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Rok 1986 - pokračovanie
4. Poľnohospodárstvo v roku 1986
1. JRD Družba Piešťany
a) Úsek rastlinnej výroby.
V roku 1986 boli v Piešťanoch pomerne nepriaznivé klimatické podmienky počas celého
vegetačného obdobia. Boli silné mrazy vo februári; nadmerné zrážky v období máj – jún,
keď spadlo 215 mm zrážok, čo predstavovalo
3-násobok normálu. Júl sa zas vyznačoval
vysokými teplotami a suchom, čím sa žatva - zber obilovín – posunula o 8 dní dopredu.
Pšenica ozimná sa plánovala v množstve 3 830 t, skutočnosť bola iba 2 627 t; výnos bol 4,87
t/ha, čo bol druhý najnižší výnos od zlúčenia JRD v hustosiatych obilovinách.
Podobná situácia bola aj v zbere ďalších obilovín. Jačmeň jarný sa plánoval v množstve
1 692 t, skutočnosť bola 1 568 t s výnosom 4,61 t/ha. Ovos sa plánoval v množstve 40 t,
skutočnosť bola 27 t, s výnosom 2,7 t/ha.
Na vývoj cukrovej repy tiež nepriaznivo pôsobili májové a júnové dažde, rovnako júlové
a augustové sucho. Cukrová repa – buľvy sa plánovala v množstve 2 100 t, skutočnosť bola
1 855 t s výnosom 34,4 t/ha. Veľké boli tiež straty a to 12 % až 30 % z dôvodu prekladania
povozov, nepozornosti a rýchlej jazdy vyorávačov.
b) Úsek živočíšnej výroby.
Stavy hospodárskych zvierat na JRD Družba (Piešťany + Drahovce) k 31.12.1986 boli
nasledujúce:
Dojníc – kráv bolo 780 ks, teliat do 6 mesiacov 413 ks, mladého hovädzieho dobytku 1ročného 333 ks, jalovíc 1- až 2- ročných 202 ks, jalovíc telných 206 ks, hovädzieho dobytku
na výkrm 221 ks. Hovädzí dobytok spolu 2 155 ks.
Prasníc bolo 452 ks, kancov 5 ks, ciciakov 2 169 ks, predvýkrmných ošípaných 1 274 ks,
chovných prasničiek 515 ks, ošípaných na výkrm 1 979 ks. Ošípané spolu 6 394 ks. Oviec
bolo 443 ks, baranov 9 ks, kôz 5 ks, koní 7 ks.
Výroba hovädzieho mäsa bola 327 533 kg, t.j. na 99,7 % za 6.969 549 Kčs. Výroba
bravčového mäsa bola 825 370 kg, t.j. na 100,3 % za 11.691 269 Kčs. Výroba mlieka bola
3 220 620 l, čo predstavovalo plnenie 106,6 %.
c) Ďalšie údaje o JRD v roku 1986.
K 31.12.1986 malo JRD Družba 971 členov. V priebehu roka bolo prijatých 33 členov,
uvoľnených 30, zomrelo 20 členov.
Na úseku socialistického súťaženia bol celodružstevný socialistický záväzok splnený na
104,4 % vo výške 1.363 600 Kčs. V priebehu roka 1986 bolo prepožičaných 12 titulov
„Zaslúžilý pracovník JRD“ a 3 tituly „Zaslúžilý pracovník okresu“.
Priemerná mesačná odmena pracovníka JRD Družba v roku 1986 bola 2 833,- Kčs.
2. Súpis hospodárskych zvierat v Piešťanoch k 1.1.1987
Vykonáva sa prostredníctvom MsNV 2-krát ročne. Súpisy sa organizujú cestou občianskych
výborov.

K 1.1.1987 chovali na území Piešťan drobní držitelia pôdy 4 313 ks hydiny (sliepky, kurčatá,
kohúty, husi, kačice a morky) a členovia JRD doma 934 ks hydiny.
Drobní držitelia pôdy v Piešťanoch chovali k 1.1.1987 33 ks hovädzieho dobytka, 95 ks
ošípaných, 38 ks oviec a baranov, 9 ks koní a žriebät a 7 kozí a capov. Členovia JRD chovali
doma 4 ks hovädzieho dobytku a 50 ks ošípaných.
Chov zvierat (dobytka) sa uskutočňoval v oblastiach nasledujúcich občianskych výborov:
OV č. 1 – ul. Dominova a ul. Bananská (m.č. Banka), OV č. 3 – ul. Hollého, OV č. 9 – ul.
Bratislavská, OV č. 14 – ul. Pionierska, OV č. 18 – ul. Jilemnického, OV č. 19 – ul. Družby
a ul. Dudvážska (m. časť Kocurice).
5. Priemysel, štátny a družstevný obchod
1. Čs. štátne kúpele v Piešťanoch v roku 1986
a) Počet lôžok v roku 1986 bol 2 219. Počet odliečených ústavných pacientov bol 33 630.
Z toho zo socialistických štátov bolo 6 939 a z kapitalistických štátov 5 375 pacientov.
Zo socialistických štátov bolo 6 267 pacientov z NDR, 568 z PĽR, 97 z MĽR, 4 zo ZSSR,
2 z Bulharska a 1 z Mongolska.
Pacienti do Piešťan prišli zo 42 kapitalistických a rozvojových štátov; najviac – 1 662
z Rakúska, 1 218 z NSR, 625 z Kuwaitu, 421 z USA, 388 zo Západného Berlína, 307
z SAE, 242 z Jordánska, tiež aj napr. z Cypru 42, Egypta 28, Líbye 21, Nigérie 2, Austrálie
12, Venezuely 5, Uruguaya 2 a pod.
Počet ambulantne odliečených pacientov v roku 1986 bol 13 096.
b) Investície v roku 1986 boli 10.742 000,- Kčs, generálne opravy 10.500 000 Kčs.
c) Z významných pacientov to z radov politikov boli: Dr. Elena Litvajová, Škoda Ján
s manž., minister Ing. Štefan Lazar s manž., Ing. Hanus s manž., min. prof. Kilár Ľudovít
s manž., i ďalší; zo spisovateľov a umelcov to boli Dr. Ján Solovič, Ľubomír Lipský, Jozef
Bek a ďalší.
d) Okrem toho Čs. štátne kúpele v Piešťanoch navštívili viaceré delegácie i jednotlivci.
Zo zahraničia to boli napr. 60-členná delegácia zástupcov Intervízie a Eurovízie, 3 členná
delegácia z Mexika, 3 lekári z Kuwaitu, 40 športovcov z NSR a Talianska, 24 novinárov
z Rakúska, 2 spisovatelia z Jemenu, 45 členný dánsky mierový výbor, 4 súdruhovia KS
Izraela, 3 členná delegácia Zväzu komunistickej mládeže z Juhoslávie, ministri a politickí
pracovníci zo ZSSR, 40 členný súbor čínskych artistov a akrobatov a ďalší.
e) Vyznamenanie „Vzorný pracovník kúpeľnej organizácie“ v roku 1986 získalo 25
pracovníkov, „Vzorný pracovník odboru“ 8 a „Zaslúžilý zdrav. pracovník“ 5 pracovníkov.
2. Koncernový podnik Tesla Piešťany v roku 1986
4. januára 1986 uplynulo 25 rokov od vzniku závodu vákuovej a polovodičovej techniky
v Piešťanoch, patriaceho vtedy k n.p. Tesla Rožnov. Závod bol zriadený v priestoroch terajšej
SPŠE, o rok neskôr mu boli pridelené ďalšie objekty, napr. bývalé Figaro na Kollárovej ulici.
V rokoch 1964 až 1967 sa budoval nový areál závodu Tesla na Vrbovskej ceste. Kým
v prvých rokoch vyrábal závod najmä elektrónky, od roku 1971 začal vyrábať nové druhy
polovodičových prvkov, najmä tranzistory. Závod si zároveň postupne vybudoval vlastnú
vedecko-výskumnú základňu. V roku 1976 Slovenská akadémia vied detašovala do závodu

svoje pracovisko.
Od 1.1.1980 sa stal závod samostatným podnikom a od 1.4.1980 koncernovým podnikom
Tesla Piešťany. V roku 1986 už podnik zamestnával vyše 4 200 zamestnancov.
V súčasnosti podnik zabezpečuje vývoj a výrobu diód v plnom sortimente do 25A,
tranzistory nízko i vysokofrekvenčné, unipolárne integrované obvody štandardnej strednej
a veľkej integrácie. Vyrábali sa i sa vyrábajú okrem súčiastok tiež jednoúčelové elektronické
zariadenia, malá výpočtová technika ako hlavne školský a osobný mikropočítač PMD-85,
elektronika k lekárskym zariadeniam, meracie prístroje Telememory a pod.
V Tesle pracuje rad zlepšovateľov, novátorov, vývojových pracovníkov, kolektívov BSP,
kolektívov KRB (komplexne-racionalizačných brigád).
Napríklad, v roku 1986 z 20-tich kolektívov KRBG bol najúspešnejším 21-členný kolektív
KRB č. 4/83 pod vedením Štefana Bartoša a ktorého najaktívnejším členom bol Viliam Marek.
Tento kolektív prevzal vo februári 1986 Cenu A. Zápotockého za rok 1985, ktorú kolektívu
udelila Ústredná rada odborov. Kolektívu sa podarilo skonštruovať pre galvanizovňu
novú cínovaciu linku a tiež neskôr vďaka viacerým racionalizačným opatreniam jej výkon
zdvojnásobiť. Ručnú prácu žien nahradili automatom a celú linku ovládal počítač. Týmto
sa vylúčil styk pracujúcich s nevyhovujúcim prostredím galvanizovne, čím sa zlepšilo
pracovné a životné prostredie. Podobnou úpravou tiež zdvojnásobili výkon linky na zlatenie
prívodov pre integrované obvody, ktorá bola privezená zo Švajčiarska, čo prinieslo ročnú
úsporu 3 milióny Kčs a tiež úsporu drahých kovov.
Pozornosť venovala Tesla aj otázkam sociálnym. Za obdobie svojej existencie dostali
jej pracovníci 1 032 bytov. Pre mladých slobodných zamestnancov je k dispozícii 330
postelí v slobodárni. V areáli podniku je vlastné zdravotnícke zariadenie s 3 praktickými,
2 stomatologickými, 1 ženským lekárom a s výdajňou liekov. Podnik má 2 rekreačné
zariadenia v Moravanoch nad Váhom a v Mengusovciach s kapacitou 117 lôžok.
Tesla si vydáva aj svoj časopis. Od roku 1966 to bol časopis Teslák v počte 800 ks mesačne,
od roku 1980 vychádza tento mesačník v náklade 2 000 výtlačkov pod názvom „Piešťanský
elektronik“.
K.p. Tesla Piešťany splnil plán v roku 1985 na 103 %. Na roky 8-ej päťročnice 1986 – 90
dostali náročné úlohy. Bude treba zvýšiť objem celkovej výroby 3,4-krát; v tom napr.
objem výroby integrovaných obvodov až 6-krát.
Z toho dôvodu bude potrebné zabezpečiť rozšírenie areálu k.p. Tesla Piešťany. Na
základe kladných stanovísk postupne Odbor výstavby a ÚP MsNV Piešťany, Rady
ONV v Trnave, Rady ZsKNV a uznesenia č. 297 Vlády ČSSR zo dňa 12.12.1986 bude
v januári 1987 Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy vydané rozhodnutie o pričlenení
poľnohospodárskej pôdy pri podniku pre ďalšiu výstavbu a rozvoj výroby v k.p. Tesla
Piešťany.
3. Mlyny a cestovinárne, n.p. Piešťany v roku 1986
Podnik Mlyny a cestovinárne má sídlo podnikového riaditeľstva v Piešťanoch. Podnik má
celoslovenskú pôsobnosť a riadi 4 závody – v Piešťanoch, Nitre, Veľkom Šariši a Košiciach.
V 60-tych rokoch to boli tiež 4 závody – Piešťany, Nitra, Prešov a Bratislava. Podnik v roku
1986 zabezpečoval výrobu mlynských produktov, cestovín, detských piškót, sušienok,
múčnych zmesí, ovsených vločiek, opracovanie hrachu, kukurice, výrobu chrumiek a pod.
Mlynskú produkciu zaisťovali v rámci SSR na 75 %, cestoviny na 32 %, trvanlivé pečivo na

11 %. Je jediným výrobcom detských piškót na Slovensku.
Mlynská produkcia sa sústreďuje v 16-tich priemyselných mlynoch a v 23-och roľníckych
mlynoch. Najmodernejší mlyn je v Košiciach s kapacitou 500 ton pšenice a 160 ton raži za
24 hodín.
Ročný objem výroby tovaru podniku predstavuje takmer 2 miliardy korún. Výrobu cestovín
zabezpečujú závody v Piešťanoch a v Nitre, výrobu trvanlivého pečiva má na starosti
výrobňa v Piešťanoch.
V roku 1985 oslávil podnik 25. výročie svojho založenia.
V 8. päťročnici podnik predpokladá využiť novú cestovinársku halu, rozšíriť výrobu
detských piškót a tiež začať s výrobou nových výrobkov – napr. snack lupienkov, nových
druhov cestovín, chrumiek, nových múčnych zmesí realizovaním ovseného a slnečnicového
programu a pod.
4. Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v roku 1986
V roku 1986 uplynulo 35 rokov od vzniku Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.
Od 1.1.1986 na základe rozhodnutia ministra poľnohospodárstva došlo k významnej zmene.
Ústav prebral funkcie vedúceho pracoviska výskumu v rámci VHJ Slovosivo a začal
metodicky usmerňovať ostatné ústavy, ktoré tvoria východisko pre výskum a šľachtiteľstvo
v poľnohospodárstve – oblasť rastlinnej výroby.
Vcelku možno konštatovať, že v roku 1986 sa VÚRV v Piešťanoch stal najväčším výskumnošľachtiteľským pracoviskom rastlinnej výroby v SSR.
Hlavným poslaním VÚRV je výskum a šľachtenie obilnín, krmovín a strukovín, výskum
výživy, výskum nových veľkovýrobných pestovateľských technológií a pod. Napríklad,
v priebehu 7. päťročnice sa odovzdali do praxe 3 odrody ozimnej pšenice (Košútka, Danubia,
Agra), odroda jačmeňa (Horal), odroda ďateliny lúčnej (Javorina), 9 odrôd strukovín, 3
odrody tráv, odroda melóna cukrového a maku siateho.
V rokoch 1983 – 1985 VÚRV rozšíril svoju prácu i na budovanie overovacích prevádzok na
výrobu šošovice a sóje.
Od 1.1.1986 je riaditeľom VÚRV v Piešťanoch Prof. Ing. Štefan Hraška, DrSC.
5. Výskumný ústav strojárskeho spotrebného tovaru v Piešťanoch
K 1.1.1986 zmenil ústav svoj názov; predtým mal názov ÚRSST, teraz VÚSST.
K ústavu bola rozhodnutím ministra všeobecného strojárstva ČSSR pripojená realizačná
základňa, závod v Levoči a počet pracovníkov ústavu tak presiahol 1 100.
V roku 1986 bol ústav v rámci socialistickej súťaže podnikov VHJ STROJSMALT
vyhodnotený ako najlepší podnik tejto VHJ. Riaditeľ VÚSST, Ing. Marián Švrček, CSc.
prebral za 1. miesto v novembri 1986 Červenú zástavu.
Viaceré zariadenia vyrobené v ústave získali ocenenia na medzinárodných strojárskych
výstavách a tiež majú o ne záujem viaceré podniky u nás i v zahraničí. V súčasnom období
napr. dokončujú modernú smaltovňu pre Čínsku ľudovú republiku.
6. K.p. Atómové elektrárne Bohunice v roku 1986
Jedným z 1 541 delegátov, ktorí sa zišli 24. marca 1986 na XVII. zjazde KSČ v Prahe bol aj
obyvateľ Piešťan, riaditeľ k.p. AE Bohunice v Jaslovských Bohuniciach, Ing. Milan Kozák.
V roku 1986 boli v prevádzke všetky 4 bloky elektrární. Výroba elektrickej energie v roku

