 navštívila naše mesto delegácia odborových zväzov štátnej správy
Kuvajtu – boli prijatí na MsNV v Piešťanoch.
13. Plnenie úloh Volebného programu NF SSR mesta Piešťany za obdobie
1981 – 1985
MsV NF SSR a MsNV v Piešťanoch zabezpečovali v rokoch 1981 – 1985 plnenie úloh
Volebného programu Národného frontu SSR mesta Piešťany.
Obdobie rokov 1981 – 1985 v našom meste bolo v znamení realizácie hospodárskej
a sociálnej politiky KSČ v období po XVI. zjazde KSČ, plnenie úloh 7. päťročného plánu
a plnením úloh Volebného programu NF mesta Piešťany za obdobie rokov 1981 – 1985.
Úlohy sa plnili v 2-och hlavných oblastiach:
- masovopolitická a organizátorská práca MsNV;
- hospodársko-organizátorská práca MsNV.
A. Masovopolitická a organizátorská práca MsNV v Piešťanoch v rokoch
1981 - 1985
Vcelku možno konštatovať, že dosiahnuté priaznivé výsledky v masovopolitickej
a organizátorskej práci v rámci plnenia Volebného programu NF v rokoch 1981 – 1985 boli
prejavom rozvinutej politicko-organizátorskej a ideovo-výchovnej práce MsV KSS, MsV
NF a MsNV v Piešťanoch. Masovopolitická a organizátorská práca MsNV v Piešťanoch
v súlade s uzneseniami MsV KSS v Piešťanoch a v súvislosti so zvýšením právomocí
a kategorizácie mesta sa realizovala predovšetkým v nasledujúcich 6-tich oblastiach.
1. Politicko-organizátorská činnosť MsNV
V tejto oblasti sa zaznamenal silnejúci vplyv plenárnych zasadnutí MsNV pri riešení
základných otázok hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta. Účasť poslancov
MsNV na plenárnych zasadnutiach za obdobie 5-tich rokov sa pohybovala okolo 91 %.
Rada MsNV v Piešťanoch úspešne a dôsledne plnila úlohy straníckych a štátnych orgánov;
tiež priamo riešila pripomienky občanov smerom na organizácie priamo riadené MsNV
a podieľala sa na riešení pripomienok občanov mesta smerom k ústredne riadeným
organizáciám na území mesta.
Pomocníkom v organizátorskej práci MsNV bolo 13 občianskych výborov, prostredníctvom

ktorých sa občania mesta aktívne zapájali do rozvoja hospodárskeho, kultúrneho, zdravotného
a sociálneho života mesta.
Každoročne v jarnom a jesennom období organizoval MsNV v spolupráci s MsV KSS verejné
schôdze strany a pohovory s občanmi. V období rokov 1981 – 1985 bolo zorganizovaných
spolu 119 verejných schôdzí a pohovorov, ktorých sa zúčastnilo takmer 18 tisíc občanov.
Vznesených bolo viac ako 2 tisíc pripomienok nielen smerom k organizáciám riadených
MsNV, ale aj na organizácie ústredne riadené. Pripomienky sa týkali najmä širokej oblasti
obchodu, komunálnych služieb, dopravy, údržby miestnych komunikácií, výstavby
inžinierskych sietí (najmä plynovodov a vodovodov) a pod. Plnenie týchto pripomienok si
vyžiadalo veľké množstvo organizátorskej práce.
2. Spolupráca MsNV s orgánmi a organizáciami NF SSR
V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Piešťanoch (v tom období KaSS)
zabezpečovali spoločenské organizácie ako napr. SZM, Slovenský zväz žien, Zväzarm,
telovýchovné jednoty a ďalšie, prednáškovú činnosť a besedy, napr. so zaslúžilými členmi
KSČ, s účastníkmi národnooslobodzovacieho boja, s funkcionármi politických a štátnych
orgánov, o požiarnej ochrane, brannej výchove a pod.
Na počesť významných výročí rozvíjali spoločenské organizácie svoju aktivitu v rámci akcie
Zveľaďovanie a každoročne sa podieľali na plnení celomestských socialistických záväzkov
odpracovaním viac ako 53 % všetkých brigádnických hodín.
3. Socialistická súťaž
Socialistická súťaž bola každoročne organizovaná medzi národnými výbormi na počesť
významných štátno-politických výročí. V rámci mesta sa tiež organizovalo záväzkové
hnutie medzi organizáciami NF, občianskymi výbormi, podnikmi a závodmi, školami, na
základe ktorého sa každoročne vyhlasovali celomestské socialistické záväzky. Za volebné
obdobie rokov 1981 - 1985 bolo v našom meste prijatých spolu 525 kolektívnych a 11 626
individuálnych socialistických záväzkov a vytvorená hodnota diela akcie „Z“ predstavuje
116,5 mil. Kčs.
4. Akcia Zveľaďovanie
V neinvestičnej časti akcie „Z“ sa plánovalo dosiahnuť za obdobie rokov 1981 – 1985
celkovú hodnotu diela za 57,3 mil. Kčs; v skutočnosti sa vytvorila celková hodnota diela za
87,8 mil. Kčs, keď sa odpracovalo 2,25 mil. brigádnických hodín.
MsNV v Piešťanoch plánoval a zabezpečoval prostriedky na plnenie investičnej časti „Z“
volebného programu. Pôvodne sa predpokladalo v rokoch 1981 – 1985 s realizáciou 17-tich
stavieb v hodnote diela za 22,7 mil. Kčs. Keďže 4 stavby boli z akcie „Z“ vyňaté a zároveň
bolo v jej rámci ukončených ďalších 11 stavieb, znamená to, že v rokoch 1981 – 1985
bolo v rámci akcie „Z“ dokončených resp. rozostavených spolu 24 stavieb a bola vytvorená
hodnota diela za 28,7 mil. Kčs.
Dokončené stavby z pôvodného plánu boli: komunikácia v záhradníctve Technických
služieb mesta Piešťany; autobusové čakárne pre 40 cestujúcich; autobusové čakárne pre 60
cestujúcich; plynofikácia Hollého ulice; komunikácia Budovateľská ulica; bazén 50 m na
Sĺňave II. (hodnota diela 5,2 mil. Kčs); inžinierske siete k bazénu na Sĺňave II.; prístavba
Materskej školy na Detvianskej ulici; hádzanárske ihrisko TJ Tesla.

Dokončené stavby, ktoré v rámci akcie „Z“ boli realizované nad rámec pôvodného volebného
programu: lyžiarsky vlek na Ahoji, sadové úpravy pri Dome umenia SF, trafostanica v miestnej
časti Banka, ubytovacie chatky na Sĺňave I., vstupný objekt do haly TJ Tesla, rekonštrukcia
kotolne na Zimnom štadióne, plynofikácia v miestnej časti Banka, plynofikácia v Bodone.
V rokoch 1986 - 1987 sa v akcii „Z“ plánuje dokončiť 5 rozostavených stavieb: mestská
ľudová knižnica (zatiaľ vytvorená hodnota diela 5,1 mil. Kčs); telocvičňa pre tenisový
oddiel (zatiaľ za 3,2 mil. Kčs); dom brannej výchovy (zatiaľ za 1,1 mil. Kčs); detské jasle
na ulici 9. mája; výkupňa druhotných surovín.
Z pôvodne plánovaných stavieb v akcii „Z“ pre roky 1981 - 1985 boli vyradené: školská
stravovňa pri I. ZŠ (bude sa realizovať od roku 1986 formou účelovej investičnej výstavby);
detské jasle 35 miestne (nezaradená pre nedostatok stavebných kapacít); úprava a sociálne
zariadenia rekreačnej oblasti Lido (údržba a čistenia Lida sa zabezpečovalo brigádami
v rámci jarného a jesenného upratovania); prístrešky autobusovej stanice (stavba bola
realizovaná v roku 1983 formou účelovej investičnej výstavby v investorstve Technických
služieb mesta Piešťany).
5. Mocensko-správna činnosť MsNV
Plenárne zasadnutie MsNV a Rada MsNV v Piešťanoch v priebehu päťročného obdobia
pravidelne kontrolovali plnenie „Komplexných opatrení na zvýšenie účinnosti boja proti
kriminalite a ostatným protispoločenským javom“ schválenými MsNV v Piešťanoch v roku
1981.
Na úseku priestupkovosti bolo v centrálnom registri evidovaných v roku 1981 168
priestupkov, v roku 1982 ich bolo 209, v roku 1983 321, v roku 1984 a v roku 1985 bolo
rovnako 404 priestupkových oznámení. Jednotlivé oznámenia sa týkali porušovania zásad
socialistického spolužitia, boja proti alkoholizmu, ďalej boli priestupky proti verejnému
poriadku (napr. nepreukázanie totožnosti) a proti socialistickému poriadku. V niektorých
prípadoch boli priestupcom uložené verejné pokarhania zverejnením v okresnom týždenníku
Trnavský hlas.
6. Kontrolná a previerková činnosť MsNV
Za obdobie rokov 1981 - 1985 uskutočnil Výbor ľudovej kontroly pri MsNV v Piešťanoch
spolu 322 kontrolných akcií, z ktorých bolo 249 neplánovaných.
VĽK pri previerkach zistil, že zásady kontrolnej činnosti málo prenikajú na pracoviská.
Organizácie, najmä z oblasti služieb, obchodu a závodov verejného stravovania, sa viac
spoliehali na vonkajšiu kontrolu ako na vlastnú vnútropodnikovú kontrolu. Previerky
boli zamerané na kontrolu úloh v štátnom a družstevnom maloobchode, v podnikoch
poskytujúcich platené služby, na dodržiavanie bytového zákona a na využitie bytového
fondu, na dodržiavanie vyhlášky o držaní a chove psov na území mesta, dodržiavanie zásad
kontroly v národnom hospodárstve a štátnej správe, dodržiavanie socialistickej zákonnosti
pri výstavbe chát, uplatňovanie trhového poriadku na mestskom trhovisku a pod.
B. Hospodársko-organizátorská práca MsNV v Piešťanoch v rokoch 1981 -1985
Hospodársko-organizátorská práca v meste Piešťany za uvedené obdobie v súlade s úlohami
VII. päťročnice sa uskutočňovala jednak v ústredne riadenom hospodárstve v jednotlivých

podnikoch, závodoch, výrobných družstvách a ďalších organizáciách a tiež v hospodárstve
riadenom MsNV, resp. NV vyššieho typu (stupňa). Stanovené úlohy sa realizovali
predovšetkým v nasledujúcich 3-och oblastiach:
1. Demografický vývoj a zamestnanosť v Piešťanoch
Mesto Piešťany svojou vybavenosťou plní funkciu sídla miestneho a obvodného významu
a vzhľadom k prítomnosti kúpeľov a charakteru kúpeľného mesta v niektorých oblastiach
i funkciu nadmestského významu.
Piešťany možno charakterizovať ako kúpeľno-rekreačné stredisko s vyvinutým moderným
ľahkým priemyslom.
Počet obyvateľov mesta sa zvýšil z 30 923 v roku 1981 na 32 401 v roku 1985 (podľa iných
údajov na 32 528 k 1.1.1986), čo je v súlade so schválenou smernicou o výhľadovej veľkosti
mesta, podľa ktorej malo mesto v roku 1985 dosiahnuť celkove 32 500 obyvateľov.
2. Rozvoj výroby a materiálno-technickej základne podnikov a závodov v Piešťanoch
v rokoch 1981 - 85
Podnikom a závodom v Piešťanoch sa za uplynulé obdobie vo veľkej miere darilo plniť
zámery VII. päťročnice. Prispela k tomu predovšetkým vcelku dobrá organizátorská práca
hospodárskych, straníckych, odborárskych a mládežníckych vedení v týchto podnikoch
a závodoch.
Podniky a závody však realizovali svoje výrobné úlohy v pomerne obťažnejších podmienkach,
než sa to v celom našom národnom hospodárstve predpokladalo. Zo strany niektorých
kapitalistických štátov boli voči našej republike uplatňované diskriminačné opatrenia
v zahraničnom obchode a tiež sa zostrila zahraničná konkurencia.
Vo vnútornej ekonomike sa musel znížiť predpokladaný objem spotreby palivovoenergetických
zdrojov, dovoz niektorých surovín a tiež bola znížená miera investícií.
Čiastočnú stagnáciu v niektorých oblastiach národného hospodárstva spôsobili aj zastaralé
formy riadenia a organizácia práce a problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
Ďalej pomalé prenikanie výsledkov vedy a techniky do výroby a uskutočňovanie modernizácie
materiálno-technickej základne; tiež sa ukázala potreba rýchlejšieho prechodu z extenzívneho
na intenzívny spôsob výroby. Tiež bude treba v niektorých prípadoch zvyšovať pracovnú
disciplínu a tiež postupne odstraňovať rovnostárstvo v odmeňovaní.
Koncernový podnik Tesla Piešťany. Najvyšší podiel na rozvoji priemyselnej výroby mesta
v období rokov 1981 – 1985 mala najväčšia výrobná organizácia na území Piešťan a to k.p.
Tesla.
Rozpracované zjazdové rokovania uložili podniku výrobou elektronických súčiastok
vytvárať podmienky pre elektronizáciu národného hospodárstva ČSSR. V prvých rokoch
7. päťročnice mala ešte Tesla odbytové ťažkosti, ale počnúc rokom 1983 sa naopak začali
zvyšovať požiadavky na výrobky do takej miery, že vybudované výrobné kapacity už
nepostačovali.
Do výroby bolo z vlastného vývoja zavedených 152 nových výrobkov a podnik sa podieľal
na riešení 6-tich štátnych úloh.
Čs. štátne kúpele Piešťany. Čs. štátne kúpele, ktoré mestu dávajú svoj charakter, rovnako
úspešne splnili úlohy vyplývajúce z rozpracovaných záverov XVI. zjazdu KSČ a zakotvených
v úlohách pre VII. päťročnicu.