1986 bola v Jaslovských Bohuniciach cca 11 miliárd kWh.
Zároveň sa riešilo aj využitie tepla z jadrovej elektrárne. Budoval sa teplovod do Trnavy
a v plánoch sú aj do Hlohovca, Piešťan a Nového Mesta nad Váhom; mestá si však musia
doriešiť sekundárne rozvody v priestoroch mesta.
V roku 1986 sa neustále uskutočňovala kontrola rádioaktivity v okolí elektrárne, napr. aj
v mlieku a trávnych porastoch. Na základe meraní možno konštatovať, že atómová elektráreň
neovplyvňuje životné prostredie vo svojom okolí (od Piešťan je vzdialená cca 15 km).
V oveľa vyššej miere ovplyvňovali rádioaktivitu v ovzduší jadrové skúšky, ktoré vo svete
uskutočňovali jadrové mocnosti.
7. Služby obyvateľstvu v roku 1986 – nedostatky z pohľadu občanov
Úlohy sa v roku 1986 vcelku podarilo zvládnuť. Najviac nedostatkov sa objavilo počas letnej
kúpeľnej a rekreačnej sezóny. Nedostatky boli spôsobené objektívnymi i subjektívnymi
dôvodmi. Bolo to hlavne z dôvodu nedostatku pracovných síl a vysokého počtu návštevníkov
(či už kúpeľných hostí alebo rekreantov) v našom meste. Nedostatky však boli spôsobené aj
nedôsledným operatívnym riadením, nedôsledným plnením pracovných úloh a tiež pomalým
zavádzaním technických noviniek v zariadeniach služieb.
Občania a návštevníci mesta pripomienkovali najmä nasledujúce problémy a nedostatky:
- minerálne vody – boli problémy s odvozom prázdnych fliaš;
- nedostatok octu;
- slabšia kvalita niektorých mäsových výrobkov (napr. salámy);
- sezónny nedostatok 12 stupňového piva;
- občania mali kritické pripomienky na kvalitu a čerstvosť chleba, tiež sa
vopred neoznámila inovácia chleba („Horehronský“ so zvýšeným obsahom
zemiakovej múky);
- chýbalo zásobovanie chlebom „graham“ i ďalších pekárenských výrobkov;
- v zelenine chýbala najmä cibuľa, petržlen a cesnak.
Pravidelne sa vykonávala kontrola zmrzliny a zarábaných nealkoholických nápojov najmä
v období, keď bola najväčšia návštevnosť v zariadeniach cestovného ruchu.
V rekreačnej oblasti Lodenica boli nedostatky v dodržiavaní prevádzkovej čistoty.
Rekreačná oblasť Sĺňava „Chatová osada“ bola bez podstatnejších problémov celú letnú
sezónu, tiež autocamping ZO Zväzarm v rekreačnej oblasti Sĺňava II. Menšie nedostatky sa
vyskytli iba v zásobovaní vodou.
Situácia na kúpalisku Sĺňava sa zlepšila otvorením 50 m plaveckého bazénu s recirkulačnou
a chlórovacou stanicou. Na kúpalisko Eva bolo tiež zavedené automatické dávkovanie
chlorňanu sodného do bazénov.
V podniku Reštaurácie Trnava pretrvávali priestorové nedostatky, napr. pre skladovacie
priestory; s tým súviselo i nedostatočné vybavenie chladiacim zariadením. V závode Centrál
sa vyskytli nedostatky v dodržiavaní čistoty.
Vcelku sa nároky na kvalitu a rozsah služieb podarilo zvládnuť.
8. Služby obyvateľstvu – Okresná správa spojov Trnava, úsek Piešťany v roku
1986
V rámci Okresnej správy spojov pracovalo v Piešťanoch v roku 1986 180 pracovníkov.
a) Poštová prevádzka

Poštová sieť a predajná sieť poštovej novinovej služby (PNS) bola v Piešťanoch v roku
1986 na pomerne dobrej úrovni.
Poskytovanie služieb sa zabezpečovalo: 4 poštami, 13 stánkami PNS, 29 doručovateľmi
listových zásielok (poštármi), 123 predplatiteľskými strediskami tlače, 2 doručovateľmi
balíkov, 5 doručovateľmi náhlych zásielok a telegramov.
V obvode mesta bolo umiestnených 55 poštových schránok, ktoré sú vyberané v priebehu
dňa 1 až 3-krát.
Občas problémy v oblasti doručovania zásielok a tlače spôsobovali neoznačené domové
listové schránky, resp. ich ničenie; tiež aj uzatváranie vchodov domov v priebehu dňa.
Dbalo sa na bezpečnosť zásielok a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.
b) Telefónna služba
Vcelku sa v roku 1986 splnili stanovené úlohy. Boli požiadavky na ďalšie telefónne stanice
a verejné telefónne automaty. V súčasnom období sa eviduje cca 410 nevybavených
telefónnych prihlášok. V niektorých častiach mesta je potrebné vybudovať káble pre telefónnu
sieť. Telefónnu sieť v miestnej časti Banka by bolo možné rozšíriť iba po vybudovaní
automatickej telefónnej ústredne v Moravanoch nad Váhom.
9. Služby poskytované občanmi mesta v roku 1986
Na základe povolenia MsNV v Piešťanoch bolo v roku 1986 povolené 20-tim občanom
mesta vykonávať služby občanom mesta Piešťan; tieto služby socialistické organizácie
nezabezpečovali v potrebnej miere. Povolenie dostali pre nasledujúce profesie: oprava
bicyklov, krajčírstvo, holičstvo v nemocnici, oprava šijacích strojov, čalúnnictvo, kamenárske
práce, montáž korčúľ a pod.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje
1. Technické služby mesta Piešťany v roku 1986
Technické služby mesta Piešťany mali v roku 1986 celkove 257 pracovníkov.
Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 6 125 tis. Kčs, čo bolo 100 %-né plnenie plánu.
V položke účelová investičná výstavba sa v roku 1986 nevykonali žiadne stavebné práce,
finančné prostriedky boli použité na realizáciu dodávok strojov a zariadení vo výške 2 195
tis. Kčs (autožeriav, multikar, rolba, 2 ks WC bunky a pod.) a vo výške 250 tis. Kčs na nákup
pozemkov na investičnú výstavbu.
V položke neinvestičné výdavky bol plánovaný rozpočet 7 566 tis. Kčs, skutočnosť bola
až 19 166 tis. Kčs (prekročené boli najmä náklady na údržbu miestnych komunikácií, na
telovýchovné a športové zariadenia a pod.).
V položke príjmy bol celkový plán 3 426 tis. Kčs, skutočnosť bola 3 390 tis. Kčs (nesplnili
sa tržby za korčuľovanie verejnosti, za prenájom ľadovej plochy a za používanie sauny).
Aj v roku 1986 zabezpečovali Technické služby mesta Piešťany viaceré úlohy dôležité pre
život mesta.
V rámci údržby mestských komunikácií vyasfaltovali 15 000 m2, vymenili 185 dopravných
značiek a osadili 18 nových, vykonali náterom dopravné značenia na cestách, opravovali
a zasklievali čakárne mestskej hromadnej dopravy, k doterajším 20-tim verejným vitrínam
osadili ďalších 38 – z čoho 25 pre spoločenské a záujmové organizácie mesta. Celoročne
prevádzkovali 6 verejných WC, zabezpečili 186 predajných miest na mestskej tržnici,

v období apríl – september zabezpečovali prevádzku 5-tich strážených parkovísk. V zime
sa čistili verejné chodníky.
Na úseku verejného osvetlenia Technické služby mesta Piešťany v roku 1986 zabezpečovali
prevádzku 3 484 svetelných bodov a pritom vytvorili 63 nových s celkovou dĺžkou 125 km
elektrickej siete; ďalej zabezpečovali 4 svetelné križovatky a 10 blikačov na prechodoch
pre chodcov a pri značke „Stop“; vymenili 1 198 výbojok a svietidiel, natreli 187 stožiarov
verejného osvetlenia a pod.
Z príležitosti politických a spoločenských akcií bolo vyvesených celkom 72 ks transparentov
a takmer 4 000 zástav.
Na úseku verejnej zelene TS mesta Piešťany v roku 1986 obhospodarovali 111 ha verejnej
zelene, z toho 69 ha pravidelne udržiavanej. Vysadili 946 stromov, 4 672 okrasných krov,
ruže, kvety, obnovili 40 000 m2 trávnikov. Vykonala sa pravidelná údržba 8-ich fontán, 45tich detských ihrísk.
Produkcia záhrady Technických služieb predstavovala v roku 1986 12 400 karafiátov, 31 000
letničiek, 3 600 črepových kvetov, ďalej dvojročky, trvalky, ochranné dreviny a pod.
Na úseku telovýchovných a športových zariadení sa otvorením 50 m bazéna zvýšila denná
kapacita kúpaliska Sĺňava z 2 000 na 3 000 návštevníkov a celková návštevnosť bola
166 571 osôb; minigolf navštívilo 16 500 osôb, saunu 11 439 osôb, na ZŠ sa korčuľovalo
7 852 návštevníkov.
Na úseku čistenia miestnych komunikácií a odvozu odpadu sa z celkovej dĺžky 70 km
komunikácií čistilo strojove 63 km a ručne 7 km. Pravidelne bol vykonávaný vývoz odpadu
z 5 133 „kuka“ nádob a zo 712 kontajnerov; celkom sa vyviezlo 46 300 ton odpadu. Podľa
potreby bolo vyprázdňovaných 450 odpadových košov a 25 veľkokapacitných kontajnerov.
Z celkového počtu 2 107 kanalizačných vpustí sa vyčistilo 485 ks.
2. Záhradkárske osady v obvode mesta Piešťany v roku 1986
Pôdu, ktorú nemožno hospodárne využiť na socialistickú poľnohospodársku veľkovýrobu,
možno v zmysle platných poľnohospodárskych zákonov (o poľnohospodárskom
družstevníctve, o užívaní pôdy a o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu) odovzdať
do dočasného užívania socialistickým organizáciám, napr. Slovenskému zväzu záhradkárov.
ONV v Trnave vydal k tomu „Informatívne pokyny pre zriaďovanie záhradkárskych osád“.
Od roku 1981 začali vznikať záhradkárske osady aj na území kúpeľného mesta Piešťany.
Na pravom brehu rieky Váh – západne od železničnej trate Bratislava – Žilina sa nachádzajú
2 záhradkové osady „Vrbovská“ a „Dudváh Kocurice“. Na ľavom brehu rieky Váh vznikli
nasledujúce záhradkové osady: „Bakchus – Osada III. Lomec“, „Havran“, „Bakchus – osada
II.“, „Ahoj“.
Územie Piešťan na ľavej strane Váhu je kúpeľným územím a treba tam dodržiavať zákony
Ministerstva zdravotníctva SSR, IKŽ, „Smerný územný plán mesta Piešťany“ a „Štatút
kúpeľného mesta Piešťany“. Záhradkárske osady na ľavom brehu Váhu však v poslednom
období začali porušovať zákonné ustanovenia. Bakchus – osada II. sa nachádza v I. ochrannom
pásme kúpeľov a žriedel a jej ďalšiu existenciu nemožno pripustiť pre jednoznačne záporné
stanovisko MZ SSR – IKŽ. Zákonnosť porušili niektoré záhradkárske osady aj zneužitím
záhradkárskej činnosti na výstavbu rekreačných chát.
Slovenský záhradkársky zväz v Piešťanoch a tiež ani KV SZZ neprejavili záujem usporiadať
uvedené záležitosti v zmysle zákonov. Odbor výstavby a ÚPA MsNV v Piešťanoch viackrát

vyzval MV SZZ a KV SZZ na odstránenie záhradných chatiek a na likvidáciu osady vo
vnútornom kúpeľnom teritóriu; tiež na legalizáciu záhradkárskych osád predložením
podkladov pre návrh na vydanie územných rozhodnutí odborom výstavby. Vec nie je zatiaľ
doriešená.
3. Stav verejnej zelene v Piešťanoch v roku 1986
Zeleň verejná i súkromná je veľmi dôležitou súčasťou životného prostredia každého mesta
a obce. V našom kúpeľnom meste sa stav zelene podieľal aj na návštevnosti počas hlavnej
letnej kúpeľnej sezóny, tiež naši zdravotníci s ňou počítali ako s liečebnou terapiou a pod.
Aby sa zachovala ozdravná, biologická a estetická hodnota zelene ako celku, to si vyžadovalo
jej údržbu a obnovu. O verejnú zeleň sa aj v roku 1986 starali predovšetkým Technické
služby mesta Piešťany, jej plocha bola približne 109 ha.
V poslednom období sa v rámci spolupráce MsNV a Zväzu ochrancov prírody presadil
jednotný postup v ochrane zelene pre celé mesto a bola zriadená komisia, ktorá jediná
mala právo rozhodovať o zásahoch do zelene, napr. o prípadných výruboch stromov a pod.
V mestskom parku, ktorý je štátom chránený, sa nachádza množstvo vzácnych drevín.
Výrub drevín sa vykonával systematicky z dôvodov estetických a bezpečnostných. Zároveň
sa vykonávala dosadba nových drevín.
Väčší zásah do zelene sa plánuje v lesoparku Červená veža. Údržba, dosadby, resp. presadby
sa vykonávali aj na sídlištnej zeleni v sídliskách TOM, okolia Prioru, „Kocky“, sídlisk Juh
a Pri Váhu.
Pozornosť zo strany TS mesta Piešťany bola venovaná aj oprave, resp. modernizácii detských
ihrísk, ktorých bolo na území Piešťan cca 40. Mnohé detské zariadenia sú však už dosť staré
a poškodené. Tiež stav 8-ich fontán na území mesta bol rozdielny; väčšinou by potrebovali
rekonštrukciu.
Stav trvalkových záhonov bol rozdielny podľa jednotlivých lokalít. V roku 1986 sa okrem
systematickej obnovy začalo aj s ich postupnou rekonštrukciou. Trávniky v meste boli
v roku 1986 skosené minimálne 3-krát, tiež sa vykonalo aj ich prihnojovanie priemyselnými
hnojivami.
4. Plán výstavby bytov na roky 1986 – 90 v Piešťanoch
V rokoch 8.5RP t.j. v rokoch 1986 – 90 sa uvažuje na území mesta postaviť 1 342 bytových
jednotiek v dodávateľskej forme (bytovky) a 150 bytov v individuálnej forme (rodinné
domy).
V súčasnom období sa najviac stavalo na sídlisku Adam Trajan na južnom okraji mesta.
Komplexná bytová výstavba na sídlisku Adama Trajan sa začala už v
7. päťročnici,
keď bolo postavených 760 bytových jednotiek. Po odstránení problémov s trvalým odňatím
poľnohospodárskej pôdy zahájila sa v roku 1986 II. stavba sídliska A. Trajan, ktorá bude
mať spolu 776 bytov. V 8. päťročnici sa plánuje na sídlisku A. Trajan postaviť 968 bytov,
tiež občianska a technická vybavenosť.
Ďalej sa v 8. päťročnici v Piešťanoch má odovzdať do užívania občanom mesta 136 bytov
na Vrbovskej ceste a 35 bytov na Ulici Čsl. armády v III. okrsku TOM.
V roku 1988 sa plánuje začať sústredená výstavba 109 bytov v lokalite na Čkalovovej ulici
a novovytvorenej ulici Haluzického. Pre individuálnu bytovú výstavbu sú v súčasnom
období určené lokality Tobolka v mestskej časti Banka a na predĺženej Vodárenskej ulici.

Pre obdobie 9. päťročnice, t.j. na roky 1991 – 95 stanovila Rada Zs KNV v Bratislave pre
Piešťany zabezpečiť v komplexnej bytovej výstavbe 1 262 bytov. Z dôvodov novelizácie
zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a náväzných vyhlášok nie je pre to
obdobie už dovolená výstavba mimo mesta (v extraviláne). Preto sa bude asanovať a stavať,
resp. rekonštruovať a renovovať iba v intraviláne mesta.
5. Dokončenie výstavby Zimného štadióna v Piešťanoch
V roku 1986 bol krytý ZŠ dobudovaný spolu s parkoviskami a prístupovými cestami.
6. Stav mestskej hromadnej dopravy na území Piešťan v roku 1986
Na území Piešťan bolo v roku 1986 13 liniek mestskej hromadnej dopravy. Nové sídlisko A.
Trajan a k.p. Tesla si vyžiadali zvýšenie dĺžky dopravy; tiež sa v plnej miere zabezpečovali
požiadavky pacientov a turistov do oblasti kúpeľného ostrova, resp. rekreačnej oblasti
Sĺňava.
Na verejných schôdzach strany a v rámci verejných pohovorov s občanmi mesta boli
pripomienky na nedostatky v mestskej hromadnej doprave a to najmä na nedodržiavanie
cestovného poriadku vodičmi, prípadne vynechanie celého spoja; tiež v niektorých linkách
na základe cestovného poriadku sú stanovené veľké časové intervaly medzi odchodmi
autobusu, ako napr. v ranných hodinách na kúpeľný ostrov zo stanice.
Pracovníkom ČSAD zas v roku 1986 najväčšie problémy robilo plnenie opatrení zo strany
odboru dopravy Zs KNV na šetrenie spotreby nafty; tiež sa vyskytoval vandalizmus
spôsobujúci napr. ničenie informačných tabúľ o preprave MHD.
7. Úpravy mesta v roku 1986 – rôzne
a) Projekt „Cintorín na Bratislavskej ceste – vybudovanie urnového hája“. Na základe
rozhodnutia Rady MsNV zo dňa 5.12.1986 sa schválil návrh spomínaného projektu
v rámci investičnej akcie „Z“. Vybudovanie urnového hája bolo určené na mieste bývalého
záhradníctva Technických služieb mesta Piešťany. Bude umiestnený pri zvýšenom nájazde
cesty v smere na Vrbové pri cintoríne na Bratislavskej ceste.
b) Bytovo-výrobný areál pre ťažko telesne postihnutých občanov. Bol vybudovaný pri k.p.
Tesla Piešťany. V bytovke nájdu svoj domov invalidi – vozíčkari z celej republiky v 48-ich
bytových jednotkách. Obytná budova je napojená spojovacou chodbou priamo na výrobnú
halu. Vozíčkari tu budú pracovať na výrobe polovodičových prvkov, ktorých majú
vyprodukovať 40 mil. ročne.
c) Úprava okolia termálnych jazierok. Opotrebovaná dlažba v okolí termálnych jazierok na
kúpeľnom ostrove bola vymenená novou travertínovou dlažbou. V ďalšom období sa bude
uskutočňovať ďalšia úprava okolia a skaliek pri jazierkach, aby návštevníci Piešťan mohli
obdivovať flóru a faunu (rybičky a teplovodné kvety) jazierok v každom ročnom období.
Čistenie jazierok vykonáva pravidelne na to určený pracovník.
d) Oprava Espressa. V marci 1986 bola po oprave otvorená známa piešťanská kuchyňa
a bufetová predajňa Espresso na Pavlovovej ul., ktorá je v meste ľudovo známa pod menom
Mokino. Boli upravené priestory kuchyne, jedálenské priestory a sociálne zariadenia pre

návštevníkov. Tiež sa rozšíril sortiment jedál; okrem klobások, kurčiat, údených bravčových
kolienok sa budú predávať aj špeciality ako napr. maďarský guláš, piešťanský guláš a pod.,
tiež bude viac druhov desiatových polievok ako napr. fazuľová, kapustová s údeným
kolienkom a smotanou, šošovicová s klobásou a pod.
Závod mal v roku 1985 ročnú tržbu 7 mil. Kčs a bol otvorený denne od 7.00 do 20.00
hod. Pre okoloidúcich občanov je do uličky Park-pasáž vedľa pešieho centra zriadený bufet
Okienko, kde si možno kúpiť párok v rožku tzv. hot dog, varenú kukuricu, kvalitné fľaškové
pivo Zlatý bažant a pod.
Závod Espresso patrí podniku Reštaurácie Trnava.
e) Náhradná predajňa potravín na sídlisku Adam Trajan
Bola zmontovaná z dôvodu už potrebného predaja potravín pre cca 2 000 súčasných
obyvateľov sídliska Adam Trajan, kým sa dobuduje plánovaná občianska vybavenosť
sídliska. V súčasnosti sa tam budujú ďalšie byty. Investorom stavby v hodnote cca 500
tis. Kčs bol MsNV v Piešťanoch, dodávateľom Technické služby mesta Piešťany a JZD
Slušovice; prevádzkovateľ predajne je Zdroj Trnava, ktorý zabezpečuje predaj.
f) Nová montovaná predajňa ovocia a zeleniny a bufet Reštaurácií Trnava.
Boli postavené v priestoroch mestského trhoviska. Predajňu ovocia a zeleniny bude zásobovať
Agroprojekt Trnava výpestkami JRD v rámci okresu; tým sa bude tiež čeliť nadmernému
predražovaniu produktu drobnopestovateľov na trhu. V druhej časti montovaného komplexu
zriadil podnik Reštaurácie Trnava v rámci svojho závodu Kominár bufet, kde v rámci
pultového predaja bude na jedálnom lístku výber z viacerých druhov cenove prípustných
teplých i studených jedál.
g) „Slovenská koliba“. V lete v roku 1986 bola v Piešťanoch na Červenej veži otvorená
slovenská reštaurácia závodu Interhotel Eden pod názvom Slovenská koliba. Stavba má
hodnotu 3 mil. Kčs a je v nej 60 miest pre návštevníkov. Ponúkajú sa polievky (kapustová,
cesnaková, cibuľová), tatranský pstruh, bryndzové halušky, tiež domáce múčniky, slovenské
syry, pagáčiky a pod. Posedenie v čase od 15.00 hod do 22.00 hod. spríjemňuje folklórna
hudba.
h) Nový bazén na kúpalisku Sĺňava. V areáli kúpaliska Sĺňava II. pribudol v lete 1986 nový
otvorený plavecký bazén s rozmermi 50 x 21 m. Bol vybudovaný s nákladom vyše 5 mil.
Kčs. Hygienikom povolená kapacita kúpaliska je v súčasnom období cca 3 000 návštevníkov
denne.
i) 70 rokov kúpeľnej liečebne Pro Patria. Liečebný dom Pro Patria postavili v roku 1916
vojnoví zajatci. V súčasnom období si tu lieči svoje zdravie 150 dospelých a 70 detí. Liečia
sa tu stavy po cievnych chorobách, poranenia centrálneho nervového systému, stavy po
operáciách, ochrnutia na základe zápalu mozgu a miechy, poúrazové a ortopedické stavy,
reumatické nezápalové ochorenia a kĺbový reumatizmus. Liečenie je až 5-týždňové
a nezriedka sa opakuje niekoľkokrát. Prinavrátenie zdravia, alebo aspoň úľavy v bolestiach
nie sú len výsledkom pôsobenia termálnej vody a liečivého bahna, ale aj úsilia vyše 130
pracovníkov a lekárov, zdravotníkov a ostatných zamestnancov.

j) 75 rokov kúpeľov Irma. Kúpele Irma sa nachádzajú v blízkosti vyvierajúcich termálnych
prameňov a v susedstve reprezentačného hotela Thermia Palace; boli vybudované ešte pred
1. svetovou vojnou a dané do prevádzky roku 1912.
V súčasnosti je stále veľký záujem o kúpeľné procedúry v Irme. Všetkých pracovníkov je
196, 10 kolektívov je zapojených do hnutia BSP. Dva kolektívy – oddelenie vodoliečby
a rehabilitačné – získali už najvyššie ocenenie, t.j. zlatý odznak BSP. V oddelení bahenných
zábalov prejde rukami 1 pracovníka približne 15 pacientov denne; napr. na oddelení zábalov
žien pracuje 11 pracovníčok. Pre ne to znamená použiť denne vcelku 150 – 200 vedier
s liečivým bahnom, ktoré každé váži 40 kg. Na oddelení vodoliečby po odchode známych
bratov Brezovanovcov musí BSP odznova začať súťaž o získanie strieborných a potom
i zlatých odznakov BSP. Na tomto oddelení absolvuje pacient behom 20 min. 2 aj 3 procedúry
v liečivej vode; môžu to byť podvodné masáže, škótske striky, vírivku, šlapačky, či sauna.
Okrem pacientov využívali služby v Irme často aj športovci, ktorí chodili do Piešťan na
doliečenie a rehabilitáciu.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1986
1. Detské jasle, materské školy
V roku 1986 bolo v Piešťanoch 10 detských jaslí (z toho 4 závodné). Miest v nich bolo 421,
avšak umiestnilo sa až 462 detí.
V roku 1986 bolo na území Piešťan celkove 19 materských škôl (z toho 5 závodných).
Umiestnených v nich bolo 1 405 detí. Uznesením Rady MsNV č. 8/1986 bola zrušená
prevádzka II. MŠ v priestoroch hlavnej budovy Ľudovej školy umenia, pretože budova
bola už nevyhovujúca. Tiež bola zrušená prevádzka XIII. MŠ v miestnej časti Kocurice;
navštevovalo ju iba 8 detí a mala 5-tich zamestnancov, čo bolo nerentabilné. Vo výstavbe je
nová MŠ s kapacitou pre 60 detí v Orviskom kúte pre podnik Mlyny a cestovinárne Piešťany.
2. Základné školy v Piešťanoch
V roku 1986 bolo na území mesta 7 ZŠ. O stravovanie žiakov a učiteľov sa staralo 5 školských
stravovní. Žiaci zo 6. ZŠ na Bananskej ulici sa stravovali v miestnosti Reštaurácie Jednoty
na Banke v počte 60 detí.
Okrem týchto škôl boli v Piešťanoch aj špeciálne školy a to Osobitná škola, ZŠ pri Nemocnici
s poliklinikou, ZŠ pri detskej liečebni Zelený strom a ZŠ pri liečebni Pro Patria.
V ZŠ pri NsP sa učili deti 1. – 8. ročníka, ktoré boli dlhšie v nemocnici hospitalizované.
V priemere sa 3-členný pedagogický kolektív venoval cca
20-tim deťom na ortopédii,
chirurgii, kožnom oddelení a v detskej nemocnici.
V detskej liečebni Zelený strom sa už od roku 1960 liečia školopovinní pacienti s ľahšími
i ťažšími poruchami hybnosti, ktoré vychádzajú z ľahkej mozgovej disfunkcie. V 1. triede
boli žiaci 1. – 2. ročníka, v 2. triede žiaci 3. – 5. ročníka, v 3. triede 6. – 8. ročníka. Zvláštnu
triedu tvorili deti mentálne postihnuté. Učenie malo aj liečebný vplyv, pretože posilňovalo
detskú psychiku.
Školopovinným pacientom v liečebni Pro Patria s kapacitou 73 detských lôžok sa okrem
zdravotníkov počas ich pobytu venoval aj 10-členný kolektív pedagogických pracovníkov.
ZŠ sa nachádza vedľa liečebne, takže do školy majú deti blízko; okrem ležiacich žiakov,

ktorí sa učia priamo na izbách. V tejto liečebni sa liečia deti postihnuté reumatickými
a ortopedickými chorobami a skoliozou.
3. Stredné školy v Piešťanoch v roku 1986
Na začiatku šk. r. 1986/87 z príležitosti Medzinárodného roku mieru sa na školách venovala
mimoriadna pozornosť otázkam zachovania mieru vo svete. Na všetkých typoch škôl sa
uskutočnili v úvode šk. roku tzv. „hodiny mieru“; tiež sa aj v Piešťanoch zorganizoval tzv.
„Palmeho mierový pochod“, ktorého sa zúčastnili občania mesta, prevažne mládež.
V šk. roku 1986/87 sa tiež v rámci prudkého rozvoja elektroniky v našej spoločnosti začali
dodávať do všetkých škôl zariadenia výpočtovej techniky, najmä osobné mikropočítače, napr.
typu PMD-85. Na gymnáziu bol zriadený nový učebný predmet „Informatika a výpočtová
technika“. V Piešťanoch tiež pôsobí Školské výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky
stredné školy v Zsl. kraji.
V šk. r. 1986/87 opäť zahájilo Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch niekoľko cyklov
prednášok pre stredoškolákov. V októbri sa začala akadémia na tému „Ateizmus a náboženstvo
v socialistickej spoločnosti“, v novembri cyklus prednášok „Výchova k manželstvu
a rodičovstvu“, prebiehali prednášky na tému „Mládež a delikvencia“ a v decembri sa začala
„Ľudová akadémia ovocinárov, záhradkárov a milovníkov prírody“ – už 22. ročník.
a) SOU elektrotechnické Piešťany.
K 1.9.1986 bolo rozhodnutím generálneho riaditeľa VHJ Tesla – elektronické súčiastky,
koncern Rožnov pod Radhoštem a ministrom školstva SSR zriadené v Piešťanoch Stredné
odborné učilište elektrotechnické ako samostatná organizačná jednotka pri k.p. Tesla
Piešťany. Riaditeľom SOU elektrotechnického sa stal Ing. Ján Klimek.
Žiaci a učitelia z úseku teoretického vyučovania boli do SOU dislokovaní zo SOU na
Mojmírovej ulici. Počet žiakov učilišťa dosahuje cca 400 žiakov.
Učilište zabezpečuje prípravu žiakov pre výkon robotníckych povolaní v študijnom 4-ročnom
odbore s maturitou „Mechanik – elektronik“ a v 3-ročných a 2-ročných učebných odboroch
strojárskych a elektrotechnických pre podniky Tesla, Chirana, Chirana OTS a pre ďalšie
podniky i mimo Piešťan ako je napr. Drôtovňa Hlohovec.
Na učilišti sa uskutočňuje komplexná výučba žiakov pozostávajúca z teoretického
vyučovania v škole, odborného výcviku na pracovisku praktického vyučovania a výchovy
mimo vyučovania; učilište má tiež k dispozícii domov mládeže.
b) 50 rokov Gymnázia v Piešťanoch.
V roku 1936 bolo v Piešťanoch otvorené Spolkové československé reálne gymnázium.
Snahy o zriadenie strednej školy v Piešťanoch sa datujú už od roku 1918 po vzniku ČSR.
Vzniku gymnázia predchádzalo založenie tzv. Matice školskej vedením mesta Piešťany
v roku 1934. V apríli 1936 konečne po mnohých intervenciách vydalo Ministerstvo školstva
a národnej osvety v Prahe súhlas; od 1.9. sa začalo s vyučovaním. Matica školská však
musela zabezpečovať finančné prostriedky na úhradu nákladov, v šk.r. 1939/40 musela tiež
refundovať osobné náklady na úhradu učiteľských platov. Začiatky štúdia na gymnáziu
boli ťažké i pre žiakov, ktorí museli platiť ročné školné (100,- a 400,- Kčs) a tiež mesačné
udržiavacie poplatky (od 25,- do 250,- Kčs podľa majetkových pomerov rodičov). Prvé
priestory gymnázia – bolo niekoľko miestností v bývalej Krajinskej nemocnici na dnešnej