Za obdobie rokov 1981 - 1985 odliečila organizácia viac ako 260 tisíc pacientov, z toho
takmer tri štvrtiny ústavných. Z uvedeného počtu ústavných pacientov tvorili takmer jednu
tretinu zahraniční pacienti, ktorí vysoko hodnotili poskytované zdravotnícke služby.
Kúpeľná organizácia v priebehu uplynulých rokov venovala pozornosť i ďalšiemu
investičnému rozvoju, keď začiatkom VII. päťročnice boli odovzdané do užívania liečebný
dom Balnea Esplanade a Balneoterapia II., čím sa zvýšila lôžková kapacita o 512 postelí
a 1 250 hlavných procedúr denne.
Ďalšie podniky, závody a organizácie ústredne riadené v rokoch 1981 – 1985. Z ďalších
veľkých podnikov a závodov na území mesta, ktoré úspešne splnili úlohy päťročnice je
treba spomenúť Mlyny a cestovinárne, Pozemné stavby, ČÚAPZ, Zornicu, ÚRSST,
Poľnohospodárske stavby, JRD Družba a celý rad ďalších organizácií, ktoré okrem výrobných
úloh venovali pozornosť aj sociálnym programom i ďalšiemu rozvoju nášho mesta.
Z väčších podnikov sa nedarilo splniť v plnej miere stanovené úlohy k.p. Chirana Piešťany.
Na plnení stanovených úloh sa podieľali aj výrobné družstvá v Piešťanoch a to najmä DUV
Piešťanka, VD Tvorba a VD Rozvoj.
Rozvoj materiálno-technickej základne podnikov a závodov ústredne riadených na území
Piešťan v rokoch 1981 – 1985
Podniky, závody a organizácie na území Piešťan venovali v rokoch 1981 - 1985 pozornosť
rozvoju svojej materiálno-technickej základne. V období VII. päťročnice bolo na území
mesta v rámci investičnej výstavby dokončených 29 väčších investičných celkov a nových
výrobných objektov.
Realizované boli nasledujúce stavby (t.j. dokončené):
Investor Riaditeľstvo diaľníc:
stavba diaľnice D-61 Hlohovec – Piešťany v rozpočtovom náklade 583 mil. Kčs;
Investor Tesla, k.p.:
- stavba pre integrované obvody za 76,3 mil. Kčs
- 128 lôžková ubytovňa za 6,7 mil. Kčs
- dusíkareň E2 za 28,3 mil. Kčs
- Stredné odborné učilište elektrotechnické za 4,8 mil. Kčs;
Investor Čs. štátne kúpele:
- kabelizácia Kúpeľného ostrova za 2,3 mil. Kčs
- materská škola T-60 za 2 mil. Kčs
- detské jasle T-35 za 2,3 mil. Kčs
- technická úprava a oplotenie MŠ a DJ za 3,2 mil. Kčs;
Investor Zs. vodárne a kanalizácie:
- rozšírenie čističky odpadových vôd za 56,4 mil. Kčs
- kanalizačný zberač C za 10 mil. Kčs
- rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete za 20,3 mil. Kčs;
Prior Partizánske: Obchodný dom Prior Piešťany za 59,8 mil. Kčs;
Chirana, k.p.:
- stoláreň za 2 mil. Kčs
- náhradný zdroj elektr. energie za 2 mil. Kčs
- nadstavba sociálneho zariadenia za 2 mil. Kčs;
Chirana OTS: - objekt garáží v závode za 1,4 mil. Kčs;

Mlyny a cestovinárne:
- obnova mlyna za 27,8 mil. Kčs
- rozšírenie cestovinárne za 9,7 mil. Kčs;
ČÚAPZ: - dostavba ústavu za 14,5 mil. Kčs;
SAV: - Spoločné pracovisko SAV za 10,9 mil. Kčs;
Povodie Váhu: - Stredné odborné učilište vodohospodárske za 34,2 mil. Kčs
- ubytovňa PV II. za 2 mil. Kčs;
Štátne lesy: - expedičný sklad dreva za 7,4 mil. Kčs;
DUV Piešťanka: - stredisko praktického vyučovania pre žiakov za 2 mil. Kčs;
Čs. štátne kúpele: - parkovisko v hospodárskej časti za 2 mil. Kčs;
Zdroj: veľkoobchodné sklady – haly za 3,7 mil. Kčs;
Jednota: - sklad stavebnín za 1,8 mil. Kčs
- predajňa a ZRS v m.č. Banka za 2,2 mil. Kčs.
Celkové rozpočtové náklady za uvedené stavby predstavovali 981 mil. Kčs.
Zároveň za obdobie rokov 1981 – 1985 bolo v Piešťanoch rozostavaných 15 stavieb, ktorých
rozpočtový náklad predstavuje 1 030,2 mil. Kčs. Stavby majú byť dokončené v rokoch 1986
– 1988. Ide o nasledujúce stavby:
Riaditeľstvo diaľníc: – diaľnica D-61 Piešťany – Horná Streda v rozpočtovom náklade 534
mil. Kčs;
Československé dráhy: – elektrifikácia Leopoldov - Púchov v hodnote 162 mil. Kčs;
VÚRCH: – výstavba ústavu – exper. časť v hodnote 48 mil. Kčs;
Slovenská správa rekreačnej starostlivosti:
- zotavovňa ROH I. stavba v hodnote 41 mil. Kčs
- zotavovňa ROH IV. stavba v hodnote 33 mil. Kčs;
SZBD: – účelové zariadenie SZBD v hodnote 23,7 mil. Kčs;
ÚV Zväzu invalidov: – rekreačný objekt ZI v hodnote 43 mil. Kčs;
Tesla, k.p.: – výrobná hala pre TŤP (telesne ťažko postihnutých) v hodnote
34,9 mil. Kčs;
Chirana ÚZO: – náhradné objekty v hodnote 10 mil. Kčs;
Chirana k.p. : – slobodáreň a internát v hodnote 12,5 mil. Kčs;
Mlyny a cestovinárne: – materská škola v hodnote 2,3 mil. Kčs;
DUV Piešťanka: – Domov mládeže SZVD v hodnote 20 mil. Kčs;
Stavoinvesta: – združené zdravotné zariadenie v hodnote 42,9 mil. Kčs
- Dom služieb v hodnote 18,6 mil. Kčs
- obchod na sídlisku Adam Trajan v hodnote 4,3 mil. Kčs.
JRD Družba Piešťany. JRD Družba, nositeľ „Radu práce“, vybrané ukazovatele za roky
1981 – 1985 vždy splnilo nad 100 %. Najúspešnejším rokom v období 7. päťročnice bol
rok 1984, kedy JRD Družba dosiahnutými hektárovými výnosmi obilnín obsadilo 1. miesto
v rámci Kooperačného obvodu i v rámci okresu Trnava.
3. Rozvoj hospodárstva riadeného národnými výbormi v Piešťanoch v rokoch
1981 – 1985
Pri ďalšom rozvoji mesta a uspokojovaní potrieb jeho obyvateľstva v rokoch 1981 – 1985

boli plnené úlohy:
a) v hospodárstve riadenom vyššími stupňami národných výborov – t.j. ZsKNV v Bratislave
a ONV v Trnave.
Predovšetkým odvetvové odbory ZsKNV a ONV a to miestneho hospodárstva, stavebníctva,
dopravy, obchodu a cestovného ruchu zabezpečovali v uplynulom období činnosť svojich
podnikov, závodov a prevádzok na území Piešťan, ako napr. n.p. Reštaurácie Trnava,
VKUS, Drevovýroba, Kovovýroba, Elektrokov, OSP, Okresný podnik komunálnych služieb
a ďalšie.
b) v hospodárstve riadenom MsNV v Piešťanoch
- boli to Technické služby mesta Piešťany, prevádzkareň Folklór, kino Moskva a ďalšie
kultúrne a výchovné organizácie na území mesta.
MsNV v Piešťanoch zabezpečoval v rokoch 1981 – 1985 svojou organizačnou a koordinačnou
činnosťou plnenie úloh volebného programu v nasledujúcich 9-tich oblastiach:
3.1. Komplexná bytová výstavba, občianska a technická vybavenosť v Piešťanoch v rokoch
1981 - 1985
Za roky 7. päťročnice sa vo všetkých formách bytovej výstavby predpokladalo dokončiť
spolu 1 346 bytových jednotiek, z toho dodávateľskou formou 1 115 bytov, v individuálnej
bytovej výstavbe 213 bytov a svojpomocnou družstevnou výstavbou 18 bytov.
Z celkového počtu dodávateľských bytov bolo dokončených 120 bytov na Komenského
ulici, 156 bytov na sídlisku Vodárenská, 760 bytov na I. stavbe A. Trajan a 79 bytov bolo
dokončených v rozptyle (OSP na Leninovej a Valovej ulici, Chirana na Čkalovovej ulici
a Tesla v areáli podniku pre telesne ťažko postihnutých), Tieto dodávateľské byty boli
rozdelené na 312 komunálnych bytov, 756 družstevných bytov a 47 podnikových bytov.
Príprava a otvorenie výstavby bytov na sídlisku A. Trajan nebolo bez ťažkostí. Uznesenie
vlády SSR č. 109 z roku 1982 na sprísnenie ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
spôsobilo, že nebola schválená celková územno-plánovacia dokumentácia sídliska Adam
Trajan na vyše 3 tisíc bytov. Bola schválená najprv iba urbanistická koncepcia na stavbu A.
Trajan I. o počte 760 bytov a len neskôr dostali súhlas aj stavby A. Trajan II. a III. o kapacite
1 440 bytov. Z dôvodu prepracovania územno-plánovacej dokumentácie sídliska A. Trajan
došlo jednak ku sklzu v začiatku výstavby prvých obytných blokov sídliska, zároveň došlo
tiež ku sklzu začiatku výstavby občianskej vybavenosti, najmä predškolských zariadení
a základnej školy na sídlisku.
V rokoch 1981 - 1985 budovanie občianskej vybavenosti v Piešťanoch nepostupovalo
súbežne s bytovou výstavbou a to najmä pre nedostatok dodávateľských a finančných
prostriedkov. V 7. päťročnici boli z objektov občianskej vybavenosti dokončené výstavba
obchodno-obslužného centra na sídlisku Pri Váhu, Dom kožušín na Ulici ČSA, obchodný
dom Prior, reštaurácia Kazačok podniku Reštaurácie Trnava i ďalšie objekty.
Z ďalších objektov občianskej vybavenosti budovaných formou zaostávajúcej občianskej
vybavenosti je aj občanmi mesta pozorne sledovaná výstavba združeného zdravotného
zariadenia (polikliniky) – na okraji mesta smerom na Trnavu a výstavba domu služieb.
Investorom uvedených stavieb je Stavoinvesta Trnava a dodávateľom stavebných prác
Pozemné stavby závod Piešťany; ich výstavba pokračovala v rokoch 1981 - 1985 pomalým
tempom, ani nie tak z kapacitných možností dodávateľa, ale stanovením nízkych finančných
objemov v jednotlivých rokoch.

V rámci technickej vybavenosti sídlisk boli vybudované potrebné inžinierske siete na
sídliskách A. Trajan a Vodárenská a v rozptyle pre individuálnu bytovú výstavbu na uliciach
Vodárenská a Čkalovova a z väčšej časti tiež v lokalite Tobolka v miestnej časti Banka.
3.2. Príprava územia pre ďalšiu výstavbu v Piešťanoch.
V rokoch 1986 – 1990 sa v rámci 8. päťročnice plánuje na území mesta postaviť 1 342 bytov
dodávateľskou formou a 150 bytov v individuálnej forme bytovej výstavby.
V dodávateľskej forme to bude predovšetkým výstavba II. a III. stavby sídliska A. Trajan,
136 bytov na Vrbovskej ceste, 32 bytov aj s obchodmi na Ul. ČSA, 96 bytov medzi ulicami
Rázusovou a Poštovou.
Pre možnosť ďalšej výstavby je spracovaný koncept obytného súboru v časti „Kanada“
o kapacite 896 bytov s príslušnou občianskou vybavenosťou a tiež sa spracovala urbanistická
štúdia pre ďalší obytný súbor Stred IV. v teritóriu mesta.
Už dlhšiu dobu je spracovávaná štúdia na odkanalizovanie ľavobrežnej strany Váhu, ktorého
výstavba sa však doteraz nerealizovala.
Individuálna bytová výstavba bude pokračovať na východnej strane predĺženej Vodárenskej
ulici, ďalej v lokalite Tobolka v miestnej časti Banka a na ulici Haluzického a Čkalovovej.
Tiež je v štádiu riešenia koncept mimomestskej dopravy prechádzajúcej v súčasnom období
mestom.
3.3. Tvorba a ochrana životného prostredia
Podniky, závody a organizácie pôsobiace na území mesta Piešťany boli v rokoch 1981 – 1985
na základe kúpeľného štatútu povinné starať sa o tvorbu a ochranu životného prostredia.
Údržbu a tvorbu verejnej zelene zabezpečovali predovšetkým Technické služby mesta
Piešťany. Kúpeľný a mestský park mali rozlohu 125 ha, lesopark Červená veža 19 ha,
rekreačná zeleň 19 ha, sídlištná zeleň 9 ha a účelová zeleň 54 ha. V jarných mesiacoch v
roku 1985 prebiehala akcia „1000 spartakiádnych stromov“; na sadení porastov sa podieľali
najmä občianske výbory a spoločenské organizácie za odbornej spolupráce s pracovníkmi
Technických služieb mesta Piešťany.
Medzi dôležité zložky životného prostredia patrilo aj zásobovanie obyvateľov mesta pitnou
vodou. Verejný vodovod je vybudovaný prakticky v celom meste; doposiaľ nie je vo vyššie
položených lokalitách miestnej časti Banka a miestnej časti Kocurice.
Keďže požiadavky na pitnú vodu neboli v uplynulom období v plnej výške pokryté, začalo
sa v 7. päťročnici s projektovou prípravou na rekonštrukciu a rozšírenie vodovodných sietí
v Piešťanoch. Plánuje sa využitie vodných zdrojov pre mesto aj z oblasti obce Sokolovce.
Kanalizačná sieť v Piešťanoch nestačila v prípade dažďov vysokej intenzity dostatočne
rýchlo odvádzať odpadovú vodu. Napr. v mestskej časti Floreát v prípade extrémnych zrážok
dochádzalo k spätnému vyplavovaniu.
Po uvedení novej čističky odpadových vôd do prevádzky je čistenie odpadovej vody mesta
zabezpečené v potrebnej miere.
Odvoz smetia, t.j. pevného komunálneho odpadu, zabezpečovali Technické služby mesta
do oblasti severne od Piešťan, kde sa pôvodne ťažili štrkopiesky. Vývoz odpadu bol
zabezpečovaný 2-mi vozidlami pre kontajnerový zber a 3-mi špeciálnymi vozidlami na zber
pomocou „Kuka“ nádob. Pre zamedzenie vzniku svojvoľných skládok odpadu na okrajoch
mesta bolo neustále rozmiestnených 25 kusov veľkokapacitných kontajnerov.

3.4. Hospodárstvo riadené MsNV v Piešťanoch
V rokoch 1981 - 1985 narástol počet pracovníkov hospodárstva riadeného MsNV
v Piešťanoch o 57 a dosiahol celkový počet 373 pracovníkov. V roku 1982 to boli pracovníci
Mestského kultúrneho strediska, ktoré prešlo z rezortu kultúry do hospodárstva MsNV.
Rovnako opatrovateľská služba sociálneho zabezpečenia, ktorá bola spätne delimitovaná
z okresného podniku k MsNV v roku 1983.
Takmer dve tretiny hospodárstva MsNV v Piešťanoch predstavovali Technické služby
mesta Piešťany so svojimi 239-timi pracovníkmi. Technické služby mesta v oblasti účelovej
investičnej výstavby preinvestovali za obdobie rokov 1981 - 1985 29 mil. Kčs, z toho 24
mil. Kčs na stavebných prácach. Boli to:
- výstavba záhradníctva Technických služieb mesta za železnicou,
- zastrešenie zimného štadióna, ktoré však od 1.1.1983 prešlo do investorstva
Stavoinvesty,
- chodníky, terénne úpravy a dlažby pri obchodnom dome Prior,
- parkovisko pri letisku,
- výstavba dočasnej autobusovej stanice.
Celkový rozpočet MsNV v Piešťanoch v roku 1981 z pôvodne plánovaného v hodnote 36,3
mil. Kčs bol skutočne čerpaný vo výške 49,4 mil. Kčs; v roku 1982 bol plánovaný rozpočet
34,2 mil. Kčs a skutočný 50 mil. Kčs; v roku 1983 plánovaný 33,8 mil. Kčs a skutočný 53,4
mil. Kčs; v roku 1984 plánovaný 35,8 mil. Kčs a skutočný 55,6 mil. Kčs a v roku 1985
plánovaný rozpočet bol 38 mil. Kčs a skutočný 52,6 mil. Kčs. V roku 1985 bol by čerpaný
rozpočet ešte vyšší, avšak dosiahnuté náklady boli znížené refundáciou nákladov na opravu
komunikácií na uliciach Jilemnického a Malinovského Riaditeľstvom diaľníc v Bratislave.
Vysoké prekročenie pôvodných rozpočtov plánovaných na začiatku každého roka bolo
spôsobené najmä mimoriadnymi dotáciami z nadriadených orgánov najmä na údržbu
a opravu miestnych komunikácií, na neplatené služby, opravu a údržbu škôl a pod.
3.5. Bytová politika MsNV v Piešťanoch
V rokoch 1981 - 1985 síce vzrástol bytový fond v Piešťanoch, postavený dodávateľskou
formou, o 1 346 novopostavených bytov, avšak záujemcov o pridelenie bytu v Piešťanoch
bolo stále veľa.
Najviac bytov, t.j. 756 družstevných bolo pridelených občanom mesta na základe poradovníka
Okresného stavebného bytového družstva občanov v Trnave; okrem nových bytov sa tiež
prideľovali voľné byty z doterajšieho bytového fondu družstva. Aj tak ešte ostalo veľa
záujemcov o pridelenie družstevného bytu.
Na pridelení novopostavených 47 podnikových, t.j. družstevno-stabilizačných bytov
zamestnancom jednotlivých podnikov, sa podieľal MsNV v Piešťanoch.
Za roky 1981 – 1985 bolo v Piešťanoch pridelených tiež 312 komunálnych, t.j. štátnych
bytov. Väčšina týchto bytov bola na základe užívateľského rozpisu z nadriadeného orgánu
pridelená pracovníkom Ministerstva národnej obrany SSR, Ministerstva vnútra SSR,
pracovníkom škôl na území mesta a pod.
Zostávajúcu časť štátnych bytov prideľovala Rada MsNV v Piešťanoch podľa poradia
dôležitosti a to v prvom rade rodinám bývajúcich v domoch s vyvolanou asanáciou; potom
z verejného záujmu, napr. pracovníkom z oblasti služieb a pod., potom cestou poradovníka
bytového odboru MsNV rodinám zo sociálnych dôvodov, najmä bývajúcich v bytoch

zdravotne nevhodných, závadných a preplnených; nakoniec rozvedeným občanom a pod.
Záujemcov o pridelenie štátneho bytu je tiež stále veľa; k 31.12.1985 bolo na Bytovom
odbore MsNV v Piešťanoch evidovaných spolu 594 žiadostí o pridelenie štátneho bytu,
z toho 126 na základe zrušenia užívacieho práva štátnym orgánom.
Bytový odbor v spolupráci s bytovým aktívom a komisiou miestneho a bytového hospodárstva
tiež uskutočňovali prieskumnú prácu na vyhľadávanie jednak voľných a neobsadených
bytov, ako aj nesprávne užívaných, voľných a nadmerných bytov.
3.6. Rozvoj platených a neplatených služieb v Piešťanoch
V rokoch 1981 - 1985 sa v Piešťanoch venovala pozornosť skvalitneniu platených
a neplatených služieb občanom mesta a tiež ich dostupnosti. Oblasť služieb bola pod
priamou kontrolou širokej verejnosti, v niektorých prípadoch sa občania právom sťažovali
na vyskytujúce sa problémy, najmä v oblasti platených služieb.
Na území mesta poskytovalo služby 21 podnikov a výrobných družstiev v 108 prevádzkach.
Podniky miestneho hospodárstva, ktoré majú na území mesta svoje výrobné prevádzky
dosiahli za uplynulé obdobie priemerné výsledky v svojej výrobnej činnosti. Drevovýroba,
Kovovýroba, Elektrokov si v uplynulom období vybudovali na území Piešťan primeranú
materiálno-technickú základňu; podnik Vkus v tejto oblasti stagnoval.
Uvedené podniky okrem plnenia svojich výrobných úloh tiež rozširovali a otvárali nové
služby pre občanov mesta.
Okresný podnik komunálnych služieb – odovzdal v roku 1983 do prevádzky nový skleník
LUR s 1150 m2 výrobnej plochy; v roku 1984 bola daná do prevádzky nová rýchlopráčovňa
v Bodone; rozšírili sa služby inzercie a predaja kvetov v obchodnom dome Prior; zriadilo sa
brúsenie kuchynských predmetov a pod.
Drevovýroba – v rámci rozšírenia služieb obyvateľstvu zaviedla hobľovanie dosák
z prinesených materiálov, prerezovanie drevotriesok, preglejky a pod.; ďalej sa zabezpečila
výroba a opravy doplnkových častí nábytku a iného zariadenia.
Kovovýroba – v roku 1984 zaviedla gravírovanie štítkov, menoviek a rôznych nápisov;
v obchodnom dome Prior sa zriadila kľúčová služba; bola rozšírená služba inštalácie
plynových rozvodov a spotrebičov v rodinných domoch a pod.
Vkus – v uplynulom období zaviedol pohotovostné služby na prišívanie gombíkov, pri
prasknutí švíkov na odevoch, odtrhnutí podpätku a pod.; ďalej sa zriadila nová služba
progresívnej zákazky dámskych šiat v predajni Unitex na Pavlovovej ulici pod Kolonádou;
obnovila sa služba opravy pánskych košieľ a pod.
Rovnako boli rozšírené niektoré služby poskytované na území mesta výrobnými družstvami
Tvorba, Rozvoj a Piešťanka; v poslednom období rozšírila sortiment služieb v meste aj
ponuka výrobného družstva Tatrachema.
Výrobné družstvo Rozvoj si vybudovalo nové výrobné priestory.
Vcelku od roku 1981 do roku 1985 sme zaznamenali postupne klesajúci trend v záujme
obyvateľstva o poskytované služby; z ekonomických ukazovateľov najmä ukazovateľ
podielu tržieb od občanov mesta mal za uplynulé obdobie mierne klesajúcu tendenciu.
Z plánovaných stavieb pre služby obyvateľstvu sa z dôvodu nezabezpečených dodávateľských
kapacít nezačala výstavba pneuservisu podniku Tekos v severnej časti mesta.
V hospodárstve riadenom MsNV v Piešťanoch v oblasti služieb v sledovanom období
si prevádzkareň Folklór zriadila druhú predajňu na Ulici ČSA; ďalej ambulantný predaj

na miestnom trhovisku; v roku 1985 bolo schválené rozšírenie prevádzkarne o stredisko
stavebnej údržby.
V záujme doplnenia niektorých nedostatkových a vyhľadávaných služieb sa využívalo
nariadenie Vlády SSR č. 158/1982 Zb., umožňujúce poskytovanie služieb okrem
socialistických organizácií aj súkromnými osobami; od roku 1983 bolo takto vydaných
spolu 22 povolení.
Oblasť neplatených služieb obyvateľstvu bola zabezpečovaná prevažne Technickými
službami mesta Piešťany a to na uspokojivej úrovni. Vyskytli sa i niektoré problémy najmä
pri zabezpečovaní ďalšieho rozvoja sídlištnej zelene, odvozu pevného domového odpadu,
čistenia mesta, údržby a opráv verejného osvetlenia. Tieto problémy boli z časti zavinené
i nedostatkom nafty a úspornými opatreniami v spotrebe elektrickej energie.
3.7. Obchod a cestovný ruch
Problematika obchodu a zásobovania spolu s platenými a neplatenými službami obyvateľstvu
mesta bola zo strany občanov najčastejšie hodnotená, pripomienkovaná a kritizovaná.
Obchod v období rokov 1981 - 1985 svoje úlohy v našom meste vcelku zvládol, zásobovanie
základnými druhmi potravín prebiehalo uspokojive a v závere 7. päťročnice sa stabilizovalo.
Prírastok obchodnej siete v uvedenom období predstavoval:
- obchodno-obslužné centrum na sídlisku pri Váhu,
- obchodný dom Prior,
- Dom kožušín na Ul. ČSA,
- predajne a pohostinstvo v m.č. Banka,
- reštaurácia Kazačok podniku Reštaurácie Trnava a ďalšie.
Nezačala sa plánovaná výstavba predajne Domácich potrieb a Zdroja na Komenského ulici.
V Piešťanoch je stále pociťovaný nedostatok predajnej plochy, ktorá nestačí potrebám
kúpeľného mesta. Chýba najmä v centre mesta, čo záporne vplývalo na dodržiavanie hygieny
a kultúrnosti predaja a v konečnom dôsledku i na uspokojovanie potrieb občanov.
V rokoch 1981 - 1985 sa vyskytli tiež nedostatky i v zásobovaní obchodov. Občas obchody
neboli v plnej miere zásobené zeleninou a mäsom, čo zapríčinili najmä dodávateľské
organizácie. Skladové objekty si dobudovali Drobný tovar, Zdroj, Klenoty; nebola však
otvorená výstavba skladových priestorov podniku Zelenina.
V oblasti cestovného ruchu bol v posledných rokoch zaznamenaný mierny pokles návštevnosti
mesta. Okrem využívania hotelov, zvýšilo sa v Piešťanoch súkromné ubytovanie; ku koncu
roku 1985 bolo vydaných viac ako 2 000 rozhodnutí o povolení súkromného ubytovania
prostredníctvom cestovných kancelárií.
V súčasnom období bolo na území mesta približne 6 450 lôžok v ubytovacích a rekreačných
zariadeniach a v zariadeniach Čs. štátnych kúpeľov.
V priebehu 7. päťročnice boli rozostavané ďalšie objekty, predovšetkým výstavba rekreačných
zariadení v areáli ROH, v susedných priestoroch Zväzu invalidov, ďalej rekreačné stredisko
NV mesta Bratislavy, účelové zariadenie SZBD s obchodnou vybavenosťou a ďalšie.
3.8. Zdravotnícka starostlivosť a sociálne zabezpečenie v Piešťanoch
V rokoch 1981 – 1985 väčšinu zdravotníckych služieb pre obyvateľstvo mesta poskytovala
nemocnica s poliklinikou, ktorá plnila úlohy zariadenia I. typu. Služby boli poskytované
nielen pre občanov mesta, ale aj pre okolité spádové obce spolu pre 64 tisíc obyvateľov,

z toho takmer pre 2 tisíc z okresu Trenčín.
V uplynulom období sa uskutočnila prestavba ženského oddelenia, detského oddelenia,
detského strediska a zubného oddelenia. Začiatkom roku 1982 bolo otvorené anestéziologickoresuscitačné oddelenie; na internom oddelení bola v spolupráci s miestnymi podnikmi
dobudovaná izba intenzívnej starostlivosti.
Napriek tomu podmienky pre poskytovanie zdravotníckych služieb v nemocnici s poliklinikou
neboli uspokojivé; k podstatnému obratu v kvalite môže dôjsť až po dobudovaní novej
polikliniky, čo je plánované ku koncu 8. päťročnice.
Pozornosť sa venovala tiež skvalitňovaniu ambulantných služieb a starostlivosti o zdravie
našich pracujúcich. Napriek ťažkostiam v stabilizácii závodných lekárov boli vytvorené
nové zdravotné obvody v podnikoch a to v k.p. Tesla, Čs. štátne kúpele a v Reštauráciách
Trnava.
V mestských zdravotných obvodoch pribudol nový zdravotný obvod na Floreáte, kde sa
uprázdnil dom; do jeho priestorov bola premiestnená tiež i hygienicko-epidemiologická
stanica. Obvodní lekári boli v uplynulom období tiež veľmi vyťažení.
Pre nedostatok pracovníkov a priestorov sa nepodarilo zriadiť pohotovostnú službu na
poskytovanie zdravotníckych služieb rekreantom a návštevníkom nášho mesta počas letných
sezón.
V rokoch 1981 – 1985 venoval MsNV v Piešťanoch patričnú pozornosť aj oblasti sociálnej
starostlivosti o občanov mesta. Z rozpočtu MsNV sa dôchodcom poskytli dávky a výpomoc
na nákup uhlia, potravín a iných životných potrieb vo výške 1 036 tis. Kčs. Sociálna
odkázanosť našich dôchodcov na mesto sa z roka na rok znižovala. Ku koncu roka 1985
žilo v našom meste 5 912 dôchodcov okrem dôchodcov Ministerstva vnútra SSR a MNO.
Naproti tomu stúpala sociálna odkázanosť detí z rozháraných rodín, na čo v rokoch 1981 –
1985 sa vynaložilo 1,7 mil. Kčs. Zvýšená pozornosť bola venovaná právnej výchove rodiny,
kde sa vyskytovala nedostatočná starostlivosť o výchovu detí; tiež sa odstraňovali negatívne
pôsobiace javy.
3.9. Školstvo a kultúra
Ku koncu roku 1985 bolo na území Piešťan 10 detských jasiel so 472 umiestnenými deťmi
z celkového počtu 805 1 a 2-ročných detí. Jasle však kapacitne nestačili, pretože 185 žiadostí
o umiestnenie dieťaťa bolo nevybavených.
V uspokojovaní žiadostí o umiestnenie detí do materských škôl bola ku konca roku 1985
dobrá situácia. Počet materských škôl bol 21, v ktorých bolo umiestnených 1 510 detí
z celkového počtu 1 559 3 – 5-ročných detí v Piešťanoch.
7 základných škôl na území Piešťan si svoje úlohy na prípravu žiakov pre život a prácu
v rozvinutej socialistickej spoločnosti vcelku splnilo. Skvalitnila sa aj mimoškolská práca
s deťmi ZŠ jednak v školských družinách a v krúžkovej činnosti. Počet krúžkov Domu
pionierov a mládeže v Piešťanoch sa od roku 1981 do roku 1985 zvýšil o 28 na celkových
52 krúžkov; najviac vzrástol počet technických a prírodovedných krúžkov.
Problémy so zabezpečovaním stravovania svojich žiakov mali I. ZŠ a VI. ZŠ na Banke,
ktoré nemali vlastné stravovne.
Objavila sa aj potreba novej ZŠ v Piešťanoch, čo sa má vyriešiť výstavbou novej 22 triednej
školy na sídlisku A. Trajan v 8. päťročnici.
V oblasti stredných škôl bolo v Piešťanoch v roku 1984 dokončené a otvorené Stredné

odborné učilište vodohospodárske; riaditeľom SOU sa stal Ing. Miroslav Šulla. V období 7.
päťročnice prišlo k zmenám riaditeľov stredných škôl a to na SOU Mojmírova ul. nastúpil
do funkcie riaditeľa od 1.9.1981 Ing. Alexander Murín; v roku 1984 na Strednú priemyselnú
školu elektrotechnickú Ing. Michal Zvonček po odchode Ing. Jána Kuzeviča do dôchodku; na
Strednú poľnohospodársku technickú školu nastúpil nový riaditeľ Ing. Ladislav Keblovský.
K uvedeným zmenám v 2-och prípadoch došlo z dôvodu odvolania predchádzajúceho
riaditeľa pre priestupky v používaní finančných prostriedkov školy.
Kultúrno-výchovnú činnosť v rokoch 1981 – 1985 v meste zabezpečovali jednak kultúrne
zariadenia MsNV (kultúrne stredisko, kino, múzeum, knižnica), ďalej Dom umenia
Slovenskej filharmónie a Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov.
Na vysokej umeleckej úrovni boli poriadané podujatia v rámci Piešťanského festivalu,
sochárskych výstav Socha piešťanských parkov, tradičné maliarske sympóziá, filmové
festivaly pracujúcich a mnohé ďalšie akcie.
Naše kultúrne a osvetové zariadenia sa starali aj o drobnú záujmovo-umeleckú činnosť.
12 najväčších krúžkov záujmovo-umeleckej činnosti, ktoré boli organizované zväčša pri
Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch sa výrazne podieľalo aj na priebehu osláv
významných štátno-politických výročí.
V roku 1983 bol sprístupnený novorekonštruovaný Klub mládeže J. Fučíka, kde sa mesačne
realizovalo okolo 15 podujatí pre mládež.
V rámci rozvíjania nových občianskych vzťahov a zvyklostí zohrával dôležitú úlohu Zbor pre
občianske záležitosti pri MsNV. Za obdobie rokov 1981 – 1985 bolo v Piešťanoch uzavretých
spolu 1 558 manželstiev, z toho takmer 90 % bez cirkevného pokračovania. Zvýšilo sa
uvítanie detí do života; zatiaľ čo v roku 1981 bolo z celkového počtu 482 narodených detí
uvítaných na MsNV iba 218 (45,2 %), v roku 1985 už tento podiel predstavoval takmer 95 %.
Záver
Vcelku boli úlohy Volebného programu NF mesta Piešťany za roky 1981 – 1985 splnené.
Došlo k ďalšiemu rozvoju kúpeľného mesta Piešťany ako mesta
I. kategórie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Alexander Murín