Poštovej ulici. V nasledujúcom roku škola prešla do upravených miestností v objekte Nový
svet na bývalej Štefánikovej ulici pri evanjelickom kostole. Potom sa škola presunula
zásluhou Matice školskej do hotela Metropol na dnešnom Nám. Dukelských hrdinov (dnes
je tam II. ZŠ). Začiatkom 50-tych rokov prešlo gymnázium do dnešnej definitívnej budovy
na Nám. SNP, kde bola predtým meštianska škola.
V súčasnosti Gymnázium v Piešťanoch navštevuje viac ako 600 žiakov v 20-tich triedach,
ktorým sa venuje 47 interných a 6 externých učiteľov. Okrem skupiny odborných voliteľných
predmetov pre III. a IV. ročník, kde si študenti môžu vybrať medzi základmi stavebníctva,
elektrotechniky a strojárstva, má tiež ako jediné gymnázium v Zs. kraji zameranie aj na
4-ročné štúdium programovania pre samočinné počítače.
c) Stredná hotelová škola na Gastropragu ’86.
V dňoch 10. - 14.10.1986 sa v Prahe uskutočnila 5.medzinárodná gastronomická prehliadka
Gastroprag ’86 súťaže odbornosti kuchár – cukrár – čašník – barman. Súťaže odbornosti
sa zúčastnilo 20 odborných škôl zo štátov 3-och kontinentov; z kapitalistických štátov
hotelové školy z Rakúska a NSR.
SHŠ v Piešťanoch reprezentovala gastronómiu Zsl. kraja. Kuchárka tranžírovala pečené
kura, cukrárka pripravila 5 cukrárskych pohárov, čašník vykosťoval pečeného pstruha
a barman pripravoval miešané nápoje. Družstvo pripravilo tabuľu na tému „Stretnutie
absolventov“. V súťaži prípravy krajovej špeciality a slávnostného stola ako námet sa
použili hody z piešťanského okolia; predjedlo – plnené husacie krky, polievka – slepačia
s domácimi rezancami, hlavné jedlo – pečená hus s lokšami plnenými červenou kapustou,
zákusok – štrúdľa. Ako nápoje boli servírované ražňovica a červené víno – frankovka.
Výzdobu dopĺňali stôl, stoličky, almara a veľký gobelín, znázorňujúci dievča v kroji.
Účinkovanie družstva SHŠ v Piešťanoch, ktoré viedol učiteľ odborných predmetov Ing.
Štefan Családy, bolo ocenené zlatou medailou ÚV SZM „Majster zajtrajška“ a čestným
uznaním MŠ ČSR a MŠ SSR.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1986
1. Kultúrno-výchovná činnosť v Piešťanoch v roku 1986
Realizovali ju predovšetkým kultúrno-výchovné zariadenia na území mesta; okrem Domu
umenia SF a Spoločenského centra Čs. štátnych kúpeľov tiež zariadenia MsNV a to Mestské
kultúrne stredisko, Mestská ľudová knižnica, Balneologické múzeum, kino Moskva a Dom
pionierov a mládeže.
Na dosiahnutých výsledkoch sa podieľali aj organizácie NF SSR, najmä MsV ZČSSP, MsV
SZPB, MsV SZM, MsV SZŽ, Mestská mierová rada, Zväzarm a telovýchovné jednoty.
Svoj odraz v kultúrnom živote v meste našli všetky významnejšie politicko-spoločenské
udalosti v roku 1986 a to najmä XVII. zjazd KSČ, príprava a priebeh volieb do zastupiteľských
zborov, 65. výročie vzniku KSČ, rok 1986 – Medzinárodný rok mieru a ďalšie. Z jubileí to
bolo 90. výročie narodenia nášho prvého robotníckeho prezidenta K. Gottwalda a z jubileí
vzťahujúcich sa na osobnosti nášho mesta sme si pripomenuli 110. výročie narodenia básnika
Ivana Krasku a 85. výročie narodenia spisovateľa Gejzu Vámoša.
Kultúrne, výchovné i štátnopolitické podujatia sa realizovali na základe Jednotného plánu
kultúrno-výchovnej činnosti na rok 1986 v Piešťanoch v nasledujúcich 9-tich oblastiach:

a) Štátno-politická výchova. Rok 1986 bol bohatý na politicko-spoločenské udalosti. Na
tomto úseku sa uskutočňovali dôstojné oslavy významných štátno-politických výročí, tiež
slávnostné akadémie, slávnostné koncerty, besedy a pod. Na príprave a realizácii týchto
podujatí sa podieľali prakticky všetky kultúrne zariadenia v Piešťanoch na čele s MsKS.
V rámci družobných stykov spolupracovalo MsKS s kultúrnymi a informačnými strediskami
PĽR, BĽR, NDR a s domami čs.-sov. priateľstva v Bratislave a v Trnave.
Patričná pozornosť sa venovala aj vnútornej a vonkajšej agitácii a propagácii.
b) Oblasť mimoškolskej výchovy a vzdelávania. Uskutočňovali sa cykly prednášok,
individuálne prednášky, akadémie mládeže, ľudové akadémie, kvízy a besedy. Ďalšími
formami výchovného pôsobenia boli kurzy a krúžková činnosť. V tejto oblasti najväčšiu
činnosť vykazovali MsKS, ale aj MsĽK, Balneologické múzeum a Spoločenské centrum
Čs. št. kúpeľov.
c) Rozvíjanie nových občianskych zvyklostí, tradícií a vzťahov. V tomto smere hlavnú
činnosť aj v roku 1986 vyvíjal Zväz pre občianske záležitosti pri MsNV.
d) Práca s literatúrou, poskytovanie knižničných a informačných služieb. Hlavnú činnosť
vyvíjala MsĽK s pobočkami v miestnych častiach Banka a Kocurice, ale tiež aj knižnice
v spol. centre ČsŠK, v Zotavovni ROH F. Zupku, školách a v ďalších inštitúciách.
e) Šírenie umeleckých hodnôt a filmového umenia. V roku 1986 sa opäť uskutočnili
najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia v Piešťanoch a to 31. Piešťanský
hudobný festival a 19. ročník Sochy piešťanských parkov. Takmer všetky podujatia v tejto
oblasti zabezpečovali MsKS, kino Moskva, Dom umenia SF, Spoločenské centrum ČsŠK
v spolupráci so spoločenskými organizáciami NF.
f) Záujmová umelecká činnosť. V roku 1986 pracovalo v Piešťanoch 37 kolektívov a súborov
ZUČ, v ktorých bolo 475 členov. Boli to kolektívy:
- 5 kolektívov umeleckého prednesu;
- komorná hudba (Komorné združenie pedagógov ĽŠU pri MsKS a Piešťanský
komorný orchester);
- zábavná hudba (súbory – Régia, detský dixil, Limba, Tesla – Klub, Elektronik,
Kontakt);
- dychová hudba (Inovčanka, Chirana, Zornička);
- ľudová hudba (detská ľudová cimbalová hudba);
- zborový spev (Máj – gymnázium, ĽŠU, Svetlo, súbor II. ZŠ);
- folklórne súbory (Venček, ĽŠU, SHŠ, Detský domov Javorinka, Svetlo,
krúžok Družina mládeže I. ZŠ);
- výtvarné amatérske umenie (výtvarný klub);
- 1 kolektív ľudovej umeleckej tvorby;
- fotografické umenie (Fotoklub);
- filmové umenie (Filmový krúžok);
- iné (1 krúžok aerobik, 7 krúžkov ZŠ pre ZPOZ).
Nevyriešenou úlohou zostáva problém získania zbormajstra pre ženský spevácky zbor

Spievanky pri SZŽ.
Piešťany sa v roku 1986 stali miestom realizovania viacerých okresných, krajských
a celoslovenských podujatí ZUČ:
- krajská výstava amatérskej výtvarnej tvorby;
- krajská výstava amatérskej fotografie;
- krajský festival malých dychových súborov;
- celoslovenský festival veľkých stavbárskych dychových hudieb;
- celoslovenský festival komornej a symfonickej hudby.
V roku 1986 sa na úseku ZUČ uskutočnilo 147 rôznych akcií, na ktorých vystúpilo 1 723
účinkujúcich za účasti 60.202 návštevníkov.
g) Klubová a spoločenská zábava, kultúrny oddych a rekreácia. Klubová činnosť sa v roku
1986 realizovala v Klube mládeže J. Fučíka.
h) Vlastivedná a muzeálna činnosť. Realizovali ju v roku 1986 predovšetkým MsKS
a Balneologické múzeum.
i) Ochrana pamiatok a prírody. V tejto oblasti MsKS úzko spolupracovalo so Slovenským
zväzom ochrany prírody a krajiny; tiež aj Mestská ľudová knižnica cyklom prednášok
„Životné prostredie a my“. Osobitné materiály boli venované Dňom ochrany prírody,
rozpracovali sa i otázky ekologickej výchovy.
2. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 1986
Od 1.8.1986 odišiel do dôchodku riaditeľ MsKS Anton Pastírik; namiesto neho nastúpil
Kornel Duffek.
V auguste 1986 sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce na Malej scéne I. Krasku; po oprave
tohoto objektu bude celý odovzdaný mládeži ako Stredisko pre prácu s mládežou. Určitým
problémom zostalo, že po odovzdaní Malej scény I. Krasku mládeži ostane MsKS bez
výstavnej siene.
Mestské kultúrne stredisko malo svoje priestory pre kultúrno-umeleckú činnosť: Malá scéna
IK, letný amfiteáter, Dom osvety, výtvarná dielňa MsKS. Okrem toho MsKS vydávalo
mesačník Piešťany.
V oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania pripravilo MsKS v roku 1986 55 prednášok,
ktorých sa zúčastnilo 4 356 poslucháčov.
Ďalšou formou výchovy boli kurzy:
- hudobné (klavír, akordeón, gitara) – 91 poslucháčov;
- jazykové (nemčina, angličtina) – 376 poslucháčov;
- praktické (strojopis, šitie, spoloč. tanec) – 191 poslucháčov.
V roku 1986 pri MsKS pracovali tiež 3 krúžky vzdelávacieho zamerania: esperantský,
filatelistický, klub priateľov výtvarného umenia.
V oblasti rozvíjania občianskych zvyklostí a vzťahov zabezpečovalo MsKS fotodokumentáciu
zo všetkých významnejších akcií ZPOZ.
V oblasti šírenia umeleckých hodnôt a filmového umenia MsKS realizovalo na tomto úseku
90 podujatí s návštevnosťou 26 858 osôb (napr. výchovné koncerty, bábkové divadelné
predstavenia, vystúpenia hudobných skupín, premietanie filmov a pod.).

S veľkým záujmom sa stretli vystúpenia skupiny Elán, speváčky Mariky Gombitovej
a skupiny Tublatanka.
MsKS bolo zriaďovateľom 5-tich kolektívov záujmovej umeleckej činnosti. Z nich napr.
členovia Výtvarného klubu pri MsKS získali na okresnej súťaži Trnavská paleta 4 ocenenia.
Filmový krúžok získal 2 druhé miesta na krajskej súťaži amatérskeho filmu. Fotografický
amatérsky klub (Fotoklub) zabezpečoval Piešťanské slávnosti fotografie. Činnosť vyvíjali aj
Komorné združenie pedagógov ĽŠU a zábavná hudobná skupina Régia pri ZV ROH MsKS.
Klub mládeže J. Fučíka pri MsKS vyvíjal v roku 1986 pestrú činnosť. Boli to koncerty
populárnej hudby a džezu, besedy so spisovateľmi (D. Hevierom, P. Janíkom, J. Urbanom,
V. Maťugom, S. Štepkom) i s predstaviteľmi štátnych orgánov mesta.
Pri Klube mládeže J. Fučíka pracovali aj krúžky: džezový, populárnej hudby, humoru a satiry
a krúžok Mladí a poézia. Vznikol aj nový krúžok výpočtovej techniky.
Súčasťou klubovej práce boli aj výstavy amatérskej fotografie a výtvarníctva v Minigalérii
mladých, kde bolo v sledovanom období nainštalovaných 5 výstav.
Počas roku 1986 sa v klube mládeže realizovalo 199 podujatí, ktoré navštívilo približne
65 000 mladých ľudí, pričom pri príťažlivejších podujatiach dopyt dvojnásobne prevyšoval
kapacitu klubu.
V roku 1986 malo MsKS v Piešťanoch 27 pracovníkov. Príjmy z vlastnej činnosti
a z kultúrnych podujatí boli 816 tisíc Kčs, príspevky od NV a z fondu FRP boli spolu 2 307,tis. Kčs. Výdavky spolu boli 3 096,- tis. Kčs.
3. Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch v roku 1986
V roku 1986 MsĽK realizovala 10 rozsiahlych tematických výstav literatúry, ďalej pásmo
o živote a diele I. Krasku z príležitosti 25. výročia úmrtia, literárne popoludnie z príležitosti
110. výročia narodenia I. Krasku, ďalej autorské besedy (Peter Andruška, Marianna
Grznárová) a ďalšie akcie.
Knižničný fond bol v roku 1986 doplnený o 4 681 knižničných jednotiek a o 116 titulov
gramoplatní. Stav fondu k 31.12.1986 je 79 387 knižničných jednotiek. Opotrebovaná
a zastaralá literatúra sa priebežne vyraďovala. Celkový úbytok knižničného fondu v roku
1986 činil 6 349 jednotiek.
Celkove v roku 1986 6 229 čitateľov využilo 245 017 výpožičiek. Počet pracovníkov bol
13 ½ . Príjmy v roku 1986 boli 44,3 tis. Kčs a príspevok z rozpočtu MsNV 2 920,- tis. Kčs.
Výdavky boli 2 936,9 tis. Kčs.
Aj v roku 1986 sa pokračovalo na výstavbe novej budovy knižnice.
4. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1986
Na základe štatútu Balneologického múzea v Piešťanoch schváleného radou MsNV zo dňa
18.3.1986 sa do náplne práce múzea prevzala od MsKS v Piešťanoch galerijná činnosť.
Z toho dôvodu od 1.1.1987 bude múzeum zabezpečovať prípravu a realizáciu podujatí:
a) Medzinárodné maliarske sympózium;
b) výstava Socha piešťanských parkov.
Zároveň sa vykonala aj delimitácia príslušných činností.
Pri príležitosti životného jubilea bola odhalená pamätná tabuľka Dr. Gejzovi Vámošovi.
Od apríla 1986 začali pracovať 2 archeologické krúžky, v ktorých bolo spolu 30 členov.
Na základe realizácie vládneho uznesenia o zriaďovaní dokumentačných centier uzavrelo