Rok 1986
1. Činnosť MsNV v Piešťanoch v roku 1986
1. Spoločensko-politická situácia vo svete, v ČSSR a v Piešťanoch v roku 1986
V roku 1986 sa vo svete udiali viaceré významné udalosti. V prvom rade to bolo neustále
silnejúce úsilie všetkých pokrokových síl vo svete v socialistických, kapitalistických
i rozvojových štátoch za udržanie mieru. Rok 1986 bol oficiálne vyhlásený za Medzinárodný
rok mieru. ZSSR a osobne generálny tajomník KSSZ M. Gorbačov vyvinuli veľké úsilie na
zastavenie neustáleho zbrojenia a za postupné odzbrojovanie a zbavenie ľudstva hrozby
možnej jadrovej vojny. Vyvrcholením snahy o nadviazanie vzájomného dialógu vo veciach
zbrojenia medzi superveľmocami ZSSR a USA bolo stretnutie s. Gorbačova s prezidentom
USA R. Reaganom v Reykjavíku na Islande. Aj keď k uzavretiu dohôd zatiaľ neprišlo
a to najmä z dôvodu snahy USA preniesť atómové zbrane do vesmíru tzv. „programom
hviezdnych vojen“, aj tak boli na začiatok, rokovania nádejné.
Druhou veľkou udalosťou v roku 1986 bolo konanie XXVII. zjazdu KSSZ. Sovietski
komunisti na čele so s. Gorbačovom sa rozhodli k prestavbe socialistickej spoločnosti
v duchu myšlienok VOSR; nové ekonomické myslenie, demokratizácia spoločnosti, nové
zákony by mali viesť k urýchleniu sociálno-ekonomického rozvoja v ZSSR.
Najdôležitejšou udalosťou v roku 1986 v ČSSR bolo konanie XVII. zjazdu KSČ, na ktorom
sa podobne ako v ZSSR vyhodnotilo uplynulé 5-ročné obdobie a schválili sa uznesenia
pre zabezpečenie ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja rozvinutej socialistickej
spoločnosti v ČSSR pre obdobie 8. päťročnice v rokoch 1986 – 1990.
Aj v ČSSR začala stagnovať ekonomika a preto sa bude postupne uvádzať do života
prestavba hospodárskeho mechanizmu, zvyšovať demokratizácia v spoločnosti, venovať
väčšia pozornosť kvalite výroby oproti kvantite, presadzovať nové ekonomické myslenie,
väčšia pracovná disciplína a osobná zodpovednosť a pod.
V roku 1986 sa v ČSSR uskutočnili všeobecné voľby do zastupiteľských zborov všetkých
stupňov.
Veľká pozornosť sa ďalej venovala rozvoju elektronizácie a jej prenikaniu do všetkých oblastí
nášho života. Na školách sa pokračovalo v prestavbe čs. výchovno-vzdelávacej sústavy
a v realizácii Nového školského zákona z roku 1984, ktorým sa okrem iného uzákonila 10ročná povinná školská dochádzka žiakov v ČSSR.
Aj v Piešťanoch v roku 1986 štátne a stranícke orgány mesta a podnikov zabezpečovali
plnenie stanovených celospoločenských úloh v podmienkach mesta. Cieľom bolo dosiahnutie
spokojnosti stálych obyvateľov mesta, tiež pacientov, rekreantov a návštevníkov našich
kúpeľov a rekreačných oblastí. V meste sa uskutočnili voľby poslancov do zastupiteľských
zborov. Bol zároveň schválený Volebný program NF SSR mesta Piešťany pre roky 1986 –
1990.
Rok 1986 bol 1. rokom 8. päťročnice; MsNV, podniky a organizácie na území mesta
pristúpili k plneniu svojich úloh v súlade s pripravovanou sa prestavbou v našej spoločnosti.
Vyskytovali sa aj problémy a úlohy, ktorými bolo i bude treba sa zaoberať ako napr.
preľudnenosť v našom meste v letnej sezóne a z nej vyplývajúce dôsledky; ekologické

záležitosti(znečisťovanie); boj proti protispoločenskej činnosti a kriminalite; neplnenie úloh
investičnej výstavby a pod.
2. Masovopolitická práca MsNV v Piešťanoch v roku 1986
a) Plénum MsNV v roku 1986
Plénum MsNV v 1. polroku 1986 zasadalo 3-krát v súlade s plánom práce. Účasť poslancov
na plenárnych zasadnutiach bola 85,6 %, Diskutovalo 11 poslancov, v rámci interpelácií
vystúpilo 13 poslancov a 2-ja zástupcovia podnikov. Prerokovávali sa tiež pravidelne správy
o činnosti rady MsNV.
Dňa 24.6.1985 sa uskutočnilo mimoriadne ustanovujúce plenárne zasadnutie novozvolených
poslancov MsNV v Piešťanoch. Na tomto pléne sa vykonalo:
- zloženie sľubu novozvolených poslancov MsNV – 80 poslancov;
- voľba predsedu, podpredsedov a tajomníka MsNV;
- zriadenie rady MsNV, VĽK MsNV, komisií MsNV a voľba ich členov;
- ustanovenie vedúcich odborov MsNV;
- schválenie Volebného programu NF SSR mesta Piešťany na roky 1986 – 1990.
V 2. polroku 1986 po ustanovujúcom pléne zasadalo plénum MsNV 2-krát, čo bolo v súlade
s plánom práce pre 2. polrok. Účasť poslancov MsNV na plenárnych zasadnutiach bola 93
%. Diskutovalo 12 poslancov MsNV, v interpelácii vystúpilo 16 poslancov MsNV.
b) Stranícka skupina pléna MsNV v roku 1986
V 1. polroku zasadala 1-krát. Z celkového počtu 53 poslancov – členov KSS bolo prítomných
48, t.j. 90 %. Na zasadnutí sa uskutočnila voľba vedúceho a ďalších členov vedenia straníckej
skupiny poslancov MsNV v Piešťanoch.
V 2. polroku zasadala stranícka skupina tiež 1-krát. Účasť členov bola 92 %. Programom
zasadnutia bolo prejednanie materiálov k rokovaniu pléna MsNV a ustanovenie Aktívu
mladých poslancov MsNV v Piešťanoch.
c) Rada MsNV v Piešťanoch v roku 1986
Rada MsNV v súlade s plánom práce v 1. polroku 1986 zasadala 8-krát. Účasť členov
rady na zasadnutiach za 1. polrok bola iba 76 %. Rada MsNV na svojich zasadnutiach
prerokovávala materiály spracované jednotlivými odbormi MsNV, organizáciami riadenými
MsNV i inými organizáciami, najmä tými, ktoré poskytovali služby obyvateľstvu na území
Piešťan. Správy predkladané na zasadnutia rady vopred prerokovala príslušná komisia,
ktorá dala stanovisko k správe a doporučenie, či má rada správu prejednať. Rada MsNV
prerokovávala a schvaľovala všetky materiály predkladané na rokovanie plenárnemu
zasadnutiu MsNV. Na otázky vznesené členmi rady MsNV zodpovedali spracovatelia správ,
resp. odborníci prizvaní na rokovanie.
Na zasadnutí pléna MsNV dňa 24. júna 1986 bola zvolená 13-členná Rada MsNV v Piešťanoch
na volebné obdobie 1986 – 1990. Znovu boli zvolení súdruhovia – Viliam Herman, Karol
Amcha, Ing. Ladislav Bábsky, RSDr. Anna Valová, Dušan Domorák, Benedikt Danko, Erika
Martančíková, Ing. Juraj Sláma; novozvolení boli súdruhovia – Ing. Ľudovít Hlobeň, Ing.
Ivan Osvald, Ing. Jozef Sedlák, Viola Ščevková, Ing. Pavol Šišovský. Svoju činnosť v rade
MsNV ukončili: Michal Klčo, Jozef Michálek, Michal Paulík, Eva Ričányová, Ing. Emil Sedlák.

Rada MsNV v 2. polroku 1986 zasadala 10-krát, čo bolo v súlade s plánom práce; účasť
členov rady na zasadnutiach za 2. polrok bola 85 %. V 2. polroku R – MsNV prerokovala
138 materiálov, z toho 27 riadnych správ, 17 kontrolných správ, 12 informatívnych správ,
27 žiadostí a 55 návrhov.
Na zasadnutiach R – MsNV sa vykonávala kontrola plnenia uznesení R – MSNV a schvaľovali
sa nové uznesenia. Tiež sa zabezpečovalo rozpracovanie uznesení R – ONV v Trnave na
podmienky MsNV v Piešťanoch.
d) Komisie MsNV v Piešťanoch v roku 1986
V 1. polroku 1986 do ustanovujúceho pléna pracovalo 12 komisií MsNV s počtom členov
122, z toho bolo 67 poslancov MsNV.
Popri komisiách MsNV pracovali aj komisie a aktívy Rady MsNV v Piešťanoch, ktorých
bolo 15 s celkovým počtom 251 členov.
Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí MsNV dňa 24.6.1986 bolo schválených 13 komisií
MsNV pre volebné obdobie 1986 – 1990 s počtom členov 113, z toho 63 boli poslanci
MsNV. Boli to nasledujúce komisie MsNV:
- plánovacia komisia – predseda Jozef Lacko, tajomník Jozef Valachovič;
- komisia finančná – preds. Ing. Vojtech Jezerský, taj. Mária Ondrušková;
- komisia výstavby – preds. Štefan Hauser, taj. Rudolf Horoško;
- komisia miestneho hospodárstva – preds. Ľudovít Komloši, taj. Ľubomír Valo;
- komisia obchodná a cestovného ruchu – preds. Eva Kubánová, taj. Ing. Marta
Deleová;
- komisia bytová – preds. Emil Rehánek, taj. Anna Nebenführová;
- komisia dopravy – preds. Emil Frič, taj. Peter Haring;
- komisia poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva –
preds. Ing. Jozef Duchovič, taj. Ing. Viera Hložková;
- komisia školstva – preds. Oľga Psalmanová, taj. Karol Škodoň;
- komisia kultúry – preds. Stanislav Turčan, taj. Anna Galovičová;
- komisia sociálna a zdravotná – preds. MUDr. František Vlček,
taj. Kvetoslava Rothová;
- komisia ochrany verejného poriadku – preds. JUDr. Leonard Sklarčík,
taj. Ján Hanus;
- komisia pre mládež a telesnú výchovu – preds. MUDr. Vojtech Daňo,
taj. Cecília Refková.
Účasť členov na zasadnutiach komisií MsNV v 2. polroku bola 78 %. Komisie MsNV
pripravovali a prerokovávali materiály z odborov MsNV resp. z organizácií a po ich
doporučení boli predkladané k rokovaniu R – MsNV. Svoju činnosť tiež zamerali na kontroly
a previerky.
Na ustanovujúcom pléne MsNV dňa 24.6.1986 boli tiež ustanovené správne komisie.
Správnych komisií pracovalo v 2. polroku 1986 celkove 11; z toho 10 komisií na prejednávanie
priestupkov a 1 komisia starostlivosti o deti a rodinu.
Na zasadnutí R – MsNV dňa 9.9.1986 bolo schválené zloženie komisií R – MsNV a aktívov
R – MsNV v Piešťanoch pre volebné obdobie 1986 – 1990.
Boli to nasledujúce komisie rady MsNV v počte 19:
- komisia pre riadenie, koordináciu a vyhodnocovanie socialistickej súťaže

národných výborov – preds. Dušan Domorák;
- komisia pre rozvoj hnutia „Spoločnosti – rodine – sebe“ v meste Piešťany preds. Dušan Domorák;
- mzdová komisia – preds. Dušan Domorák;
- komisia pre prípravu a schvaľovanie akcií investičnej časti akcie „Z“ –
preds. Rudolf Horoško;
- komisia pre kúpeľníctvo a cestovný ruch – preds. Ing. Pavol Šišovský;
- komisia pre riadenie boja proti burinám – preds. Ing. Ladislav Bábsky;
- komisia pre ochranu a tvorbu životného prostredia a zelene – preds. Karol
Amcha;
- komisia pre brannú výchovu – preds. RSDr. Anna Valová;
- zbor pre občianske záležitosti – preds. RSDr. Anna Valová;
- občianska komisia – preds. Dr. Jozef Bittner, zástupca náčelníka ÚZNV
Leopoldov;
- komisia pre otázky cigánskych obyvateľov – preds. RSDr. Anna Valová;
- mestský protialkoholický zbor – preds. RSDr. Anna Valová;
- povodňová komisia – preds. Viliam Herman;
- mestská komisia individuálnej protichemickej ochrany obyvateľstva – preds.
Ján Hanus;
- názvoslovná komisia – preds. Dušan Domorák;
- koordinačná komisia pre vyhodnotenie výkonu štátnej správy odbormi – preds.
D. Domorák;
- rada riaditeľov – preds. Ing. Ján Zábojník, riad. ČSÚAPZ Piešťany;
- škodová komisia – preds. Karol Amcha;
- štáb zimnej údržby – preds. Ing. Ladislav Bábsky.
V 19-tich komisiách Rady MsNV v Piešťanoch pracovalo ku koncu roku 1986 celkove 232
členov, z toho bolo 31 poslancov MsNV.
Aktívy MsNV pracovali v roku 1986 3, a to: rada spotrebiteľskej kontroly, bytový aktív a 4
aktivisti VĽK MsNV v Piešťanoch.
e) Občianske výbory v Piešťanoch v roku 1986
V 1. polroku 1986 uskutočnilo 14 občianskych výborov s celkovým počtom 213 členov
41 zasadnutí; zúčastňovali sa ich aj poslanci MsNV a prizvaní občania. Občianske výbory
pomáhali MsNV riešiť sťažnosti, pripomienky a podnety zo strany občanov, najmä na
poskytovanie služieb obyvateľstvu, na zásobovanie obchodnej siete, na verejný poriadok.
Podieľali sa aj na zabezpečovaní celomestských akcií a predvolebných zhromaždení.
Uskutočňovali sa tiež spoločné zasadnutia predsedov a inštruktorov občianskych výborov,
funkcionárov MsNV a MsV KSS, vedúcich odborov MsNV a predsedov uličných organizácií
KSS za účelom zabezpečenia dobrovoľných pracovných smien, súpisu hospodárskych
zvierat, k zabezpečeniu predvolebných verejných zhromaždení a všeobecných volieb do
zastupiteľských zborov a k celkovej práci občianskych výborov.
V 2. polroku 1986 po XVII. zjazde KSČ, všeobecných voľbách do zastupiteľských zborov
a po ustanovujúcom plenárnom zasadnutí MsNV sa v októbri 1986 uskutočnili voľby
členov občianskych výborov na volebné obdobie rokov 1986 – 1990. Voľby členov OV
zabezpečovala rada MsNV v úzkej spolupráci s MsV NF SSR.