múzeum zmluvu s podnikmi Tesla, Chirana, Mlyny a cestovinárne a tak získali do zbierok
213 predmetov za 15.775,- Kčs.
V oblasti fotodokumentácie zbierok, regiónu a udalostí Piešťan sa vyhotovilo 1 164 negatívov
a fotodokumentačnou cestou bolo spracovaných 307 zbierkových predmetov.
V roku 1986 navštívilo múzeum celkove 40 398 návštevníkov. Múzeum vydalo
Balneologického spravodajcu za rok 1986 a Turčiansko-teplické elégie.
Problémy pre činnosť Balneologického múzea boli v slabších pracovných a sociálnych
podmienkach, tiež chýbali výstavné priestory.
Tiež sa vyskytli problémy s rozpočtom, ktorý nestačil na úhradu niektorých položiek – na
nájomné, údržby a opravu a pod. Vlastné príjmy boli 33 tisíc Kčs, príspevok od NV 623 tis.
Kčs. Výdaje boli 654 tis. Kčs.
5. Kino Moskva v Piešťanoch v roku 1986
Kino Moskva v roku 1986 zabezpečilo 1 439 filmových predstavení, ktoré zhliadlo 225 909
návštevníkov.
V roku 1986 sa v kine Moskva uskutočnilo 152 akcií, ktorých sa zúčastnilo 60 839
návštevníkov. Boli to Filmové festivaly pracujúcich, ďalšie filmové festivaly, mimoriadne
premietania filmov, filmové predstavenia pre školy, prednášky CO pre občanov mesta
Piešťany, atď. Tiež filmové podujatia pre Vedecko-technickú spoločnosť – odbočky k.p.
Tesla a SPŠE.
Filmový festival pracujúcich – Zima 1986 vzhliadlo 4 961 návštevníkov a FFP – Leto 1986
16 303 návštevníkov. Filmy v rámci Týždňa sovietskych filmov videlo 4 992 návštevníkov.
Svoju 10-ročnú činnosť zavŕšil i Klub filmového umenia.
6. Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch v roku 1986
DPaM v Piešťanoch pripravil pre žiakov – pionierov zo ZŠ aj v roku 1986 množstvo podujatí.
K najúspešnejším akciám mládeže patrilo celookresné novoročné stretnutie pionierov.
Úspešné boli aj výstavy, napr. výstava výtvarných prác pionierov „Domovina moja“ na
Malej scéne IK, výstava fotografií FOTO 86, výstavy „ZSSR očami detí“ a „Zdravotníctvo
a mier“.
7. Dom umenia SF v roku 1986
V hlavnej sezóne od septembra do júna bola prevaha divadelných podujatí. V letnej sezóne
od júna do augusta prevažovali koncertné podujatia.
V priebehu roka 1986 dramaturgia DU zabezpečila umelecky hodnotné podujatia pre všetky
vekové kategórie. Uskutočnilo sa 115 podujatí s návštevnosťou 45 248 divákov; v spolupráci
s inými organizáciami uskutočnil DU 47 podujatí s počtom 24 184 návštevníkov.
Z celkového počtu 22 hudobných podujatí 31. Piešťanského festivalu sa 14 uskutočnilo
v DU. V rámci Piešťanskej hudobnej jesene ’86 odznelo v DU 6 predstavení.
Uvedieme niekoľko konkrétnych údajov. V roku 1986 účinkovali v DU opäť Divadlo
A. Bagara z Nitry, spevoherný súbor Novej scény z Bratislavy (napr. opereta G. Dusíka
Hrnčiarsky bál), činoherný súbor Novej scény z Bratislavy (napr. s hrou Ťapákovci),
Slovenské národného divadlo z Bratislavy (dráma Hriech), Divadlo J.G. Tajovského
z Banskej Bystrice, Divadlo J. Záborského z Prešova, Divadlo SNP Martin, činoherný súbor
SND z Bratislavy, operný súbor SNP z Bratislavy (opera Barbier zo Sevilly), Štátne bábkové

divadlo Bratislava; zo zahraničia napr. Moskovské štátne divadlo operety a ďalší.
V rámci hudobných koncertných podujatí vystúpili súbory ako Slovenský komorný
orchester, Musica Bohemica z Prahy, Štátny akademický orchester USSR Kyjev, uskutočnili
sa organové koncerty (napr. J. Kibbie z USA G. Grodberg zo ZSSR), džezové koncerty
československých a zahraničných umelcov a pod.
Pre záujemcov populárnej hudby a pesničiek sa uskutočnili viaceré koncerty populárnej
hudby. Vystúpili najznámejší speváci slovenskej populárnej hudby so svojimi súbormi
ako napr. Peter Nagy so skupinou Indigo, Robo Grigorov a skupina Midi, Beáta Dubasová
a skupina Kamene, M. Brezovská a skupina Mona Líza, skupina Turbo, Miroslav Žbirka so
skupinou Limit, Marika Gombitová so svojou skupinou.
Ďalej vystúpili artisti a cirkusoví akrobati z Číny, vystúpila Laterna Magika z Prahy (spojenie
premietacieho programu živými hercami) s programom „Orbis pictus“, umelecký folklórny
tanečný súbor Lúčnica a ďalší umelci.
Vo výstavnej sieni DU sa uskutočnilo 7 výstav, z nich 4 boli venované profesionálnemu
umeniu, ďalšie 3 boli tematicky zamerané k festivalom a k Mesiacu ČSSP.
8. Spoločenské centrum Čs. št. kúpeľov v Piešťanoch
Veľkú časť návštevníkov kultúrnych podujatí tvorili pacienti Čs. št. kúpeľov.
V oblasti vzdelávania sa pre nich v roku 1986 organizovali podujatia zamerané na
zdravotno-osvetovú oblasť, históriu Piešťan, balneológiu, ochranu životného prostredia
i otázky sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Na tematických vychádzkach sa pacienti
oboznamovali s históriou organizovaného robotníckeho hnutia v Piešťanoch, s povojnovou
výstavbou a rozmachom mesta a kúpeľov.
V oblasti umeleckej činnosti sa v roku 1986 v Spoločenskom centre ČsŠK uskutočňovali
podujatia najrôznejších žánrov. V rámci 31. Piešťanského festivalu sa 8 hudobných podujatí
uskutočnilo v Kongresovej hale Spoločenského centra ČsŠK. Veľmi zaujali koncerty
umelcov svetového mena: Svjatoslava Richtera zo ZSSR, Václava Hudečka s doprovodom
Petra Adamca a komorného súboru Jozefa Suka.
Veľký záujem bol o NIFI stereo koncerty spojené s premietaním diapozitívov a sprievodným
slovom v jazyku slovenskom a nemeckom zostavené venované dielam klasikov.
Uskutočnilo sa 34 zábavných programov; ďalej 154 filmových predstavení s návštevnosťou
19.200 divákov.
V roku 1986 Spoločenské centrum Čs. št. kúpeľov venovalo mimoriadnu pozornosť
aj výstavnej činnosti. V spolupráci so ZSVU a galériami usporiadali viacero výstav
profesionálneho umenia (K. Drexler, L. Jakubčík, J. Kollárik, K. Trizuljaková).
9. 31. ročník Piešťanského festivalu
Bol v znamení 65. výročia vzniku KSČ a Medzinárodného roku mieru. V trvaní 6-tich týždňov
sa na javisku Domu umenia SF a v Kongresovej hale Čsl. štátnych kúpeľov predstavili
umelci zo 14-tich štátov Európy, Ázie a Ameriky. 31. ročník PF otvoril Dr. Ladislav Mokrý,
riaditeľ Slovenskej filharmónie, ktorá aj bola hlavným usporiadateľom. Predsedom výboru
PF 1986 bol národný umelec prof. dr. Eugen Suchoň.
Dramaturgia SF a DU zabezpečila celkom 22 podujatí (symfonické koncerty, organové
recitály, komorné koncerty, baletné predstavenia, operetné predstavenia a pod.). Z podujatí
bol najväčší záujem o baletné predstavenie Čajkovského Labutie jazero v podaní SND,

operetu Veselá vdova v podaní NS, koncert Slovenského komorného orchestra so sólistom
B. Warchalom a ďalšie.
Z komorných koncertov boli na vysokej umeleckej úrovni vystúpenie Sukovho komorného
orchestru a vystúpenie Barokového komorného súboru zo Sovietskeho zväzu, koncert
Cappelly Istropolitany.
Medzi symfonickými koncertami Slovenskej filharmónie boli najlepšie koncert Alexandra
Rahbari a Brigitte Engerer a tiež koncert maďarského klaviristu Endre Hegedüsa.
Komisia kultúry MsNV v Piešťanoch po zhodnotení festivalu doporučuje v budúcnosti
zaradiť do programu aj ľahšie žánre, ktoré by boli atraktívne pre návštevníkov.
10. Socha piešťanských parkov 1986
XIX. ročník výstavy Socha piešťanských parkov sa tešila značnej pozornosti návštevníkov.
V roku 1986 expozíciu v exteriéroch (priestory kúpeľného parku) prezrelo do 100 000
návštevníkov; interiérovú časť (Kongresová hala Spoloč. centra ČsŠK) pozrelo vyše 10 000
návštevníkov.
Porota odsúhlasila účasť 37 autorov, ktorí sa prezentovali bezmála stovkou diel. 18. júla
1986 boli vyhlásené ceny. 1. cenu mesta Piešťany získal akademický sochár Andrej Goliáš
za dielo Veľká Fatra a Malá Fatra, drevo 1986. Druhú cenu, ktorú udelili Čs. štátne kúpele,
získal piešťanský akademický sochár Valér Vavro za dielo Hojdačky, kameň 1986. Okrem
toho SFVU udelil 6 cien vystavujúcim autorom. Organizátori tentoraz výstavu rámcovali
k Medzinárodnému roku mieru a 65. výročiu vzniku KSČ, hlavnou témou výstavy bolo
heslo „Za mier a život“.
11. Kultúra v roku 1986 – rôzne
a) III. ročník festivalu rozhlasových hier. V dňoch 21. až 25. apríla 1986 sa v Piešťanoch
v Dome umenia SF uskutočnil III. ročník medzinárodného festivalu rozhlasových hier
OIRT o Cenu Čs. rozhlasu Biela holubica. O víťaznú plaketu sa uchádzalo u 2-och porôt
(medzinárodnej a poroty Čs. zväzu dramatických umelcov) celkom 14 hier z 8-ich krajín.
Hlavnú cenu festivalu prisúdila medzinárodná porota hre rozhlasového autora NDR G.
Rentzscha Včielkini príbuzní.
b) XXIV. festival krátkometrážnych filmov. V dňoch 12. až 15. mája 1986 sa v Dome
umenia SF uskutočnil XXIV. ročník festivalu českých a slovenských filmov – súťažná
prehliadka krátkometrážnej tvorby. Tieto krátke filmy trvali cca 10 – 15 min. Súťažilo sa
v 4-och kategóriách – dokumentárne filmy, populárno-vedecké, publicisticko-spravodajské,
a animované filmy pre dospelých; vcelku súťažilo 76 krátkych filmov. Program bol tiež
obohatený o 13 nesúťažných filmov (napr. film Klement Gottwald zo seriálu Potomci
a predkovia, film V. Kubala pre deti Janko Hraško na telesnej výchove a pod.
c) Pamätná tabuľa G. Vámošovi. 18. decembra 1986 v Piešťanoch vo vile Ilček na
Kukučínovej ulici slávnostne odhalili pamätnú tabuľu lekárovi a významnému slovenskému
spisovateľovi MUDr. Gejzovi Vámošovi pri príležitosti jeho 85. výročia narodenia a 30.
výročia úmrtia. Riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch PhDr. Ladislav Hrnčírik akt
viedol a PhDr. Karol Rosenbaum DrSc., riaditeľ literárno-vedného ústavu SAV v Bratislave
o jeho celoživotnej tvorbe hovoril a tiež aj pamätnú tabuľu odhalil.

d) Piešťanský komorný orchester. Vznikol ako amatérsky súbor 18.1.1986; jeho umeleckým
vedúcim a dirigentom sa stal Vincent Fekete. V roku 1986 mal orchester 4 verejné vystúpenia.
e) Výstava Eleny Rebrovej. V malej sále Spoločenského centra Čs. št. kúpeľov sa od
16.12.1985 do 10.1.1986 uskutočnila výstava „Šitý batik“ piešťanskej autorky Eleny
Rebrovej, učiteľky výtvarnej výchovy na ZŠ. Batikovanie – je technika dekoratívneho
farbenia textílií – šitý batik vyžaduje zvládnutie viacerých techník – kresby, šitia a farbenia.
Autorka sa prezentovala vlastnými dielami vychádzajúcimi z ľudového umenia v štyroch
okruhoch: zátišia (najmä kytice), ornamentika, živočíšne motívy a figurálna tvorba.
f) Ukrajinskí umelci v Piešťanoch. V Piešťanoch vystúpil súbor piesní a tancov Vesna
Ukrajinskej SSR. Ďalej vystúpilo trio banduristiek s repertoárom ruských, českých
a slovenských ľudových piesní a vokálno-inštrumentálny folklórny súbor Veselí muzikanti.
g) Spevácky súbor Coro Upsala. Koncom apríla 1986 vystúpil v Piešťanoch spevácky súbor
Coro Upsala z Uruguaja.
h) Hudobný pavilón v Piešťanoch v roku 1986. Otvorený hudobný pavilón v parku oproti
Kursalonu bol miestom, kde sa uskutočňovali promenádne koncerty. Za pekného počasia sa
za koncertu v jeho okolí zhromažďovalo až 1 500 ľudí. V období od mája do októbra sa pod
patronátom Čs. štát. kúpeľov konalo týždenne až 9 koncertov.
i) Natáčanie filmu v Piešťanoch. V roku 1986 natáčala v Piešťanoch niekoľko týždňov
Slovenská filmová tvorba Bratislava – Koliba celovečerný film režiséra Jarábka Žaby a iné
ryby. V našom meste natáčali aj v minulom období filmy ako bol napr. slovenský film Dom
na rázcestí.
j) Umelci v Piešťanoch – podujatia pre mládež mesta. Do Piešťan zavítala česká speváčka
Jitka Molavcová; mala vystúpenie pre deti materských škôl v Piešťanoch. V decembri 1986
zavítal osobne národný umelec Dezider Kardoš do Piešťan na stretnutie so stredoškolskou
mládežou. MsKS v rámci mimoškolskej výchovy usporiadalo pre 600 žiakov gymnázia
v Dome umenia výchovný koncert z tvorby D. Kardoša. Po programe osobne prítomný
autor i účinkujúci odpovedali v besede na početné otázky mládeže.
k) Hudobní virtuózi v Piešťanoch v roku 1986. Z množstva umelcov, ktorí vystupovali
v roku 1986 na koncertoch v Piešťanoch, možno spomenúť:
- sovietsky svetoznámy klavirista Sviatoslav Richter už ako 71-ročný opäť vystúpil v marci
1986 v Piešťanoch. Do svojho programu zaradil diela z tvorby J. Brahmsa a to 2 klavírne
sonáty a virtuózne Variácie na Paganiniho tému;
- husľový virtuóz z Prahy Václav Hudeček vystúpil s dielami Händla, Debussyho
a Beethovena.
l) Životné jubileá piešťanských výtvarníkov
- známy piešťanský akademický sochár Valér Vavro sa v januári 1986 dožil 75

rokov;
- akademický maliar Ferdinand Pekár sa dožil 60 rokov;
- keramikár Ľubomír Jakubčík sa dožil 60 rokov.
9. Pohyb obyvateľstva v roku 1986
1. Počet obyvateľov mesta v roku 1986
V roku 1986 sa v Piešťanoch narodilo 845 detí. Z toho bolo 392 detí rodičov bývajúcich
v Piešťanoch; z nich 222 chlapcov a 170 dievčat. Slávnostne uvítaných na MsNV z nich
bolo 254 detí.
V roku 1986 zomrelo v Piešťanoch 573 osôb. Z toho bolo 266 občanov Piešťan; z toho ďalej
149 mužov a 117 žien. 43 občanov mesta bolo pochovaných občianskym pohrebom a 114
občianskou rozlúčkou.
V roku 1986 sa do Piešťan prisťahovalo 766 ľudí; z toho bolo 357 mužov a 409 žien.
Odsťahovalo sa 443 ľudí; z toho 207 mužov a 236 žien.
Celkový prírastok obyvateľstva Piešťan za rok 1986 bol oproti roku 1985 449 osôb.
To znamená, že počet obyvateľov k 1.1.1987 bol 32 977 ľudí (podľa údajov MsNV to bolo
32 850 ľudí).
V roku 1986 bolo na MsNV v Piešťanoch uzavretých 327 manželstiev, z toho 243 uzavreli
obyvatelia Piešťan.
2. Počet zamestnancov podnikov a závodov v Piešťanoch v roku 1986
V rozhodujúcich organizáciách na území mesta bol v roku 1986 nasledujúci počet
zamestnancov:
Tesla, k.p. – 4 434, Čs. št. kúpele – 1 782, Chirana k.p. – 1 346, VÚSST – 1 170, Chirana OTS
+ ÚZO – 694, Mlyny a cestovinárne – 468; v stavebných organizáciách to bolo: Pozemné
stavby – závod 467, Poľnohospodárske stavby – závod 225, Okresný stavebný podnik –
závod 168 zamestnancov.
10. Starostlivosť o obyvateľstvo v r. 1986
1. Zdravotnícka starostlivosť v meste Piešťany v roku 1986
a) Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch poskytovala v roku 1986 zdravotnícke služby
vo viacerých oblastiach. V roku 1986 mala piešťanská NsP 862 pracovníkov, z toho 166
lekárov.
b) V ambulantnej časti zabezpečovali zdravotnícku starostlivosť obvodní lekári polikliniky
v 9-tich územných obvodoch, deti do 15 rokov mali v starosti detskí lekári v 13-tich detských
obvodných ambulanciách a ďalší občania boli v starostlivosti závodných lekárov vo väčších
podnikoch. Aj tak by bolo potrebné zriadiť ďalšie 3 – 4 územné zdravotnícke obvody.
c) Na poliklinike v Piešťanoch sa poskytovali odborné služby v ambulanciách internej
medicíny, chirurgie, ortopédie, očného lekárstva, krčno-nosno-ušného, v ambulanciách
neurologických, pneumologickej, psychiatrickej, urologickej, telovýchovného lekárstva
a logopédie.

d) V rámci lekárskej 1. pomoci bolo v roku 1986 vyšetrených 16 655 pacientov.
e) V oblasti starostlivosti o zuby bola nevyhovujúca priestorová situácia.
f) Nemocničná starostlivosť sa poskytovala rajónu Piešťan (aj s okolím pre cca 65 000 ľudí);
v odboroch vnútor. lekárstva, chirurgie a kožného lekárstva aj pre rajón Hlohovec; a oddelenie
ortopedické a doliečovanie mali celookresnú pôsobnosť (t.j. cca 230 000 pacientov).
g) Nemocnica v Piešťanoch v prepočte na obyvateľov má najnižší pomerný posteľový fond
v Zsl. kraji. Nemocnica mala v roku 1986 iba 455 postelí v nasledujúcom členení: interné –
100 postelí, chirurgické – 90, ženské a pôrodnícke – 42, detské a dojčenské – 48, infekčné
– 40, doliečovacie – 33, ortopedické – 60, kožné – 38, anestez.-resuscitačné – 4 postele.
Samotná budova nemocnice je už v zlom technickom stave. Východisko je v dobudovaní
novej NsP v Piešťanoch. Kádrové vybavenie v nemocnici bolo na dobrej úrovni.
h) Z 3-och lekární na území Piešťan sa 2 nachádzajú v 1. ochrannom pásme Čs. št. kúpeľov,
ktoré žiadajú o ich uvoľnenie. Ďalšia lekáreň by sa mala zriadiť v centre mesta (v novostavbe
Domu služieb).
ch) V rámci služieb občanom mesta bola zriadená funkcia žurnálneho lekára. Ten navštevoval
v dopoludňajších hodinách pacientov, ktorí nemajú tak vážny stav, aby volali sanitku č. 1.
Doteraz túto službu vykonávali obvodní lekári.
Sanitka č. 1 je technicky veľmi dobre vybavená a je určená pre pacientov s infarktami,
kŕčovými stavmi, úrazmi, náhlym stavom bezvedomia a pod. Niektorí pacienti však volali
telef. číslo 155 a žiadali sanitku č. 1 aj k prípadom, ktoré túto pomoc nevyžadovali.
i) Ďalšie problémy v nemocnici sa týkajú stavu operačných sál. Sú v havarijnom stave a treba
ich v nasledujúcom období rekonštruovať.
3. Hygienicko-epidemiologická situácia v Piešťanoch v roku 1986
Štatút kúpeľného mesta, novelizovaný v roku 1981, sa týka tiež hygienicko-epidemiologickej
situácie v meste.
Už niekoľko rokov, ani v roku 1986 sme v meste nezaznamenali ochorenia na detskú obrnu,
brušný týfus a paratýfus.
Ochorenia na salmonelózu sa v roku 1986 zvýšili na 53 ochorení;
- dyzentérie bolo 54 prípadov, z toho 36 u pacientov a zamestnancov LD Balnea Grand (v
roku 1985 explozívnou epidémiou dyzentérie ochorelo 365 ľudí v k.p. Tesla Piešťany);
- hnačkové a infekčné ochorenia v počte 52 boli v roku 1986 zistené u
stravníkov k.p. Tesla Piešťany;
- na vírusovú hepatitídu (žltačku) 4 prípady ochorenia;
- na šarlach 10 ochorení;
- na ovčie osýpky 131 ochorení;
- na pásový opar 24 ochorení; ďalej na rubeolu (ružienku) 4 ochorenia, na
mums 70, na svrab 8, erysipel 6 a na uhryznutie zvieraťom 2 ochorenia.

Okresná hygienicko-epidemiologická stanica - pobočka Piešťany sledovala v roku 1986
po hygienickej stránke 490 zariadení s potravinárskym zariadením, z ktorých najväčšiu
pozornosť si vyžadovali zariadenia Čs. štátnych kúpeľov, závody potravinárskej výroby
a závody spol. stravovania.
Na úrovni hygieny detí a dorastu bola vcelku uspokojivá úroveň.
V zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou sa prejavil jej nedostatok v letných mesiacoch.
Kvalita vody v miestnej časti Banka a Kocurice nevyhovuje úplne hygienickým požiadavkám
na vodu pitnú vo verejných zdrojoch ani v domových studniach.
Tiež naďalej pretrváva nepriaznivá situácia vo veci odkanalizovania ľavej strany Váhu
a najmä priľahlých obcí Banka a Moravany, kde sa museli budovať žumpy a s tým súvisí aj
problém vývozu obsahu žúmp.
Čistiaca stanica odpadových vôd pre mesto Piešťany pracovala s účinnosťou len 80 %.
4. Starostlivosť o rodinu a deti v pôsobnosti MsNV v Piešťanoch v roku 1986
Aj keď si prevažná väčšina rodičov plnila svoje základné rodičovské povinnosti dobrovoľne
a včas, vyskytli sa prípady, keď jeden alebo obaja rodičia si neplnili svoju zákonnú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie to boli také rodiny, kde manželia spolu nežili alebo sa rozvádzali.
Najčastejšou príčinou ohrozenia priaznivého vývoja a výchovy dieťaťa boli narušené rodiny,
disharmonické vzťahy v rodine, rozvrat manželstva a v konečnom dôsledku rozpad rodiny.
Podľa súdnych štatistík možno u mužov a žien považovať za najčastejšie príčiny rozvodovosti
neveru, rozdielnosť pováh a alkoholizmus. V posledných rokoch bol v našej vlasti i v našom
meste zaznamenaný vzostup rozvodovosti.
MsNV v Piešťanoch v oblasti starostlivosti o rodinu a deti ku koncu roku 1986 evidoval
849 rodín o ktoré sa bolo treba starať a v ktorých žilo 1 194 maloletých detí. Z týchto rodín
bolo 267 evidovaných ako narušené rodiny (rodiny opakovane a dlhodobo narušené, rodiny
delikventov, alkoholikov a pod.). Problémových rodín bolo v Piešťanoch evidovaných 352;
sú to rodiny s nepriaznivými životnými situáciami, sociálnymi problémami, ktoré znamenali
určité riziko, ale ešte nenarušili vývoj detí (napr. rodiny pred rozvodom, po rozvode, deti
narodené mimo manželstva, vymáhanie výživného a pod.).
Ostatné rodiny boli evidované v počte 230. Išlo o rodiny, ktoré nahradzovali starostlivosť
rodičov, poskytovanie peňažných príspevkov, dávky sociálnej starostlivosti a pod.
V roku 1986 sa vyplatil materský príspevok 41 žiadateľkám, z ktorých boli 4 rodiny cigánske
v celkovej sume 265.050,- Kčs.
V roku 1986 bolo vynaložených 38 000,- Kčs na sterilizáciu 19-tich osôb. V
4-och
prípadoch išlo o osoby cigánskeho pôvodu.
Celková čiastka príspevkov na výživu detí predstavovala v roku 1986 216.800,- Kčs. Z toho
42 rodín s počtom detí 68 obdržalo opakovaný príspevok na výživu detí v sume 163.000,Kčs; 4 rodiny s počtom detí 6 jednorázový príspevok pre deti v sume 4 000,- Kčs; príspevok
pri cukrovke bol poskytnutý 7 rodinám s počtom 13 detí v sume 49.800,- Kčs. Ďalej boli
poskytnuté jednorázové príspevky do rodín v sume 19.000,- Kčs a opakované príspevky do
rodín v sume 19.500,- Kčs.
V roku 1986 bolo zaevidovaných 8 pestúnskych rodín s počtom 13 detí; finančný náklad na
úhradu potrieb činil 110.496,- Kčs, z toho odmena pestúnom činila 32.400,- Kčs.
V roku 1986 bolo podaných 7 žalôb o zistenie otcovstva a 2 žaloby o zapretie otcovstva.
Evidovalo sa vcelku 11 sporov o zistenie otcovstva, ktoré neboli ukončené a prevádzali sa
znalecké posudky.

5. Sociálna starostlivosť v Piešťanoch v roku 1986
Aj v roku 1986 sa v Piešťanoch venovala pozornosť osobám starým, prestárlym a invalidným.
a) Dávky a plnenie sociálneho zabezpečenia. V meste v r. 1986 žilo 6.006 dôchodcov. Za
sociálne odkázaného je považovaný občan, ktorého jediným zdrojom príjmu je dôchodok,
pričom životné minimum jednotlivca je 1 100,- Kčs a manželskej dvojice 1 750,- Kčs.
V roku 1986 bolo podaných 201 žiadostí o poskytnutie sociálnej výpomoci. Poskytla sa 22krát na nákup uhlia a dreva, 26-krát na nákup potravín, 42-krát bola poskytnutá jednorázová
sociálna výpomoc, v 111-tich prípadoch opakovaný peňažný príspevok. Súčasťou doplnkovej
starostlivosti boli aj dávky poskytované ONV. Na území nášho mesta 95 dôchodcov poberalo
opakovaný mesačný príspevok na cukrovku, 36 na úhradu nájomného a 1 príspevok na diétu.
6-tim občanom mesta sa poskytoval príspevok na opatrovanie bezvládnej osoby.
b) Služby sociálnej starostlivosti. V rámci opatrovateľskej služby v Dome opatrovateľskej
služby bolo v roku 1986 ubytovaných 17 dôchodcov (vedúca s. Dvorská). V domácnostiach
bolo opatrovaných 44 dôchodcov, o ktorých sa staralo 41 dobrovoľných opatrovateliek.
Kultúrno-rekreačná starostlivosť bola v meste zabezpečovaná prostredníctvom klubu
dôchodcov. Denná návštevnosť bola 30 – 40 ľudí.
Poradenská starostlivosť bola poskytovaná všetkým dôchodcom i občanom mesta. V roku
1986 bolo spísaných 127 žiadostí o vdovský dôchodok. V roku 1986 sa v Piešťanoch
zabezpečilo stravovanie pre 456 dôchodcov v rôznych podnikoch a organizáciách.
6. Starostlivosť o obyvateľstvo – služby
a) Pripravenosť na letnú sezónu 1986. Na schôdzi č. 7 Rady MsNV v Piešťanoch dňa 29.
apríla 1986 za prítomnosti prizvaných riaditeľov podnikov a závodov Reštaurácie Trnava,
Zdroj Trnava, Zelenina Trnava, Zsl. mäsopriemysel Trnava, Slov. sladovne Trnava, Zsl.
pekárne a cukrárne Piešťany, ČSAD Piešťany, náčelníka OOVB v Piešťanoch, riaditeľa
Technických služieb mesta Piešťany, vedúceho odboru obchodu ONV Trnava a ďalších, sa
prejednávala pripravenosť mesta Piešťany na letnú kúpeľnú sezónu 1986.
Vyhodnotilo sa plnenie opatrení prijatých Radou MsNV v Piešťanoch z predchádzajúceho
obdobia, napr. vypracovanie nových cestovných poriadkov autobusových liniek v meste
(v stave riešenia), modernizáciu interiéru a technického vybavenia niektorých predajní
(čiastočne sa plní), vylepšenie prevádzky kúpaliska Sĺňava (v stave riešenia), skultúrnenie
verejných WC na Nám. Dukelských hrdinov a WC v parku (vykonalo sa). Ďalej sa
kontrolovalo zriadenie provizórnych sociálnych zariadení na miestnom trhovisku, rozšírenie
predaja zeleniny a ovocia socialistickými organizáciami na miestnom trhovisku a ďalšie
opatrenia.
Vyhodnotil sa aj výhľad zásobovacej situácie počas letnej kúpeľnej sezóny; v tomto období
narastá okrem pacientov aj počet rekreantov a ďalších návštevníkov mesta, čo každoročne
spôsobuje ťažkosti pri poskytovaní predajných služieb v meste.
Stanovisko podala aj pobočka Okresnej hygienickej stanice v Piešťanoch o zistených
nedostatkoch.
b) Pripravenosť OSBD na zimné obdobie v Piešťanoch. Okresné stavebné bytové družstvo
Trnava – úsek Piešťany malo dobre pripravené tepelné zariadenia na zimné vykurovacie
obdobie pre majiteľov družstevných bytov. V meste Piešťany spravuje OSBD 2 plynové
kotolne (Vážska a Šimanského ulica), na pevné palivo žiadnu kotolňu.