V októbri 1986 bolo ustanovených 19 občianskych výborov s celkovým počtom 219 členov,
z toho 1 poslanec MsNV. Občianske výbory riešili pripomienky, predkladali požiadavky
a potreby občanov svojho územného obvodu, podieľali sa na riešení verejných vecí,
zabezpečovali celomestské akcie a verejné zhromaždenia občanov. Občianske výbory v 2.
polroku 1986 uskutočnili 52 zasadnutí; účasť bola 84 %-ná. Zasadnutí sa zúčastňovali aj
poslanci MsNV, prizvaní zástupcovia organizácií a prizvaní občania.
Novozvolení predsedovia občianskych výborov v Piešťanoch pre obdobie rokov 1986 –
1990:
- občiansky výbor č. 1 – Gašpar Haring; OV č. 2 – Ing. Ľubomír Pastucha; OV č. 3 – Ing.
František Hromada; OV č. 4 – Karol Kevan; OV č. 5 – Elena Slovíková; OV č. 6 – Ing. Ján
Baranovič; OV č. 7 – Ing. Ľudovít Cervan; OV č. 8 – Gejza Duda; OV č. 9 – Karol Šálek;
OV č. 10 – Milan Kurtiš; OV č. 11 – Vojtech Summer; OV č. 12 – Rudolf Drahovský; OV
č. 13 – Ing. Ivan Samuhel; OV č. 14 – Ing. Nikolaj Tichov; OV č. 15 – František Tomešek;
OV č. 16 – Magdaléna Hudcovičová; OV č. 17 – Dr. Jozef Bittner; OV č. 18 – Jozef Sekáč;
OV č. 19 – Ľudmila Valková.
f) Verejné zhromaždenia občanov v Piešťanoch v roku 1986
MsNV v Piešťanoch spoločne s MsV KSS organizoval v 1. polroku 1986 verejné zhromaždenia
občanov a mládeže mesta pri príležitosti štátno-politických osláv, významných výročí
a udalostí. Na 71 verejných zhromaždeniach bolo 92 770 občanov mesta a okolia, z toho
bolo 31 verejných predvolebných zhromaždení s účasťou 5 049 občanov.
Aj v 2. polroku 1986 sa organizovali verejné zhromaždenia pri príležitosti štátno-politických
osláv, významných výročí a udalostí; na 34 verejných zhromaždeniach sa zúčastnilo celkom
46 956 občanov. Z toho bolo 14 verejných zhromaždení, na ktorých boli predstavení a volení
členovia občianskych výborov pre nové volebné obdobie rokov 1986 - 1990.
g) Všeobecné voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov v Piešťanoch
Na 1. schôdzi Rady MsNV v Piešťanoch dňa 22.1.1986 bol schválený „Plán politickoorganizačného a technického zabezpečenia prípravy všeobecných volieb do zastupiteľských
zborov v meste Piešťany v roku 1986“.
Plán obsahoval:
g1.) zloženie koordinačno-pracovnej skupiny Rady MsNV v Piešťanoch pre riadenie,
usmerňovanie a zabezpečovanie úlohy súvisiacich s voľbami; za vedúceho 5-člennej skupiny
bol navrhnutý Dušan Domorák, tajomník MsNV;
g2.) návrh na určenie počtu a hraníc volebných obvodov pre voľby do Snemovne ľudu
a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR, do Slovenskej národnej rady,
do Zs KNV, do ONV Trnava (14 volebných obvodov) a pre voľby poslancov do MsNV
v Piešťanoch (80 volebných obvodov);
g3.) návrh na zloženie poslancov MsNV v Piešťanoch podľa ich politického, sociálneho
a vekového zloženia. Z celkového počtu 80-tich poslancov MsNV v Piešťanoch sa navrhlo
44 členov KSS, 26 žien, 28 členov z radov mládeže do 35 rokov, 32 robotníkov, 16 členov
z poľnohospodárstva, 16 členov z pracujúcej inteligencie, ostatných 16. Počet členov Rady
MsNV v Piešťanoch v novom volebnom období rokov 1986 – 1990 bol navrhnutý opäť 13;
g4.) časový a obsahový plán kultúrno-výchovnej a agitačno-propagačnej práce k voľbám do
zastupiteľských zborov.

Predvolebné obdobie využili naše mestské politické a štátne orgány v spolupráci
s organizáciami združenými v NF na zhodnotenie plnenia doterajšieho Volebného programu
NF SSR mesta Piešťany na roky 1981 – 1985 a na spracovanie návrhu nového Volebného
programu NF SSR mesta Piešťany na roky 1986 – 1990. S jeho návrhom sa občania mohli
oboznámiť na verejných predvolebných zhromaždeniach a schôdzach, ktoré sa uskutočnili
podľa jednotlivých územných obvodov, na závodoch, školách, spoločenských organizáciách
za účasti vyše 5 tisíc pracujúcich občanov a mládeže nášho mesta. V diskusii na týchto
predvolebných zhromaždeniach bolo vznesených celkom 229 návrhov, pripomienok
a podnetov, ktoré smerovali na tieto oblasti: výstavba mesta – 67, rozvoj služieb – 53,
zásobovanie a služby obchodu – 48, zdravotnícke služby – 7, školstvo a kultúra – 10,
verejný poriadok a cigánska otázka – 8, služby mestskej hromadnej dopravy – 12 a podobne.
S prednesenými návrhmi sa zaoberali zvolené mestské orgány a ich komisie a mnohé návrhy
boli dopracované do volebného programu NF.
V predvolebnom období, počas volieb i po nich pracovali mnohé z agitačných stredísk
a 22 agitačných klubov. Už v októbri 1985 bolo otvorené vzorové agitačné stredisko na
Malej scéne I. Krasku a postupne i ďalšie. Mimoriadna pozornosť bola venovaná pracujúcej
a študujúcej mládeži.
Prípravu volieb v Piešťanoch a ich priebeh zabezpečovalo 919 pracovníkov a riadila ich
mestská volebná komisia. Z uvedeného počtu pracovalo 553 v obvodných volebných, 153
v okrskových volebných komisiách, 9 v mestskej volebnej komisii, ďalej 114 zmocnencov
MsNV a organizačných pracovníkov zabezpečovalo plynulý priebeh volieb a 90 pracovníkov
zabezpečovalo súpis voličov.
Voľby poslancov do zastupiteľských zborov všetkých stupňov pre obdobie 1986 – 1990
sa v Piešťanoch uskutočnili v dňoch 23. a 24. mája 1986 rovnako ako v ostatných mestách
ČSSR. Volieb sa zúčastnilo 24 341 voličov z 24 395 zapísaných voličov do voličských
zoznamov, čo predstavuje 99,77 %; právo voliť mal každý občan ČSSR, ak dovŕšil v deň
volieb 18 rokov. V Piešťanoch volili obyvatelia mesta a tiež v tie dni prítomní kúpeľní
pacienti a návštevníci mesta.
Za 80-tich navrhovaných poslancov MsNV v Piešťanoch bolo odovzdaných 24 334
platných hlasovacích lístkov, počet hlasov za kandidátov bol 24 305, čo bolo 99,88 %.
Všetci navrhovaní kandidáti NF na poslancov do zastupiteľských zborov boli v našom meste
zvolení. Obzvlášť zodpovedne pristupovali k voľbám najstarší občania nášho mesta.
Zvolení poslanci volebných obvodov MsNV v Piešťanoch v počte 80 boli (pre volebné
obdobie 1986 – 1990):
Ing. Pavol Šišovský, Izidor Zuzic, Jaroslav Janeček, Gabriela Gašparová, Ján Šmehlík,
Emil Stanko, Agneša Dolejšová, Pavol Fodrán, Milan Nedorost, Jozef Lacko, Benedikt
Danko, Zlatica Tapferová, Michal Ščasný, Eva Kubánová, Ladislav Bačík, Mária Štofíková,
Anna Dvorská, Jozef Michálek, Ján Ščevko, Michal Paulík, Emil Rehánek, Emil Frič,
Ladislav Streďanský, Jana Ševčíková, Jozef Siget, Viera Zaťková, Ing. Štefan Madžo, Ivan
Klúčovský, Ing. Jozef Duchovič, Oľga Matyášová, Vladimír Boór, Ing. Leonard Sabol,
Jozef Paulovič, Ľudmila Valková, JUDr. Anna Slimáková, Marián Kekiš, Marta Kostrošová,
Ľubica Slaninková, Božena Papánková, Ing. Ivan Osvald, Milan Tuhela, Mária Hložková,
Vojtech Komadel, Mária Klímová, Jana Trnavská, Ľudovít Komlóši, Ing. Vojtech Jezerský,
Erika Martančíková, Ing. Jozef Sedlák, Dušan Domorák, MUDr. František Vlček, CSc.,
Peter Matúš, Miroslav Kaško, JUDr. Leonard Sklárčik, RSDr. Anna Valová, Richard Trupp,

MUDr. Vojtech Daňo, Viola Ščevková, stav. Štefan Hauser, Magdaléna Maďarová, Oľga
Psalmanová, Ing. Juraj Sláma, Katarína Masaryková, Viliam Herman, Ing. Ladislav Bábsky,
Ing. Ľudovít Hlobeň, Mária Kováčová, Peter Galo, Jozef Gubala, Marián Chalás, Ing. Ján
Poturnaj, Ing. Ivan Kollár, Alena Benediková, Peter Kováč, Karol Amcha, Oto Brezula,
Katarína Bolechová, Juraj Vitko, Štefan Sýkora, Stanislav Turčan.
Novozvolení poslanci ONV v Trnave za mesto Piešťany v počte 14 boli:
Ladislav Gajderus, Ing. Jozef Vaško, Viliam Herman, Janka Kalnová, Ing. Štefan Majerík,
Štefan Pindjak, Margita Fričová, Ing. Štefan Šandrik, Ľudmila Balážiová, Milan Procházka,
Ing. Anton Hrčka, Michal Klčo, Vladimír Kusý, Ladislav Valach.
Do Zs KNV boli za mesto Piešťany zvolení poslanci:
Ing. Ľudmila Kiššová a Anton Mišura.
Do Slovenskej národnej rady: Anna Rybnikárová.
Do Federálneho zhromaždenia – snemovňa ľudu: Mária Paulechová, zamestnankyňa JRD
Pokrok v Ostrove.
Do Federálneho zhromaždenia – snemovňa národov: PhDr. Zdenko Nováček, Konzervatórium
Bratislava.
h) Príprava poslancov MsNV pre plnenie stanovených úloh
MsNV v Piešťanoch v rámci zvyšovania politickej a odbornej úrovne poslancov NV
usporiadal v dňoch 4. až 6. novembra 1986 školenie poslancov MsNV na Bezovci. Účasť
poslancov bola 96 %-ná.
V novembri 1986 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza aktívu mladých poslancov MsNV.
Tento vznikol ako dobrovoľný odborný a poradný orgán MsV SZM a MsNV v Piešťanoch.
Aktív mladých poslancov MsNV v Piešťanoch mal 26 členov z radov poslancov MsNV,
ktorí v deň volieb neprekročili vek 35 rokov.
ch) Volebný program NF SSR mesta Piešťany na obdobie rokoch 1986 – 1990
Dňa 24. júna 1986 prerokovali a schválili poslanci MsNV v Piešťanoch Volebný program
NF mesta Piešťany na roky 1986 – 1990. Volebný program je základným politickým
dokumentom a nástrojom, ktorým sa budú zabezpečovať rozpracované závery XVII. zjazdu
KSČ pri ďalšom politickom, hospodárskom a kultúrnom rozvoji nášho mesta.
Plnenie úloh v oblasti ekonomickej, sociálnej a ideovovýchovnej je podriadené základnému
hľadisku, ktorým je uspokojovanie potrieb občanov a rozširovanie ich neformálnej účasti na
riešení otázok života mesta; k tomu istému cieľu slúži aj masovopolitická a organizátorská
práca MsNV a jeho orgánov i spoločenských organizácií NF.
Počet obyvateľov trvale prihlásených k pobytu v Piešťanoch by mal v roku 1990 dosiahnuť
34 000 osôb.
Ďalší rozvoj a modernizáciu výrobných procesov plánovali v 8. päťročnici k.p. Tesla, Čs.
štátne kúpele a ďalšie. V rámci komplexnej bytovej výstavby dodávateľskou formou sa
naplánovalo v rokoch 1986 – 1990 dokončiť na území mesta 1 342 bytov; ďalších 100 bytov
by sa malo vybudovať formou individuálnej výstavby.
Z objektov potrebnej občianskej vybavenosti sa v rokoch 8. päťročnice plánuje dokončiť
výstavbu polikliniky, domu služieb, maloobchodného zariadenia na sídlisku A. Trajan,
obchodov v prízemiach bytových jednotiek na Vrbovskej ceste a na Ulici ČSA, materskej
školy a detských jaslí na sídlisku A. Trajan a tiež s otvorením výstavby základnej školy na

tomto sídlisku a ďalšie objekty.
V rámci investičnej časti akcie „Z“ sa na roky 1986 – 1990 naplánovala vybudovať telocvičňa
pre tenistov, dom brannej výchovy, 70-miestne detské jasle na Ul. 9. mája, urnový háj na
cintoríne na Bratislavskej cesty, dom rybárov a mnohé ďalšie.
V širokej oblasti služieb úlohy pre socialistické organizácie boli stanovené z nedávno
schválenej koncepcie rozvoja služieb do roku 1990 s výhľadom do roku 1995. Za účelom
zvýšenie miestnej a časovej dostupnosti služieb občanom, budú sa i naďalej využívať
doplnkové formy rozvoja služieb súkromnými osobami na základe osobitného povolenia
národným výborom.
Plánuje sa ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie služieb v oblasti zdravotníctva a v oblasti
starostlivosti o občanov starých, bezvládnych a sociálne odkázaných.
I keď hovoríme, že jednou z hlavných funkcií mesta je jeho kúpeľno-rekreačný charakter,
snahou bude postupné obmedzovanie voľného cestovného ruchu.
V oblasti ideovo-výchovnej sú úlohy sústredené najmä na prácu škôl, ktorá sa bude realizovať
v celom komplexe výchovno-vyučovacieho procesu a v mimoškolskej činnosti.
Oblasť masovopolitickej a organizátorskej práce v rámci volebného programu mesta
predpokladá ďalšie skvalitnenie spoločného postupu orgánov a organizácií NF, MsNV, jeho
komisií a aktívov, ako i ostatných organizácií na území mesta k podpore úloh a riešeniu otázok
uspokojovania potrieb občanov, ďalšej výstavby a rozvoja mesta. Formy masovopolitickej
práce sa budú využívať na rozvoj iniciatívy občanov, najmä záväzkového hnutia v rámci
socialistickej súťaže.
i) Rada riaditeľov pri MsNV
Jednou z komisií Rady MsNV v Piešťanoch je Rada riaditeľov. Jej úlohou bude spoločne
zabezpečovať podiel podnikov a závodov v meste na plnení úloh Volebného programu NF
SSR mesta Piešťany na roky 1986 – 1990.
V novom období jej členmi sa stali nasledujúci riaditelia:
- Ing. Ján Zábojník – Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení - predseda;
- Jozef Valachovič – vedúci plánovacieho odboru MsNV – tajomník;
- Ing. Ján Benedig – ČSAO; Emil Frič – Okresná správa ciest; Ing. František Čirka – Pozemné
stavby; Ing. Marek Gálik – Západoslovenské vodárne a kanalizácie; MUDr. Gabriel Grnáč
– Čs. št. kúpele; Viliam Herman – predseda MsNV; MUDr. Vladimír Klampár – Nemocnica
s poliklinikou; Ing. Štefan Kubán – ČSAD; Ing. Bertold Miček – Povodie Váhu; Ing.
Ladislav Mihalčík – Poľnohospodárske stavby; Ing. Peter Pfliegel, CSc. – Tesla k.p.; Ing.
Jozef Sedlák – predseda JRD Družba; Ing. Ján Šicko – Chirana k.p.; Ing. Aladár Šimko –
Kovovýroba; Ing. Marián Švrček, CSc. – Výskumný ústav strojárskeho spotrebného tovaru;
Ing. Ján Tadiaľ – Štátne lesy; Vladimír Turan – Mlyny a cestovinárne, závod.
2. Rozbor štátnej správy MsNV v Piešťanoch za rok 1986
a) Novozvolené orgány MsNV v Piešťanoch pre obdobie rokov 1986 – 1990
Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí MsNV v Piešťanoch dňa 24. júna 1986 boli zvolené
orgány MsNV v Piešťanoch pre obdobie rokov 1986 – 1990.
Boli to:

- predsedom MsNV sa stal Viliam Herman;
- podpredsedom MsNV pre výstavbu, plánovanie a financovanie Karol Amcha;
- podpredsedom MsNV pre miestne hospodárstvo, obchod a bytové
hospodárstvo Ing. Ladislav Bábsky;
- podpredsedníčkou MsNV RSDr. Anna Valová;
- tajomníkom MsNV Dušan Domorák.
Ďalej bol zvolený 11-členný Výbor ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch na obdobie rokoch
1986 – 1990. Vedenie VĽK MsNV bolo ustanovené nasledujúco:
- predsedom VĽK MsNV sa stal Izidor Zuzic;
- podpredsedom VĽK Peter Galo.
Plenárne zasadnutie potvrdilo do funkcie nasledujúcich vedúcich odborov MsNV
v Piešťanoch:
- Rudolf Horoško – vedúci odboru výstavby a územného plánovania;
- Ľubomír Valo – vedúci odboru miestneho hospodárstva, dopravy, obchodu,
poľnohospodárstva a cestovného ruchu;
- Jozef Valachovič – vedúci plánovacieho odboru;
- Mária Ondrušková – vedúca finančného odboru;
- Anna Nebenführová – vedúca bytového odboru;
- Ján Hanus – vedúci odboru organizačného a vnútorných vecí;
- Karol Škodoň – vedúci odboru školstva a kultúry;
- Kvetoslava Rothová – vedúca odboru sociálnych a zdravotných vecí.
Odbor školstva a kultúry a odbor sociálnych a zdravotných vecí vznikli z predchádzajúceho
odboru školstva, kultúry, sociálnych a zdravotných vecí rozdelením.
b) Činnosť odborov MsNV v Piešťanoch v roku 1986
Finančný odbor - vydal v roku 1986 816 správnych rozhodnutí. Najviac rozhodnutí – 788 sa
týkalo úseku daní a poplatkov; na úseku správy a ochrany národného majetku 28 rozhodnutí
(o pridelení pozemku do osobného užívania napr. na stavbu rodinného domu).
Finančný odbor MsNV vykonával v roku 1986 revíznu činnosť v organizáciách
riadených MsNV v Piešťanoch. Z celkového počtu 67 organizácií riadených MsNV bolo
53 preddavkových, 4 príspevkové, 1 prevádzkareň, 1 rozpočtová organizácia a 8 iných
organizácií. V roku 1986 z plánovaných 18 periodických revízií bolo vykonaných 16; 1
revízia bola vykonaná v príspevkovej organizácii mestská ľudová knižnica, 1 revízia
v rozpočtovej organizácii Technické služby mesta Piešťany, ostatné revízie v preddavkových
organizáciách (školské stravovne, materské školy, základné školy, osobitná škola).
Tiež bola vykonaná rozsiahla revízia čerpania mzdových a materiálových nákladov v akcii
„Z“ za rok 1985.
Odbor výstavby, územného plánovania a architektúry - vydal v roku 1986 465 rozhodnutí.
Väčšina vydaných rozhodnutí v počte 394 sa týkali stavebného povolenia a kolaudačného
rozhodnutia. Celkove prišlo 716 spisov, z toho bolo 406 podaní v zmysle správneho poriadku.
Odbor miestneho hospodárstva, DOPaCR - vydal v roku 1986 426 rozhodnutí.

Na úseku miestneho hospodárstva sa vybavilo 49 podaní (napr. držanie a chov psa v obytnom
dome, určenie prevádzkovej doby v jednotlivých prevádzkarňach
miestneho hospodárstva a pod.).
Na úseku dopravy bolo vydaných 111 rozhodnutí (z prevažnej väčšiny išlo o rozhodnutia,
ktorými sa 80 občanom a 26 socialistickým organizáciám povolilo rozkopať mestskú
komunikáciu z dôvodu uloženia inžinierskych sietí a prípojok).
Na úseku poľnohospodárstva došlo v roku 1986 37 podaní, z ktorých bolo 35 vybavených
(prevody nehnuteľností – pozemkov, výruby ovocných stromov v záhradách občanov,
likvidácia chovu zvierat a pod.).
Na úseku obchodu došlo 232 podaní, ktoré boli všetky vybavené. Z toho prevažne väčšina,
t.j. 169 bolo rozhodnutí o udelení povolenia na vykonávanie obchodnej činnosti súkromnými
osobami alebo socialistickými organizáciami (8 rozhodnutí), určenie času predaja, súhlas na
poskytovanie dočasného ubytovania prostredníctvom príslušnej cestovnej kancelárie a pod.
Odbor školstva a kultúry - bolo v roku 1986 vydaných 219 rozhodnutí.
Na úseku školstva bolo vydaných 12 rozhodnutí; týkali sa výnimiek začiatku povinnej
školskej dochádzky dieťaťa na ZŠ.
Na úseku kultúry bolo vydaných 207 rozhodnutí, napr. 142 povolení hudobnej produkcie,
60 povolení na výrub stromov rastúcich mimo les, 7 povolení technicko-zábavnej činnosti.
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva - vydal v roku 1986 385 rozhodnutí.
Na úseku sociálnej starostlivosti o osoby staré, prestárle a invalidné bolo vydaných 220
rozhodnutí (dávky sociálnej starostlivosti). Na úseku opatrovateľskej služby bolo vydaných
131 rozhodnutí (napr. zmena poskytnutia opatrovateľky alebo zmena vo výške odmeny).
Na úseku starostlivosti o rodinu sa vydalo 34 rozhodnutí v zmysle zákona o rodine
a sociálnom zabezpečení (napr. jednorazové a opakované peňažné príspevky, výchovné
opatrenia a pod.).
Bytový odbor - vydal v roku 1986 131 rozhodnutí, proti ktorým bolo podaných 15 odvolaní
(z nich bolo 11 znovu potvrdených). Rozhodnutia sa týkali napr. pridelenia bytov na
základe miestneho poradovníka, schválenia dohôd o výmene bytov, o pridelení náhradných
bytov, rozhodnutia o zrušení práva užívať byt a pod. V roku 1986 boli vydané 4 príkazy na
vysťahovanie z bytu.
Odbor organizačný a vnútorných vecí - vydal v roku 1986 346 rozhodnutí.
Na úseku matriky bolo podaných 11 žiadostí o zmenu mena resp. priezviska; žiadostiam bolo
vyhovené. Jedno rozhodnutie bolo vo veci skrátenia čakacej lehoty na uzavretie manželstva
s občiankou PĽR.
V roku 1986 boli vydané 4 rozhodnutia prípadov zásahu do práva, ktoré sa týkali porušenia
socialistického spolužitia. Proti vydaných rozhodnutiam boli podané 3 odvolania.
V jednom prípade bol účastník konania vo veci vstupu do rodinného domu po rozvode
manželstva odkázaný na Okresný súd v Trnave. V centrálnej evidencii priestupkov na
odbore organizačných a vnútorných vecí MsNV bolo v roku 1986 evidovaných celkom 458
priestupkových oznámení. Komisie na prejednávanie priestupkov na úseku socialistického
spolužitia prejednali 313 priestupkov a uložili 119 priestupcom pokutu v úhrnnej výške
14 400,- Kčs. Zvyšok priestupkových oznámení bol riešený prejednávaním priestupku

a napomenutím; v jednom prípade bolo uložené verejné pokarhanie.
Plánovací odbor - v roku 1986 nevydával správne rozhodnutia.
c) Činnosť VĽK MsNV v Piešťanoch v roku 1986
Výbor ľudovej kontroly v Piešťanoch sa aj v roku 1986 zaoberal vybavovaním sťažností,
oznámení a podnetov podaných občanmi mesta na MsNV.
Opäť sa objavila korupcia, úplatkárstvo, porušovanie štátnej a pracovnej disciplíny
a zákonnosti, porušovala sa statočnosť predaja, ochrana národného majetku, ale tiež sa
objavoval formalizmus, byrokratizmus, stagnácia a zaostávanie.
V roku 1986 bolo podaných 46 sťažností, z toho 18 bolo opodstatnených a 28
neopodstatnených. Uvedené sťažnosti boli podané napr. na úroveň obsluhy a služieb
v obchode, na nedodržiavanie cien tovaru a služieb, ale aj na znečisťovanie životného
prostredia a pod. Sťažnosti občanov v roku 1986 sa týkali tiež hospodárenia s bytmi, prieťahov
a nesprávneho sa chovania pracovníkov a funkcionárov. Opodstatnené sťažnosti sa týkali
úrovne obsluhy a služieb, napr. nedostatočného sortimentu, nehygienického správania,
okrádania spotrebiteľov a pod.; ďalej znečisťovania a devastovania životného prostredia,
napr. nesprávne vybudované komínové telesá, znečisťovanie životného prostredia chovom
domácich zvierat a hydiny a pod. VĽK v prípade opodstatnených sťažností uložil v zmysle
príslušných zákonov postihy ako boli výtky, pokarhania a pod.
Niektorí občania obišli VĽK a sťažovali sa priamo na nadriadených orgánoch. Jeden
sťažovateľ písal aj na Kanceláriu prezidenta ČSSR. Sťažoval sa na postup bytového odboru
MsNV vo veci pridelenia bytu; po rozvode s manželkou žiadal hneď pre seba o pridelenie
štátneho bytu. Našli sa teda aj občania, ktorí sa na prácu MsNV dívali subjektívne,
neuvedomovali si podstatné vzťahy a vystupovali urážlivo voči mestským orgánom.
S platnosťou od 9. septembra 1986 mohli členovia VĽK MsNV a určení pracovníci odboru
MHDOP a CR MsNV v Piešťanoch (spolu 15 ľudí) ukladať a vyberať pokuty v blokovom
konaní.
V roku 1986 došlo tiež na MsNV celkom 12 anonymov (nepodpísaných sťažností), z ktorých
3 boli opodstatnené (2 sa týkali znečisťovania životného prostredia a 1 poukazoval kriticky
na mestskú autobusovú dopravu).
3. Vyhodnotenie celomestského socialistického záväzku za rok 1986
Celomestský socialistický záväzok mesta Piešťany na rok 1986 bol prijatý na počesť XVII.
zjazdu KSČ, 65. výročia založenia KSČ a volieb do zastupiteľských zborov.
Celomestský socialistický záväzok bol splnený na 125,24 %. Bola vytvorená hodnota diela
za 17 040 037,- Kčs pri vynaložení 9 788.000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní
523 701 brigádnických hodín. Socialistický záväzok sa týkal 4-och oblastí:
a) Akcia „Z“, ochrana a tvorba životného prostredia.
V investičnej časti akcie „Z“ bola dosiahnutá hodnota diela 12.077 000,- Kčs pri vynaložení
9 613 000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 20 420 brigádnických hodín, pričom
z 11 akcií bolo v roku 1986 ukončených 6 a to: predajňa A. Trajan, otvorený tréningový
prístrešok TJ Váh, rozšírenie tenisového areálu, obklady interiérov ZŠ, zberňa Sazky TJ
Sĺňava, výkupňa druhotných surovín.

V neinvestičnej časti akcie „Z“ bola dosiahnutá hodnota diela 4 963 037 Kčs pri vynaložení
iba 175 000 Kčs finančných nákladov a odpracovaní 503 281 brigádnických hodín, z čoho
mládež odpracovala 243 941 brigádnických hodín.
Pracujúci, občania a mládež nášho mesta prijali spolu 108 kolektívnych a 2 446
individuálnych socialistických záväzkov so zameraním na akciu „Z“, zlepšovanie životného
a pracovného prostredia. Na dosiahnutých výsledkoch sa okrem jednotlivých občanov
podieľali spoločenské organizácie NF a to hlavne ROH, ČSZTV, SZM, SZŽ, ZČSSP,
ČSČK, Zväzarm, Zväz invalidov, SZ poľovníkov, SZ chovateľov, SZ rybárov a ďalšie.
b) Oblasť ekonomická a sociálna.
V tejto oblasti nebol splnený predovšetkým plán vlastných príjmov MsNV. Splnený bol iba
na 91,75 % (neboli splnené napr. plán dane z príjmov od obyvateľstva, poľnohospodárska
daň, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií).
c) Oblasť politicko-organizátorskej činnosti MsNV.
Okrem iného boli splnené aj mimoriadne náročné úlohy spojené so zabezpečovaním prípravy
a celkového priebehu volieb.
d) Oblasť ideovej a kultúrnej oblasti.
Aj v tejto oblasti boli dosiahnuté priaznivé výsledky.
V dôsledku celkového úspešného splnenia socialistického záväzku a to najmä splnenia úloh
v investičnej akcii „Z“ sa v celoslovenskej súťaži kúpeľných miest naše mesto umiestnilo
na prvom mieste a získalo čestné uznanie Vlády SSR.
4. Činnosť Zboru pre občianske záležitosti pri Rade MsNV v Piešťanoch za rok 1986
a) Uvítanie detí do života
V roku 1986 z celkového počtu 390 narodených detí bolo uvítaných na MsNV 243, z toho
130 detí bolo cez cirkevného pokračovania. Slávnostných obradov sa zúčastňovali aj
zástupcovia jednotlivých podnikov.
b) Občianske sobáše
V roku 1986 bolo uzavretých 328 manželstiev, z toho bez cirkevného pokračovania 317
(podľa udania snúbencov). Tiež sa obradov zúčastňovali zástupcovia spoločenských
organizácií a zamestnávateľov snúbencov.
c) Občianske pohreby a rozlúčky
Od 2. polroku 1986 sa doriešilo oznamovanie občianskych pohrebov zaslúžilých občanov
nášho mesta a to v skrinke umiestnenej na Poštovej ulici a v skrinke na cintoríne na
Bratislavskej ceste.
V roku 1986 zomrelo 251 občanov žijúcich v meste, pohrebov celkove bolo 233, z toho čisto
občianskych bolo 43 a občianskych rozlúčok s cirkevným pokračovaním 114. Pohrebnú
sekciu viedla zodpovedne s. Plecitá, ktorá zároveň bola hlavnou rečníčkou pri občianskych
pohreboch a rozlúčkach.
V roku 1986 bol ozvučený cintorín na Bratislavskej ceste, bola by však potrebná rekonštrukcia
Domu smútku na tomto cintoríne.
d) Občianske slávnosti
ZPOZ v Piešťanoch organizoval v roku 1986 občianske slávnosti k rôznym štátno-politickým
výročiam a k významným udalostiam v živote človeka. ZPOZ sa podieľal aj na zabezpečovaní

spoločenských aktov (napr. rozlúčka s brancami, Deň pamiatky na zosnulých, atď.). Tiež
na formovaní medziľudských socialistických vzťahov, starostlivosti o rodinu, dospievajúcu
mládež a osamelých i starších občanov.
Pri práci s mládežou to bolo napr. odovzdávanie občianskych preukazov, odovzdávanie
maturitných stužiek a výučných listov, sľub pionierov, sľub iskier, prijatie prvákov do radov
školákov a pod. Pre starších občanov nášho mesta sa uskutočňovali oslavy ich životného
jubilea, návštevy a besedy.
5. Činnosť Inšpekcie verejného poriadku MsNV v Piešťanoch v roku 1986
Inšpektori verejného poriadku MsNV pri naplňovaní zásad vládneho nariadenia SSR číslo
18/1972, pri riešení problematiky verejného poriadku, čistoty mesta, dodržiavania vyhlášok
a nariadení MsNV ako aj Štatútu kúpeľného miesta Piešťany zistili v roku 1986 celkom
4 738 priestupkov rôzneho druhu, čo je o 963 priestupkov menej oproti roku 1985.
Priestupky boli v 3 691 prípadoch riešené napomenutím občana, v 1 047 prípadoch
uložili inšpektori blokovú pokutu. Celkove bolo zinkasované na pokutách a odvedené do
štátneho rozpočtu 21 150,- Kčs. V 7-ich prípadoch bolo podané oznámenie o priestupku na
prerokovanie správnym komisiám MsNV.
Z celkového počtu zistených priestupkov najviac ich bolo zaznamenaných: 825 za nečistenie
a neudržiavanie chodníkov, 741 za poškodzovanie verejnej zelene a verejných zariadení,
795 za nepovolený ambulantný predaj, 561 za porušovanie dopravných značiek, 1 383 za
porušovanie vyhlášok a nariadení MsNV.
Dobrou spoluprácou s Obvodným oddelením VB v Piešťanoch a zlepšením preventívnej
činnosti sa čiastočne zlepšila situácia na úseku boja proti pašovanému tovaru, kde sa
priestupkov, prečinov i trestných činov dopúšťalo cigánske obyvateľstvo.
V poslednom období sa v meste neúmerne rozšíril chov psov, čo sa prejavilo v ich voľnom
pobehávaní na uliciach a verejných priestranstvách a napádaní občanov. Problémy
spôsobovala aj likvidácia nepojazdných motorových vozidiel parkujúcich na uliciach, nebolo
doriešené náhradné trhovisko v priestoroch TOM, nedostatky v predaji zeleniny počas letnej
kúpeľnej sezóny. Pozornosť sa venovala tiež boju proti alkoholu, členovia IVP kontrolovali
dodržiavanie zákazu predaja alkoholických nápojov do 10.00 hod.
6. Výsledky hospodárenia za rok 1986 v hospodárstve riadenom MsNV
v Piešťanoch
a) Pôvodný rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov nepostačoval na pokrytie plánovaných
úloh a bežných výdavkov MsNV a preto bol rozpočet v priebehu roku 1986 nadriadenými
orgánmi upravený a zvýšený.
Príjmová časť rozpočtu
Celkové príjmy v roku 1986 predstavovali čiastku 62 952 tis. Kčs, t.j. 100,62 % k upravenému
rozpočtu 62 563 tis. Kčs, resp. 143,10 % k pôvodnému rozpočtu príjmov 43 992 tis. Kčs.
Z toho: a) vlastné rozpočtové príjmy: 9 805 tis. Kčs, t.j. 91,76 % k upravenému
rozpočtu 10 685 tis. Kčs;
b) plánované a ostatné dotácie: 29 467 tis. Kčs, t.j. 100 % k upravenému
rozpočtu 29 467 tis. Kčs;

c) subvencie na účelovú investičnú výstavbu: 3 435 tis. Kčs, t.j. 99,97 %
k upravenému rozpočtu 3 436 tis. Kčs;
d) prevody z FFR, ZP a CR: 16 612 tis. Kčs, t.j. 95,60 % k upravenému
rozpočtu 17 375 tis. Kčs;
e) ostatné príjmy: 3 633 tis. Kčs, t.j. 227,06 % k upravenému rozpočtu
1 600 tis. Kčs.
Prechodná výpomoc v roku 1986 bola: 3 250 tis. Kčs, t.j. 100 % k upravenému rozpočtu
3 250 tis. Kčs.
Celkové príjmy MsNV v Piešťanoch v roku 1986 potom boli 66 202 tis. Kčs.
Výdavková časť rozpočtu
Celkové výdaje MsNV v Piešťanoch v roku 1986 predstavovali sumu 66 198 tis. Kčs, t.j.
100,58 % k upravenému rozpočtu 65 813 tis. Kčs.
Z toho: a) investičná výstavba: 3 435 tis. Kčs, t.j. 99,97 % k upravenému
rozpočtu 3 436 tis. Kčs;
b) neinvestičné výdavky: 47 014 tis. Kčs, t.j. 97 % k upravenému
rozpočtu 48 470 tis. Kčs;
c) výdavky na akciu „Z“: 9 859 tis. Kčs, t.j. 123,23 % k upravenému
rozpočtu 8 000 tis. Kčs;
d) príspevky príspevkovým organizáciám: 5 890 tis. Kčs, t.j. 99,71 %
k upravenému rozpočtu 5 907 tis. Kčs.
Rozdiel medzi výdajmi a príjmami sa previedol do FRR MsNV pre rok 1987.
Na pohostenie, občerstvenie a dary bolo čerpaných 7,8 tis. Kčs; t.j. 108,33 % z rozpočtu 7,2
tis. Kčs.
Fond rezerv a rozvoja MsNV za rok 1986 mal zdroj príjmov v roku 1986 predovšetkým
z finančných úspor hospodárenia v roku 1986: 16 506 tis. Kčs. Použitie FRR bolo 16 300
tis. Kčs; zostatok k 31.12.1986 bol 206 tis. Kčs.
Fond kultúrnych a sociálnych potrieb v roku 1986 mal zdroje spolu: 182 tis. Kčs oproti
plánovanému rozpočtu 145 tis. Kčs . Použitie fondu bolo 96 tis. Kčs oproti rozpočtu 145 tis.
Kčs. Zostatok k 31.12.1986 bol 86 tis. Kčs.
b) Hospodárenie príspevkových organizácií MsNV v Piešťanoch v roku 1986
b1.) Mestské kultúrne stredisko – príjmy 3 123 tis. Kčs, z toho vlastné príjmy
816 tis. Kčs , príspevok od MsNV z fondu FRR bol 2 307 tis. Kčs;
náklady 3 107 tis. Kčs.
b2.) Balneologické múzeum – príjmy: 656 tis. Kčs, z toho vlastné príjmy
33 tis. Kčs a príspevok od MsNV z FRR bol 623 tis. Kčs; náklady
655 tis. Kčs.
b3.) Mestská ľudová knižnica – príjmy: 2 969 tis. Kčs, z toho vlastné príjmy
49 tis. Kčs, príspevok od MsNV 2 920 tis. Kčs; náklady boli 2 937 tis. Kčs.
b4.) Kino Moskva – príjmy: 1 429 tis. Kčs, z toho vlastné príjmy boli
1 389 tis. Kčs a príspevok z FRR 40 tis. Kčs. Náklady boli 1 289 tis. Kčs.
Rozdiely medzi príjmami a nákladmi príspevkových organizácií boli tiež
prevedené do FRR MsNV v Piešťanoch pre rok 1987.

2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1986
Začiatkom roku 1986 prelietavala okolo Zeme Halleyho kométa.
Začiatkom januára bolo cca 4 cm snehu a bol mráz; nočné teploty až -12° C, denné -3°
C. Po krátkom oteplení bolo po 8. januári opäť ochladenie; v noci na -13° C, cez deň -4° C
a napadlo asi 10 cm snehu. Od 14. januára až do konca januára nastalo oteplenie. Sneh sa
roztopil, občas pršalo. Denné teploty boli až + 8 ° C, nočné +3° C.
Začiatkom februára opäť teploty klesli a celý február boli pomerne silné mrazy; v noci -10°
C až -17° C, cez deň -2° až -6° C. Sneh sa udržal tiež po celý február. Jedine okolo 15.
februára sa mrazy trochu zmiernili; v noci -3°C, cez deň +3 C.
V marci sa sneh udržal do 6. marca; potom sa oteplilo a sneh sa roztopil. Denné teploty boli
+5° až +8° C, nočné 0° až +2°C. Okolo 20. marca sa na niekoľko dní objavili nočné mrazy
až -6° C. 24. marca pršalo. Do konca marca maximálne denné teploty +10° C až +17° C.
Začiatkom apríla sa ukázalo horúce počasie, napríklad 7. a 8. apríla boli horúce dni, až
27° C. Rozkvitli už aj marhule. Potom 9. apríla bola víchrica a dážď a prišlo ochladenie.
Od 10. apríla sa prejavil vplyv arktického vzduchu na našom území. 11. apríla padal sneh,
ochladenie trvalo niekoľko dní. 18. apríla pršalo, cez deň bolo +8° C, v noci 0° C. Od 22.
apríla sa veľmi oteplilo; cez deň bolo +22° až +27° C, v noci +10° až +15° C. Apríl bol
vcelku suchý.
V máji bolo veľmi vlhko a teplo. Denné teploty boli +23° až 27° C, koncom mája sa ochladilo
na +15° C; nočné teploty +10° až +13° C. 8. mája napršalo 34 mm, 24. mája 27 mm.
Jún bol veľmi vlhký. Od 1. do 5. júna stále pršalo, zrážky boli až 80 mm. Pršalo aj od 12.
do 14. júna. V prvej polovici júna boli denné teploty +12° až +16° C, v noci +6° až +8° C.
V 2. polovici júna sa oteplilo, denné teploty boli +22° až +28° C, v noci +14° až +17°C.
Najteplejšie bolo 15. júna, cez +30° C, v noci +18° C.
V júli bolo pomerne teplo, max. denné teploty boli +26° až +31° C, s menšími výkyvmi. 2
týždne nepršalo. Vcelku bolo v júli sucho, zrážky boli iba 16 mm.
V auguste bola najmä prvá polovica veľmi teplá; denné teploty boli až +32° C. V auguste bolo
tiež sucho; v prvej polovici mesiaca bola iba 1 búrka. Poľnohospodári museli zavlažovať.
Začiatkom septembra už bol náznak jesene; občas spŕchlo. V polovici septembra sa ešte
na niekoľko dní oteplilo; cez deň až +29° C a aj noci boli teplé. Od
20. septembra sa na
niekoľko dní zas trochu ochladilo; cez deň síce až +18° do +20°C, v noci už chladnejšie 0°
až +3° C. Koncom septembra sa začalo „babie leto“; cez deň až +26° C, v noci +2° až +6°
C; nepršalo, cez deň bolo veľmi horúco.
Od 5. októbra nastalo jesenné počasie, maximálne denné teploty boli +17° až +19°C. V prvej
polovici októbra trochu pršalo iba 7. októbra, ináč bolo stále sucho. V druhej polovici
októbra začalo od 17. októbra trvalejšie pršať; vlhké počasie s menšími prestávkami bolo až
do konca októbra. Koncom októbra sa objavili aj prvé nočné mrazy.
V novembri bola dosť často hmla; nočné teploty boli +2° C až -2° C, najvyššie denné teploty
až +15° C. Občas trochu mrholilo; trochu pršalo iba okolo
23. novembra, cez deň bolo
+8° C, v noci +2° C. Koncom novembra bolo v noci -2° C, cez deň +3° C. Vcelku bolo
v novembri typické jesenné počasie, občas fúkal vietor, bolo sucho, bez snehu.
Začiatkom decembra bolo zamračené, občas mrholilo. 12. decembra napadol prvý sneh,
maximálne denné teploty boli -1°C. 19. decembra sa sneh začal trochu topiť, padal dážď so
snehom; maximálne denné teploty boli +4° C. Sneh sa udržal a od 24. decembra nastali

silné mrazy, cez deň bolo maximálne -8° C, v noci až -15° C; Váh bol celý zamrznutý. 26.
decembra napadol ďalší sneh. Koncom decembra však nastal veľký výkyv teploty; bolo
oteplenie až +13° C cez deň a v noci +5° C. Sneh sa roztopil.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1986
1. Stretnutie pionierov okresu Trnava s predstaviteľmi okresu Trnava
Dňa 10.1.1986 sa v Kongresovej hale Čs. štátnych kúpeľov uskutočnilo novoročné stretnutie
pionierov okresu Trnava s predstaviteľmi politického, kultúrneho a verejného života okresu
Trnava. Delegáciu OV KSS viedol predseda ONV v Trnave súdruh Jozef Tomašovič. 10-tim
najlepším pionierom okresu boli odovzdané pionierske odznaky III. stupňa za dosiahnuté
výsledky vo všetkých oblastiach činnosti; medzi nimi boli aj 2-ja pionieri z Piešťan –
Barbora Tlstovičová a Maroš Sokolovský. Po kultúrnom programe nasledovalo popoludnie
venované besedám s hosťami stretnutia.
2. Oslavy Víťazného februára
Oslavy 38. výročia Víťazného februára sa uskutočnili 25. februára 1986. O
14. hod. sa
uskutočnil pietny akt kladenia vencov na Nám. SNP pri Pamätníku osloboditeľov. O 15.
hod. sa uskutočnila slávnostná akadémia v Dome umenia SF.
3. Medzinárodný deň žien v roku 1986
Tradičné stretnutie žien s predstaviteľmi mesta Piešťany sa uskutočnilo dňa
7. marca
1986. Zápisom do pamätnej knihy MsNV sa skončilo milé posedenie, ktorého sa zúčastnili:
Mária Kolesíková, Leona Madunická, Ing. Marta Murárová, Mária Pániková, MUDr. Elena
Pažitná, Ing. Mária Stančíková CSc., Valéria Šalátová, Petronela Paulíková, Lýdia Brezovská,
Ing. Gabriela Gregorová, Ľudmila Goňová, Ing. Lota Hanicová, Valéria Haringová, Edita
Kubová, Katarína Kusá, Cecília Refková, Jolana Chromiaková, Ľudmila Kmeťová.
4. Oslavy 41. výročia oslobodenia Piešťan
Začali sa 4. apríla 1986 pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku osloboditeľov na
Námestí SNP. Za zvuku „Pochodu padlých revolucionárov“ sa pamiatke padlých poklonili
predstavitelia politických a štátnych orgánov, spoločenských organizácií NF a zástupcovia
podnikov a závodov v Piešťanoch.
Slávnostnou akadémiou v Dome umenia SF vyvrcholili oslavy oslobodenia Piešťan.
Zúčastnili sa jej pracujúci a mládež mesta. K účastníkom slávnostnej akadémie prehovoril
podpredseda MsNV v Piešťanoch Ing. L. Bábsky. V kultúrnej časti slávnostnej akadémie
vystúpil folklórny súbor piesní a tancov Technik. V deň 41. výročia oslobodenia nášho
mesta sprístupnili tiež výstavu členov Fotoklubu pri Mestskom kultúrnom stredisku „Moje
mesto“.
5. Oslavy 1. mája 1986
Oslavy Sviatku práce sa v Piešťanoch začali ráno; vyhrávali dychové hudby na uliciach
mesta. O 9.00 hod. sa začala manifestácia pracujúcich a mládeže; slávnostný prejav
predniesol súdruh Dalibor Hanes, predseda Snemovne národov Federálneho zhromaždenia
ČSSR. O 9.30 hod. sa začala prehliadky
1.májového sprievodu Ulicou kpt. Nálepku,