c) Pripravenosť OBP na vykurovanie v Piešťanoch. Okresný bytový podnik v Trnave –
úsek Piešťany zabezpečoval prevádzku štátnych bytov v Piešťanoch. Z hľadiska tepelných
zariadení bolo v správe OBP 10 kotolní na území mesta. Vyskytovali sa problémy
v technickom stave kotlov.
Od 1.7.1986 začal OBP v Piešťanoch s 5 dňovou dodávkou teplej úžitkovej vody v týždni (od
piatka do utorka). Objavili sa však nedostatky v tlakových pomeroch v mestskej vodovodnej
sieti, čo negatívne ovplyvňovalo dodávku teplej vody do budov od 4. poschodia vyššie.
d) Hospodárenie občanov s uhlím v roku 1986 v Piešťanoch. Obyvatelia mesta, kde sa
nevykurovalo centrálne alebo plynom, nakupovali pre vykurovanie v domácnosti pevné
palivo v podniku Zsl. uhoľné sklady. Keďže paliva bol nedostatok, boli schválené jednotné
zásady na reguláciu predaja uhlia jednak socialistickým organizáciám a jednak domácnostiam.
V roku 1986 bolo možno predať:
- domácnostiam s lokálnym kúrením max. 3 tony hnedého uhlia alebo brikiet;
- domácnostiam s ústredným kúrením na hnedé uhlie sa predávalo podľa veľkosti výmerov.
S výmerom do 5 ton na 100 %, s výmerom do 10 ton do 70 % a nad 10 ton max do 60 %;
- domácnostiam s ústredným kúrením na koks podľa veľkosti výmerov až do 90 %, hranica
bola 2,5 tony.
7. Zásobovanie mesta pitnou vodou v roku 1986
12. mája 1986 musel byť na základe rozhodnutia okresného hygienika odstavený vodný
zdroj Červené vŕby, z dôvodov havarijného znečistenia spodných vôd v uvedenej lokalite
dosiaľ nezistenou prevádzkou.
Pre mesto boli v roku 1986 k dispozícii nasledujúce zdroje pitnej vody: - Vodný tok Orvište,
Studňa Park, Pramene Striebornica Moravany, Prameň Hlavina Ratnovce.
Pitnou vodou bolo zásobovaných 29 038 obyvateľov cez 3 706 ks vodovodných prípojok
o celkovej dĺžke 31,63 km.
Dodávka vody v roku 1986 dosiahla 4 239 mil. m3.
8. Vyhodnotenie JSBVO v Piešťanoch v roku 1986
V plnení Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva v Piešťanoch sa v roku 1986
venovala tejto oblasti výchovy veľká pozornosť na školách. V rámci brannej prípravy žiakov
v krúžkoch zdravotníckych, branných, streleckých, požiarnych a dopravných pracovalo
v roku 1986 844 žiakov v základných školách a 495 žiakov stredných škôl.
Stredné školy úlohy brannej výchovy zabezpečovali vo výučbe predmetu branná výchova,
brannými cvičeniami, týždennými brannými kurzami internátnou formou, ďalej výcvikom
brancov v spolupráci so Zväzarmom; pri spomínaných akciách spolupracovali tiež s ČSĽA (s
vojenským útvarom v Piešťanoch) a tiež sa zúčastňovali branných súťaží v rámci záujmovej
brannej činnosti.
Na každej strednej škole pracovala komisia riaditeľa školy pre BV. Jej súčasťou boli aj 4
aktívy brannej výchovy:
- aktív pre agitáciu a propagáciu BV;
- aktív pre záujmovo-brannú činnosť;
- aktív pre POCO (príprava obyvateľstva na civilnú obranu) a prípravu brancov;

- aktív pre materiálno-technické zabezpečenie BV.
V Piešťanoch sa aj v roku 1986 pokračovalo vo výstavbe Domu brannej výchovy v Piešťanoch.
Na zabezpečovaní úloh JSBVO obyvateľov mesta sa tiež podieľali členovia spoločenských
organizácií; boli to najmä členovia ČSČK, ktorí boli organizovaní v 9-tich skupinách,
členovia Zväzu požiarnej ochrany, ďalej príslušníci Zboru národnej bezpečnosti.
S brannou výchovou sa začali oboznamovať aj deti materských škôl.
Komisia Rady MsNV v Piešťanoch pre brannú výchovu obyvateľstva pracovala v roku 1986
podľa schváleného jednoročného plánu práce.
9. Kriminalita a protispoločenská činnosť v Piešťanoch v roku 1986
Boj proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti v roku 1986 v Piešťanoch bol vedený
komplexne a to jednak zo strany MsNV v Piešťanoch (jednotlivé komisie a odbory MsNV,
Inšpekcia verejného poriadku MsNV, Mestský protialkoholický zbor) a tiež zo strany
Obvodného oddelenia VB ZNB v Piešťanoch.
Začali sa plniť komplexné opatrenia na zvýšenie účinnosti boja s kriminalitou a inou
protispoločenskou činnosťou, ktoré R-MsNV a plenárne zasadanie MsNV v Piešťanoch
schválili na roky 1986 – 90.
Opatrenia boli prijaté pre nasledujúce oblasti:
ochrana socialistickej ekonomiky; boj proti alkoholizmu; ochrana mládeže pred negatívnymi
javmi; ochrana poriadku na verejných miestach; problematika trestnej činnosti a priestupkov;
ochrana pred požiarmi; úsek dopravnej nehodovosti; úsek výstavby; úsek bytového
hospodárstva; ochrana spotrebiteľa; úsek riešenia problémov cigánskeho obyvateľstva.
V roku 1986 stúpol počet priestupkových oznámení na 458, čo je o 54 viac ako v roku 1985.
Nápad trestných činov a prečinov v roku 1986 klesol na 878, čo je o 80 menej ako v roku
1985. V tom počte však stúpla trestná činnosť mládeže v Piešťanoch zo 101 na 146 prípadov
v r. 1986.
Pri periodických revíziách hospodárenia v organizáciách riadených MsNV boli zistené
nedostatky na úseku správy a ochrany národného majetku. Revízna správa z periodickej
revízie hospodárenia v Technických službách mesta Piešťany a z revízie na akcie „Z“ bola
zaslaná na preskúmanie okresnej prokuratúre.
Nedostatky sa tiež vyskytovali na úseku obchodu, čo sa týka statočnosti predaja
a podpultového predaja tovaru.
Sústavne pretrvávali problémy s cigánskym obyvateľstvom pri porušovaní verejného
poriadku; značné škody vznikli pri poškodzovaní verejnej zelene a verejno-prospešných
zariadení zapríčinené nedisciplinovanosťou a vandalizmom.
V meste sa ďalej opäť vyskytli prípady nepovoleného podnikania.
Vyskytovali sa často problémy s cyklistami pri porušovaní dopravných predpisov, čo sa má
doriešiť v roku 1987 v dopravnej komisii vyčlenením komunikácií pre cyklistov.
Naďalej sa vyskytovali krádeže bicyklov, atď.
Vedúci pracovníci organizácií v meste v spolupráci s Mestským protialkoholickým zborom
na základe nedobrých výsledkov v roku 1986 zintenzívnia v roku 1987 boj proti alkoholizmu.
Tiež OO VB začne pravidelne kontrolovať dodržiavanie zákazu podávania alkoholických
nápojov do 10.00 hod., ďalej vodičom, osobám podnapitým a mladistvým.
Boj proti kriminalite a protispoločenským javom súčasne s preventívnou činnosťou budú aj
v roku 1987 vykonávať príslušné orgány MsNV a OO VB v Piešťanoch.

V roku 1986 sa trestná činnosť maloletých a mladistvých vyskytla u detí, ktoré žili
v rozháraných alebo neúplných rodinách.
Maloletí v Piešťanoch spáchali v roku 1986 19 trestných činov; z toho boli 4 deti cigánskeho
pôvodu. U detí bol nariadený dohľad. Mladiství vykonali v roku 1986 24 trestných činov;
z toho bolo 1 – lúpež, 2 - príživníctvo, 14 – krádeže, 3 – výtržníctvo, 2 – neoprávnené
užívanie motorových vozidiel, 5 – rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve.
Mladiství spáchali tiež 5 prečinov.
10. Inšpekcia verejného poriadku MsNV v Piešťanoch v roku 1986
V roku 1986 IVP MsNV v Piešťanoch kontrolovala dodržiavanie verejného poriadku, čistoty
mesta, dodržiavanie vyhlášok a nariadení MsNV - hlavne Štatútu kúpeľného mesta Piešťany.
Časť obyvateľov i návštevníkov mesta sa však dostala do rozporu so socialistickou
zákonnosťou. V roku 1986 sa vyskytlo 4 738 priestupkov rôzneho charakteru; z toho
3 691 IVP MsNV riešilo dohovorom alebo upozornením v rámci svojej právomoci. Pri
závažnejších priestupkoch inšpekcia uložila blokové pokuty, čím sa do štátneho rozpočtu
odviedlo 21 150,- Kčs. Tiež bolo vypracovaných 7 oznámení o priestupku a odovzdaných
na prejednanie komisii pre ochranu verejného poriadku MsNV.
Podľa druhu najviac priestupkov bolo zistených:
- 825 za nečistenie a neudržovanie chodníkov;
- 741 za poškodzovanie verejnej zelene a zariadení;
- 795 za nepovolený ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov;
- 561 za porušovanie dopravných značiek cyklistami;
- 1 383 za porušovanie vyhlášok a nariadení MsNV.
Ďalšie priestupky ale v menšom počte boli zaznamenané za: nepovolený vývoz smetí a sutí,
za nepovolený zásah do miestnych komunikácií, za narušenie občianskeho spolunažívania,
za nepovolené stanovanie.
Tiež v poslednom období sa v našom meste rozmohol chov psov a ich voľné pobehovanie
po uliciach. V niekoľkých prípadoch boli aj napadnutí obyvatelia. Štatút kúpeľného mesta
povoľuje chov psov za určitých podmienok; každý voľne pobehujúci pes sa likviduje.
11. Požiarovosť a vykonávanie požiarnej ochrany v Piešťanoch v roku 1986
Na území Piešťan bolo v roku 1986 12 požiarov, čo je o 6 menej ako v roku 1985. Výška
škôd predstavuje iba 36 600,- Kčs. Uchránené hodnoty boli vyčíslené v čiastke 2 600 000,Kčs. Príčinou požiarov boli deti, elektrické skraty a inštalácia a pod.
V priebehu roka 1986 vykonali príslušníci ÚZb PO 73 výjazdov, z toho na území mesta 12krát a v hasebnom obvode Piešťany 61-krát.
Komisia MsNV na ochranu verejného poriadku v spolupráci s MsV ZPO aktivizovala
v roku 1986 činnosť jednotlivých ZO Zväzu požiarnej ochrany na území mesta. Dôležitým
dokumentom k zvýšeniu boja proti požiarom, výbuchom a haváriám je zákon SNR č.
126/1985 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 1986.
V rámci prevencie boli v priebehu mesiacov február a marec 1986 vykonané preventívne
protipožiarne kontroly 1 095 objektov, obytných budov a 52 menších výrobných objektov
a objektov obchodného systému II. preventívnej skupiny. V mesiacoch október a november
1986 bolo skontrolovaných 42 objektov verejných a 1 337 v osobnom alebo súkromnom
vlastníctve.

11. Šport v Piešťanoch v roku 1986
1. Činnosť telovýchovných jednôt v Piešťanoch
a) TJ Družba Piešťany. V roku 1986 mala cca 600 členov.
Vo futbalovom oddieli A mužstvo mužov stále hralo iba v majstrovstvách Zsl. kraja a ani
v roku 1986 sa im nepodarilo postúpiť do vyššej súťaže. B mužstvo mužov postúpilo do
majstrovstiev okresu vo futbale.
Atletický oddiel – od roku 1986 sa začalo viac pracovať s mládežou. Rozhodnutím
nadriadeného orgánu ČSZTV sa Piešťany majú stať v budúcom období okresným strediskom
pre rozvoj atletiky. Pre oživenie atletiky v Piešťanoch prispeli aj úspechy 15-ročného
Jaroslava Žitňanského z TJ Družba Piešťany, ktorý v roku 1986 získal na majstrovstvách
ČSSR v atletike v Banskej Bystrici 2 tituly majstra ČSSR – v hode diskom a vo vrhu guľou.
Kulturistický oddiel – v rámci preboru kraja získal oddiel popredné umiestnenie a postúpil
do preboru Slovenska – nádejný je najmä mladý Stískal.
Basketbalový oddiel – mladší i starší dorastenci sa v roku 1986 stali majstrami Zs. kraja.
Mladší dorastenci navyše hrali v I. dorasteneckej lige. Zároveň si v roku 1986 basketbalový
oddiel pripomenul 40. výročie založenia basketbalového oddielu ŠK Piešťany; za toto
obdobie basketbalisti hrali pod viacerými názvami (ŠK Piešťany, Slavoj Piešťany, Spartak
Piešťany a nakoniec až podnes v Družbe Piešťany).
Kolkársky oddiel – majstrom Piešťan v kolkoch za rok 1986 sa u mužov stal J. Valášek
831 bodov, u žien Tureková 756 bodov.
b) TJ Sĺňava Piešťany. Mala v roku 1986 cca 410 členov.
Členovia TJ využívali na pestovanie vodných športov priestory jazera Sĺňava. Objavili sa aj
nové druhy vodného športu; napríklad sa uskutočnil 1. ročník Pohára WS v novom vodnom
športe – windsurfingu (bolo 74 pretekárov, najlepší Piešťanec Sväťo Čech skončil 17-ty).
Oddiel vodného lyžovania – zorganizoval 22. ročník Veľkej ceny Slovenska vo vodnom
lyžovaní. Najúspešnejším členom oddielu bola opäť Nina Sokolovská, ktorá obsadila 1.
miesto, t.j. stala sa majsterkou Európy v akrobatickej jazde na ME za vlekmi v Holandsku.
Na majstrovstvách ČSSR obsadila 1. miesto v skokoch a v kombinácii. Ďalšie tituly majstra
ČSSR vo vodnom lyžovaní vybojovali pre Piešťany F. Kováč v akrobacii mužov a D.
Kováčová v akrobacii žiačok.
Oddiel veslovania – usporiadal majstrovstvá SSR, tiež Reiskupov memoriál a Pohár SNP.
Opäť viacerí Piešťanci získali tituly majstrov SSR vo veslovaní. Na majstrovstvách ČSSR
získali jednu striebornú medailu za 2. miesto v kategórii „štvorka bez kormidelníka“ (boli
to Kubíčková, Albertová, Bokorová a Pazúrová).
Oddiel kanoistiky – v roku 1986 sa členom oddielu darilo aj na majstrovstvách SSR aj na
majstrovstvách ČSSR. Na žiackych majstrovstvách ČSSR získal 14-ročný R. Erban 2 tituly
majstra ČSSR v kajaku 500 m i 2000 m. Mladší dorastenec M. Blaho získal na majstrovstvách
ČSSR jedno 2-hé a tri 3-tie miesta (z nich jedno spolu s oddielovým kolegom Kolíkom).
Oddiel jachtingu – jachtári v roku 1986 usporiadali na Sĺňave majstrovstvá SSR, na ktorých
získali niekoľko medailí; tiež usporiadali aj niekoľko ďalších podujatí.
Vodná turistika – členovia TJ usporiadali v roku 1986 viaceré splavy po riekach v ČSSR:
Splav po Váhu, Splav Lužnicou, Splav priateľstva po Hrone, Splav po Dunaji Bratislava –
Budapešť.