Pavlovovou po Pioniersku ulicu. Od 11. hod. sa začali prvomájové veselice. Poobede sa
uskutočnil koncert krojovanej dychovej hudby v Hudobnom pavilóne.
6. Oslavy 9. mája 1986
Oslavy štátneho sviatku ČSSR sa začali predpoludním 8. mája; uskutočnil sa slávnostný
sľub pionierov na nám. SNP. Poobede bola manifestácia pracujúcich a mládeže na Námestí
SNP spojená s pietnym aktom kladenia vencov.
Večer sa uskutočnilo vystúpenie „Štátneho ukrajinského súboru piesní a tancov Vesna“
v Dome umenia SF.
9. mája o 9.00 hod. sa na Nám. SNP uskutočnil nástup útvarov piešťanskej vojenskej
posádky. Potom odštartovala štafeta Behu vďaky Piešťany – Bratislava Slavín, tiež bola
ukážka techniky Zväzarmu.
O 10.00 hod. sa uskutočnil koncert krojovanej dychovej hudby v Hudobnom pavilóne. Večer
sa uskutočnilo vystúpenie súboru piesní a tancov Lúčnica.
7. 65. výročie založenia KSČ
14. mája bol otvorený cyklus prednášok na tému „65 rokov KSČ“ pre študujúcu mládež
v agitačnom stredisku na Malej scéne I. Krasku. Poobede sa uskutočnilo vystúpenie
posádkovej hudby Ministerstva vnútra SSR v Hudobnom pavilóne.
Večer sa v Dome umenia uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti 65. výr. vzniku KSČ.
Slávnostný prejav predniesol súdruh Ján Poturnaj, predseda MsV KSS v Piešťanoch. Potom
sa premietol film „Klement Gottwald“ – premiéra.
8. Oslavy 42. výročia SNP. Mestské mierové slávnosti
Dňa 29. augusta 1986 si občania mesta uctili 42. výročie Slovenského národného povstania.
Svetová rada mieru rozhodla, aby sa každoročne 1. september pripomenul ako Svetový deň
mieru, pretože 1.9.1939 fašistické sily, nepriateľské mieru a ľudstvu, rozpútali 2. svetovú
vojnu. Oslavy 42.výročia SNP spolu s mestskými slávnosťami mieru a čs.-sovietskeho
priateľstva sa začali 28. augusta 1986 besedou ku knihe G. Husáka „Svedectvo o SNP“
a besedou s účastníkmi SNP v Dome robotníckeho hnutia a dejín KSČ.
29. augusta sa o 14. hod. uskutočnil pietny akt kladenia vencov na Nám. SNP, tiež pri
Pomníku piešťanských letcov a pri Rumunskom pomníku. Na slávnostnej akadémii v Dome
umenia SF vystúpil predseda Slovenskej národnej rady súdruh Viliam Šalgovič. Večer sa
tiež uskutočnilo vystúpenie 200-členného Súboru piesní a tancov Sovietskej armády pod
vedením národného umelca ZSSR, hrdinu socialistickej práce Borisa Alexandrova.
30. augusta sa uskutočnilo pre deti „Maľovanie na chodníku“ na Nábreží Sovietskej armády
a koncert dychovej hudby v Hudobnom pavilóne.
Dňa 1. septembra 1986 sa na všetkých základných a stredných školách v Piešťanoch začal
nový školský rok. Keďže 1. september bol vyhlásený za Svetový deň mieru, pripomenuli si
všetci žiaci a učitelia na tzv. „hodine mieru“ súčasné úsilie krajín socialistického spoločenstva
na čele so ZSSR i všetkých pokrokových mierumilovných ľudí na svete za zachovanie mieru
a postupné odzbrojovanie a zbavenie ľudstva prízraku atómovej vojny.
1. septembra sa tiež uskutočnil v prírodnom amfiteátri v Piešťanoch veľký mierový míting
pionierov, „iskier“ a žiakov piešťanských škôl. Odzneli na ňom mierové rezolúcie, ktoré
boli zaslané Československému mierovému výboru v Prahe a Slovenskej mierovej rade

v Bratislave.
Pri tejto príležitosti sa tiež 30. augusta uskutočnili okresné mierové slávnosti a čs.-soviets.
priateľstva na Prašníku–Pustej Vsi spojené s okresnými dožinkami. Súčasťou slávností bolo
celookresné stretnutie mládeže na Výtokoch.
9. Týždeň boja proti fašizmu
Uskutočnil sa v Piešťanoch v dňoch 29. septembra až 9. októbra 1986.
Otvorenie „Týždňa boja proti fašizmu“ sa uskutočnilo 29.9. v kine Moskva. Program
vyplnila prednáška a premietanie krátkych filmov a zúčastnili sa ho študenti stredných škôl
v Piešťanoch. V dňoch 30.9. až 3.10. bol denne podávaný odborný výklad a premietnuté
krátke filmy pre žiakov 2. stupňa základných škôl.
Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v rámci týždňa vystúpili
na schôdzach ROH vo veľkých závodoch nášho mesta – v Tesle, Chirane, Mlynoch
a cestovinárňach, Čs. štátnych kúpeľoch. V pondelok
6. októbra sa uskutočnil 5.
obvodný branný deň na štadióne TJ Družba.
10. Oslavy 69. výročia VOSR, Mesiac čs.-sovietskeho priateľstva v roku 1986
Program pripravila komisia pre štátno-politické oslavy MsNV. Slávnostné otvorenie Mesiaca
ČSSP a osláv 69. výr. VOSR sa uskutočnilo v podvečer 69. výročia VOSR dňa 6.11.1986
v Dome umenia SF. V kultúrnom programe vystúpil Azerbajdžanský štátny súbor piesní
a tancov ZSSR. V ten istý deň bola v Dome robotníckeho hnutia a dejín KSČ sprístupnená
výstava literatúry „Odkaz Veľkého októbra v literatúre“, ktorú pripravila Mestská ľudová
knižnica v Piešťanoch.
7.11.1986 sa o 14.00 hod. uskutočnila manifestácia pracujúcich a mládeže mesta spojená
s pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku osloboditeľov na Námestí SNP.
V priebehu Mesiaca ČSSP sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí,
umeleckých večerov, besied, súťažné programy žiakov a pod.
11. Spoločenské organizácie NF SSR v Piešťanoch v roku 1986
Na odbore organizačnom a vnútorných vecí MsNV sa vytvorila prvotná evidencia organizácií
združených v NF SSR pôsobiacich na území mesta Piešťany.
a) Mestská organizácia SZM v Piešťanoch v roku 1986
Mestská organizácia SZM v Piešťanoch mala v roku 1986 cca 5 000 členov. Z toho v 5-tich
CZO SZM v Tesle, Chirane, Čs. štátnych kúpeľoch, OPKS a OSP bolo organizovaných
približne 1 120 členov. Putovnú štandardu OV SZM pre najlepšiu celozávodnú organizáciu
SZM v okrese Trnava získali za rok 1986 mládežníci z Čs. štátnych kúpeľov. Najviac členov
v CZO SZM bolo v Tesle Piešťany – 803, potom v Čs. štátnych kúpeľoch – 180.
Ďalej v Piešťanoch vyvíjalo činnosť 34 ZO SZM s počtom 1 050 členov; najväčšia ZO SZM
pracovala pri Nemocnici s poliklinikou s počtom 114 členov. 18. novembra 1986 vznikla
nová zväzácka organizácia na území Piešťan a to ZO SZM pri materských školách s počtom
38 zväzákov, samých dievčat.
Na stredných školách v roku 1986 pracovalo takmer 2 950 zväzákov.

b) Slovenský zväz žien v Piešťanoch v roku 1986
V roku 1986 pracovalo v Piešťanoch 10 ZO SZŽ s celkovým počtom takmer 1 000 členiek;
ich činnosť koordinoval MsV SZŽ v Piešťanoch.
Začiatkom roku 1986 sa uskutočnilo v obradnej sieni MsNV stretnutie zaslúžilých členiek
Slovenského zväzu žien v Piešťanoch s predstaviteľmi mesta na čele s predsedom MsNV
Viliamom Hermanom. Na predchádzajúcom slávnostnom plenárnom zasadnutí OV SZŽ
v Trnave odovzdala súdr. Elena Litvajová, predsedníčka ÚV SZŽ, piešťanským ženám
pamätné medaily ÚV SZŽ z príležitosti 40. výročia založenia našej socialistickej ženskej
organizácie. Vyznamenaným ženám zablahoželal s. Herman, predseda MsNV. Predsedníčka
MsV SZŽ v Piešťanoch Žanka Beerová poďakovala za ocenenie ich práce a prisľúbila v mene
prítomných žien zodpovedné plnenie úloh v nasledujúcom období. Na neľahké a zložité
obdobie po 2. svetovej vojne spomínali s. B. Zupková a s. M. Barančíková. V kultúrnom
programe predniesla výber z poézie Kristy Bendovej Anna Plecitá.
Pamätnú medailu k 40. výročiu SZŽ obdržali: Božena Zupková, Mária Barančíková, Anna
Valová, Žanka Beerová, Zuzana Šestáková, Anna Nebenführová, Elena Augustínová, Gabriela
Nitranská, Eva Kubánová, Pavlína Fridrichová, Mária Kolesíková, Mária Nováková, Mária
Bartíková, Matilda Pallayová, Mária Vetríková, Elena Kubicová, Agneša Bezáková, Marta
Kostrošová, Anna Plecitá.
c) Zväzarm v Piešťanoch v roku 1986
V roku 1986 pracovalo v Piešťanoch 15 ZO Zväzarmu, ktoré mali spolu 2 705 členov; ich
činnosť koordinoval MsV Zväzarmu. Najviac členov mala ZO č. 1 – mesto s počtom členov
1 523, dôležité podujatia v meste zabezpečovali tiež ZO AMK – mesto a ZO Aeroklub –
výcvik brancov - pilotov.
Zväzarm v Piešťanoch zabezpečoval v r. 1986 plnenie viacerých úloh ako napr. výcvik
brancov, činnosť klubov dôstojníkov a práporčíkov v zálohe, brigádnickú činnosť, politickopropagátorskú činnosť členov Zväzarmu a pod.
Dňa 6.10.1986 sa uskutočnil na štadióne TJ Družba Piešťany už 5. obvodný branný deň,
ktorý prispel k popularizácii ČSĽA, Zväzarmu a vojenskej politiky KSČ.
- ZO č. 1 Zväzarm – mala vyše 50 % členov z radov mládeže do 18 rokov. V rámci ZO
vyvíjalo činnosť 26 krúžkov mládeže;
- ZO AMK – členovia ZO vyvíjali predovšetkým činnosť v automotoklube, kde sa uskutočnili
viaceré akcie s minikárami, motokárami, pretekárskymi motocyklami, okruhovými
automobilmi, historickými vozidlami a pod.
Členovia ZO sa podstatnou mierou podieľali na príprave a organizácii Ceny Slovenska
1986 – najväčšieho motoristického podujatia na Slovensku – v pretekoch motocyklov
a automobilov;
- ZO Aeroklub Zväzarm – členovia ZO uskutočnili v roku 1986 nábor a výcvik brancov
– pilotov. V krúžkoch mladých letcov pracovalo 72 členov v odbore bezmotorového
a motorového lietania;
- Výstavba budovy Zväzarmu – pokračovala aj v roku 1986.
V roku 1986 odpracovali členovia Zväzarmu formou brigád na uvedenej stavbe vyše 1 000
hodín.

d) Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Piešťanoch v r. 1986
ZO SZOPaK v Piešťanoch mala v roku 1986 52 členov. Činnosť zväzu bola zameraná na
ekológiu, flóru a faunu prostredia v Piešťanoch a jeho okolí. Exkurzie do okolia Piešťan boli
orientované botanicky (zaujímavé druhy rastlín), speleologicky, ornotologicky a na ochranu
vodnej avifauny. Svoju činnosť zamerali členovia organizácie aj na ochranu životného
prostredia, napr. na kontrolu vypúšťania močovky ohrozujúcej spodné vody, zamedzovanie
orezávania stromov, výrubov stromov a pod.
ZO SZOPaK v Piešťanoch bola už viac rokov hodnotená nadriadenými orgánmi ako
najaktívnejšia v Trnavskom okrese. Pri príležitosti Dní ochrany prírody na návrh Okresného
výboru SZOPaK boli udelené diplomy trom dobrovoľným pracovníkom štátnej ochrany
prírody v Piešťanoch – Ing. Jánovi Naďovi, Ing. Petrovi Sabovi, CSc. a Petrovi Turzovi.
Pri príležitosti mesiaca apríla – Mesiaca ochrany prírody pripravila rada Automotoklubu
Zväzu invalidov pre svojich členov – telesne postihnutých vodičov besedu. Známy piešťanský
ornitológ Viliam Kubán porozprával o odchyte vtákov, o ich krúžkovaní a sťahovaní; tiež
priblížil prítomným zimný pobyt labutí na rieke Váh. Ochranár Sabo priblížil účastníkom
besedy okolitú krajinu – Tematínske kopce, Bažantnicu.
Na celookresnom aktíve dňa 18. septembra 1986, ktorý pripravil pre ochrancov prírody
Odbor kultúry ONV v Trnave, sa prerokovali otázky spolupráce Štátnej ochrany prírody
s dobrovoľnými pracovníkmi – ochrancami, spravodajcami a konzervátormi prírody.
V rámci školenia obdržalo 63 dobrovoľných pracovníkov preukaz a odznak spravodajcu
štátnej ochrany prírody. Z piešťanských ochranárov boli do funkcie spravodajcu ustanovení
Ing. František Bača, Viliam Kubán, Ing. Ján Naď a Ing. Peter Sabo, CSc. Preukaz
spravodajcu prevzal i Ján Dzurák z neďalekých Moravian nad Váhom – bydliskom v Hubine.
Koordinovaním činnosti menovaných bol poverený Kornel Duffek, ktorý bol ustanovený do
funkcie obvodného konzervátora pre Piešťany a okolie.
e) ZČSSP v Piešťanoch v roku 1986
Na OV ZČSSP bolo k 31.12.1986 evidovaných 77 odbočiek ZČSSP v Piešťanoch s celkovým
počtom cca 7 000 členov. Z toho v k.p. Tesla Piešťany bolo 630 členov, zo škôl najviac
v SPŠE a to 427 členov.
f) Ďalšie spoločenské organizácie NF v Piešťanoch v roku 1986
- Československý Červený kríž – v roku 1986 bolo v Piešťanoch organizovaných v ČSČK
cca 4 500 občanov mesta a to v 15-tich ZO ČSČK:
Piešťany I až Piešťany VIII, Banka, Kocurice, Čs. štátne kúpele, Nemocnica s poliklinikou,
VÚRCH, Gymnázium, SPŠ, SHŠ a v 8-ich aktívoch ČSČK;
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – v roku 1986 jeho činnosť koordinoval MsV
SZPB a to v 3-och ZO SZPB s celkovým počtom 396 členov;
- Zväz požiarnej ochrany SSR – v roku 1986 na území mesta Piešťany pôsobilo 9 ZO ZPO –
Piešťany, Banka, Kocurice, Tesla, Chirana, Čs. štátne kúpele, Tvorba, Drevovýroba, Mlyny
a cestovinárne s celkovým počtom 556 členov. Ich činnosť koordinoval MsV ZPO;
- Slovenský poľovnícky zväz – poľovnícke združenie Hlucháň v Piešťanoch malo v roku
1986 25 členov;
- Slovenská kremačná spoločnosť – mala v Piešťanoch v roku 1986 335 členov;
- Zväz slovenských filatelistov – 1 ZO mala v Piešťanoch v roku 1986 184 členov;
- Slovenský zväz včelárov – mestská organizácia mala v Piešťanoch v roku 1986 328 členov;

- Slovenská speleologická spoločnosť – oblastná skupina č. 25 SSS mala v Piešťanoch
v roku 1986 17 členov;
- Slovenský zväz záhradkárov – mestská organizácia SZZ v Piešťanoch v roku 1986 mala 11
ZO SZZ; ich činnosť usmerňoval Miestny koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch. Celkový
počet členov bol 976;
- Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia SRZ v Piešťanoch v roku 1986 mala
celkom 764 členov a 86 organizovaných detí do 15 rokov;
- Zväz družstevných roľníkov SSR – 1 ZO ZDR SSR v Piešťanoch mala v roku 1986 677
členov;
- Lektorské združenie Slovenskej socialistickej republiky – SAK – 1 lektorské združenie
Socialistickej akadémie SSR v Piešťanoch v roku 1986 malo 44 členov;
- Zväz invalidov SSR – mestský koordinačný výbor ZI v Piešťanoch v roku 1986 zabezpečoval
činnosť 4 ZO ZI s celkovým počtom 424 členov. Z toho v ZO telesne postihnutých bolo 170
členov – do tejto ZO boli začlenení aj členovia Klubu zdravotne postihnutej mládeže, do ZO
vnútorne postihnutých bolo prihlásených 108 členov, v ZO zrakovo postihnutých 90 členov
a v ZO sluchovo postihnutých bolo 56 členov;
- Slovenský zväz chovateľov – 1 ZO SZCh v Piešťanoch mala v roku 1986 70 členov. ZO
SZCh v Piešťanoch v rámci 35. výročia svojho založenia usporiadala jubilejnú výstavu
drobnochovateľov v dňoch 6. – 7. septembra 1986. Výstavu navštívilo 2 135 občanov
mesta, jeho okolia i kúpeľní hostia z ČSSR a zahraničia. Návštevníci výstavy mali možnosť
vidieť 252 holubov, 85 králikov, 122 kusov hydiny hrabavej veľkej, hydiny hrabavej malej
a vodnej hydiny, 125 exotov, viac ako tri stovky akvarijných rybičiek, ovce a poníka.
Najlepší chovatelia obdržali od odbornej komisie čestné ceny.