Vodný motorizmus – v rámci pretekov „Modrá stuha“ sa súťažilo aj o titul majstra ČSSR;
Piešťanec P. Baláž skončil v domácom prostredí na 4. mieste. Zároveň sa uskutočnili
propagačné preteky „vznášadiel“ (tieto pre divákov atraktívne dopravné prostriedky sa
pohybujú po vode aj po suchej zemi).
c) TJ Kúpele Piešťany.
Tenisový oddiel – žiaci oddielu sa stali majstrami SSR za rok 1986. Peter Prištic sa stal
dvojnásobným majstrom SSR vo dvojhre a vo štvorhre starších žiakov. Titul majstra
Slovenska v kategórii dospelých získal vo štvorhre Ing. Habán. V roku 1986 sme si tiež
pripomenuli 60. výročie vzniku tenisu v Piešťanoch.
Oddiel plávania a vodného póla – plavci dosiahli v roku 1986 dobré výsledky. Vcelku získali
na majstrovstvách SSR piešťanskí plavci 6-krát 1. miesto; na majstrovstvách ČSSR 3-krát
2. miesto (boli to žiaci M. Bábsky a R. Orlovský). Vodní pólisti skončili v SNL až na 3.
mieste a opäť sa im nepodarilo postúpiť do 1. ligy.
Nohejbalový oddiel – vo finále SSR obsadili muži 5. miesto, dorast skončil na 4. mieste.
TJ Kúpele Piešťany mala v roku 1986 389 členov.
d) TJ Tesla Piešťany.
Oddiel hádzanej – v roku 1986 si pripomenuli 50. výročie vzniku hádzanej v Piešťanoch.
V roku 1986 skončili muži na 4. mieste v Slovenskej národnej lige. Družstvo mladších
žiakov a rovnako aj družstvo starších žiakov vyhrali majstrovstvá Zs. kraja a postúpili
do finále majstrovstiev SSR. Starší žiaci sa potom stali majstrami Slovenska za rok 1986
a mladší žiaci obsadili 3. miesto vo svojej kategórii. Mladší dorastenci sa tiež dostali do
finále majstrovstiev Slovenska, kde obsadili 3. miesto.
TJ Tesla mala v roku 1986 611 členov.
e) TJ Chirana Piešťany. V roku 1986 mala 570 členov.
Oddiel ľadového hokeja – hokejisti v roku 1986 nedosiahli výraznejší úspech ani v jednej
kategórii. Družstvo mužov Chirana Piešťany obsadilo v II. Slovenskej národnej lige 5.
miesto.
f) TJ Váh Piešťany. V roku 1986 mala 86 členov.
V roku 1986 tiež uplynulo 55 rokov odvtedy, čo v Piešťanoch založili jazdecký klub. Jana
Líšková sa stala majsterkou SSR na rok 1986 na koni Vezuv. Tiež získala titul dorasteneckej
majsterky ČSSR. Na Cene Piešťan zvíťazila v svojej kategórii.
g) TJ Bezovec Piešťany. Jednota mala v roku 1986 cca 510 členov.
Oddiel lyžovania na tráve – na I. majstrovstvách ČSSR získal Wolf 1. miesto v obrovskom
slalome v kategórii dorastencov.
Turistický odbor – okrem v TJ Tesla aj turisti v TJ Bezovec vyvíjali aktívnu činnosť; v roku
1986 mal odbor vyše 200 členov. Turisti Bezovca uskutočnili v roku 1986 okolo 15 akcií.
Medzi najvýznamnejšie patrili Bakuľový pochod, Blatový pochod, Inovecká tridsiatka
a päťdesiatka, výstup na Tematín, či Silvestrovský výstup na Marhát. Mládež na turistiku
najviac získaval Jaroslav Mihálik, pracovník Domu pionierov a mládeže v Piešťanoch.

h) TJ Banka Piešťany.
Člen TJ M. Snopek získal v kategórii dorastencov na majstrovstvách ČSSR v lyžovaní na
tráve v roku 1986 1. miesto v obrovskom slalome.
ch) TJ Štart Piešťanka. V roku 1986 mala cca 150 členov.
2. Hokejové juniorské majstrovstvá sveta
Hokejové MS juniorov sa uskutočnili na prelome rokov 1986 a 1987 v 4-och mestách
Slovenska v Zsl. kraji; Piešťany spolu s Nitrou boli hlavnými organizátormi majstrovstiev.
Predsedom organizačného štábu MS bol RSDr. Ladislav Gajderus, organizačný tajomník
OV KSS v Trnave, občan Piešťan.
V Piešťanoch, v modernom lieč. dome Balnea Grand na Kúpeľnom ostrove, bývali výpravy
Sovietskeho zväzu, USA, Švajčiarska a Fínska.
Do začiatku majstrovstiev sveta sa tiež dobudoval Zimný štadión v Piešťanoch, spolu
s parkoviskami a prístupovými cestami. Dňa 28. decembra 1986 z príležitosti MS juniorov
v ľadovom hokeji prijal predseda MsNV v Piešťanoch V. Herman na pôde MsNV vzácnych
hostí. Chlebom a soľou vítali krojované dievčatá zástupcov medzinárodnej hokejovej
federácie pod vedením jej prezidenta Dr. Günthera Sabetzkého a tiež delegácie družstiev
ZSSR, USA, Fínska a Švajčiarska.
Zápasy na piešťanskom Zimnom štadióne sledovali napr. aj známy sovietsky tréner A.
Tarasov, tiež bývalá hviezda hokejovej kanadsko-americkej NHL Bobby Clark a ďalší.
Piešťany so svojím novým štadiónom po technicko-hokejovej stránke obstáli veľmi dobre.
Jediným kazom MS, ale nie vinou piešťanských usporiadateľov, bola bitka medzi mladými
hráčmi ZSSR a Kanady v poslednom zápase majstrovstiev pred televíznymi kamerami na
piešťanskom štadióne; obe mužstvá boli potom diskvalifikované. Majstrom sveta sa stalo
družstvo juniorov Fínska.
3. Motocyklové preteky Cena Slovenska
V roku 1986 sa pretekom prizeralo vyše 20 tisíc divákov. Výsledky:
Trieda do 125 ccm: 1. Bianchi (Taliansko) – MBA, 2. Baláž (ČSSR) – MA, 3. Nikolov
(Bulharsko) – MBA.
Trieda do 250 ccm: 1. Minich (Rakúsko) – Honda, 2. Preining (Rakúsko) – Rotax, 3.
Harmati (Maďarsko) – Yamaha.
Trieda do 500 ccm: 1. Dekánek (ČSSR) – Suzuki, 2. Doppler (Rakúsko) – Honda, 3.
Klingiebel (NSR) – Suzuki.
4. Veľká cena Slovenska vo vodnom lyžovaní
22. ročník Veľkej ceny Slovenska vo vodnom lyžovaní sa v roku 1986 opäť uskutočnil na
jazere Čerenec pri Vrbovom. Štartovalo 23 mužov a 16 žien z
9-tich štátov. U mužov
si celkové prvenstvo odniesol Bernardt Schutz z Rakúska, pri neúčasti Piešťanca Kováča.
U žien jasne dominovala Zdena Samohýlová z UD Hamr ČSSR, pri neúčasti Piešťanky N.
Sokolovskej.

5. 22. ročník Silvestrovského behu v Piešťanoch
Aj v roku 1986 sa súťažilo na vlaňajšej novej trati vedúcej ulicami mesta (Pavlovovou,
Rázusovou, Nitrianskou a Nálepkovou). Na štarte 22. ročníka sa zišlo 230 pretekárov, ktorí
súťažili v 7-ich kategóriách. Víťazom hlavnej kategórie, behu mužov na 10 km sa stal Ján
Bičian z Liaz Jablonec nad/Nisou časom 30 : 35 min.
6. Motocyklista R. Mitošinka v roku 1986
Piešťanec Rudolf Mitošinka bol aj v roku 1986 úspešný vo viacerých motocyklových
pretekoch. Na majstrovstvách SSR za rok 1986 v kategórii 250 ccm získal 1. miesto a na
majstrovstvách ČSSR 2. miesto.
7. Mestské športové súťaže neregistrovaných športovcov v Piešťanoch v roku
1986
Viacerí občania mesta športovali v roku 1986 rekreačne, najmä kvôli zdraviu; napr. behy
v prírode, plávanie, rekreačný tenis a pod. Okrem toho boli v Piešťanoch obľúbené v roku
1986 aj súťaže v rámci mesta medzi neregistrovanými športovcami (t.j. nemuseli byť členmi
TJ).
a) V mestskej stolnotenisovej lige súťažilo 12 družstiev; víťazom sa stalo družstvo
Drevovýroby. V súťaži jednotlivcov zvíťazil Ivan Kadlíček.
b) V mestskej kolkárskej lige v súťaži 8 družstiev zvíťazilo družstvo Tesly A.
c) Komisia pre mládež a telesnú výchovu pri MsNV v Piešťanoch pripravila akciu hľadáme
najzdatnejšieho športovca Piešťan; súťažilo sa v plnení podmienok odznaku zdatnosti.
Víťazmi jednotlivých kategórií dospelých sa stali: Blahušek, Kunert, Kolárik (zároveň
celkový víťaz a získal zlatý odznak zdatnosti), K. Kevan, A. Kevanová.
d) Aj v roku 1986 veľmi populárnou bola mestská liga v minifutbale (MPFL) – v 19. ročníku
súťažilo 12 mužstiev. Prvenstvo získali hráči družstva pod názvom Hamburger SV.
e) Víťazom mestskej futbalovej ligy v roku 1986 zpomedzi 8-ich družstiev sa stalo mužstvo
Tesly.
f) Víťazom mestskej tenisovej ligy (7 družstiev) sa stalo družstvo Atómky.
g) Vo 4. ročníku mestskej volejbalovej ligy žien zvíťazili ženy Tesly.
12. Zahraničné styky v roku 1986
a) JRD Piešťany – Heinola Fínsko. V máji 1986 navštívila JRD Družba Piešťany 3-členná
delegácia fínskych poľnohospodárov v rámci družob. vzťahov Piešťany – Heinola.
b) Návšteva sovietskych novinárov – 10 členná delegácia novinárov zo ZSSR navštívila
naše mesto a bola prijatá na pôde MsNV.
c) Družobné vzťahy 2. ZŠ v Piešťanoch – v roku 1986 uplynulo 35 rokov od nadviazania
družobných stykov medzi 2. ZŠ v Piešťanoch, Rázusova ul. a ZŠ vo Frenštáte pod Radhoštem.
13. Rôzne
1. Úmrtie kronikára mesta Piešťany
Dňa 12. februára 1986 zomrel dlhoročný kronikár mesta Piešťany PhDr. Alexander Murín.
Funkciu mestského kronikára vykonával 35 rokov (v rokoch 1950 – 1984).

Narodil sa 1. júla 1919 v Oravskej Lesnej (v roku 1946 navrhol zmenu názvu obce – pôvodne
Erdútka). Nadaného chlapca zo slovenskej mnohodetnej chudobnej rodiny poslali rodičia na
Gymnázium v Levoči a odtiaľ postúpil na štúdium teológie do Spišskej Kapituly.
Aj keď študoval s výborným prospechom, štúdium za katolíckeho kňaza zanechal krátko
pred svojím vysvätením. Stretol totiž svoju životnú lásku a oženil sa s Jolanou, rod. Krátkou,
učiteľkou, pochádzajúcou z Námestova. Mali 4 deti – Ing. Alexander Murín (elektrotechnický
inžinier, pôsobí v školstve), MUDr. Oľga Maceková (lekárka, pôsobí v kúpeľoch), Ing.
Mária Kováčová (elektrotechnická inžinierka, pôsobí v školstve) a Ing. Alexandra Lisá
(ekonomická inžinierka, pôsobí v kúpeľoch). Rodina žila usporiadaným životom, o deti sa
rodičia vzorne starali, najmä matka bola výnimočne starostlivá a obetavá.
PhDr. A. Murín absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, štúdium ukončil doktorátom
z filozofie a histórie. Pôsobil 4 desaťročia ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu a na
Strednej hotelovej škole v Piešťanoch.
Jeho hlavným odborom boli dejiny a filozofia, vyučoval aj psychológiu, logiku, dejiny kultúry
a cudzie jazyky, najmä nemčinu a latinčinu (ovládal aj poľštinu, francúzštinu a hebrejčinu).
Prekladal texty z latinčiny, napr. pre SAV v Bratislave.
Bol členom KSS a pôsobil ako lektor OV KSS pre filozofiu.
PhDr. A. Murín bol múdrym, rozvážnym, dobrým a skromným človekom, k svojim
spoluobčanom ohľaduplný a ochotný pomôcť. Ľudia si ho pre jeho vedomosti vážili a pre
ľudské vlastnosti ho mali radi.
Zomrel vo veku nedožitých 67 rokov. Po predchádzajúcich infarktoch zoslabol a zomrel na
zlyhanie srdca. Pochovaný bol na cintoríne na Žilinskej ceste v Piešťanoch.
2. Nový kronikár mesta Piešťany
Po smrti PhDr. A. Murína sa kronikárom mesta stal jeho syn Ing. Alexander Murín. Po
otcovi zdedil vzťah k histórii a preto súhlasil s ponukou Rady MsNV v Piešťanoch sledovať
a zaznamenávať do mestskej kroniky život a udalosti v našom meste.
Ing. A. Murín sa narodil 27. mája 1946 v Piešťanoch. Po absolvovaní gymnázia a EF SVŠT
v Bratislave – odbor fyzika tuhých látok (vzťah k matematike a fyzike zdedil po matke)
a 1 ½ -ročnom pôsobení ako vývojový pracovník v k.p. Tesla Piešťany, sa rozhodol pre
učiteľské povolanie. Od roku 1970 bol stredoškolským učiteľom na SPŠE v Piešťanoch, od
roku 1981 je riaditeľom na SOU v Piešťanoch, Mojmírova ul.
Zapojil sa i do verejného života. V rokoch 1975 – 79 bol predseda MsV SZM v Piešťanoch.
Je členom KSS a vykonáva funkciu lektora OV KSS v Trnave. Každoročne sa podieľa na
organizovaní Silvestrovského behu v Piešťanoch. Medzi jeho záľuby patrí história, filozofia,
literatúra faktu a šport – beh na stredné a dlhé trate.
Manželka Lýdia je učiteľkou na ZŠ, dcéra Alexandra je žiačkou ZŠ.
3. VI. čs. reumatologický kongres v Piešťanoch
Konal sa v dňoch 1. až 3.10.1986 v Piešťanoch s medzinárodnou účasťou; mal vyše 400
účastníkov z 18-tich štátov.
Po 2. svetovej vojne sa z popudu Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch
uskutočnili v Piešťanoch reumatologické kongresy v rokoch 1960, 1964, 1972, 1977, 1981
a spomínaný posledný v roku 1986. Prezidentom kongresu bol riaditeľ VÚRCH-u MUDr.
M. Ondrašík. Program VI. kongresu bol zameraný na prirodzený priebeh a dlhodobú

prognózu reumatických chorôb, ako aj na komplexnú starostlivosť o reumatika. Na vysokej
úrovni sa opäť prezentovalo čs. štátne kúpeľníctvo a osobitne „svetové kúpele“ Piešťany
pred medzinárodným fórom odborníkov.
4. 35 rokov liečebnej rehabilitácie v Čs. štátnych kúpeľoch
Dňa 13.6.1986 sa v Čs. štátnych kúpeľoch v Piešťanoch uskutočnil lekársky seminár,
usporiadaný pri príležitosti 35. výročia založenia liečebnej rehabilitácie.
Cieľom rehabilitácie je prostredníctvom liečby umožniť pacientovi, aby po chorobe alebo
po úraze sa čo najskôr vrátil do pracovného procesu.
V Piešťanoch bol nestorom rehabilitačného oddelenia v Čs. štátnych kúpeľoch MUDr. Pavol
Škodáček. Rehabilitačné oddelenie v kúpeľoch v minulom období tiež spolupracovalo
s rehabilitačnými oddeleniami Výskumného ústavu reumatických chorôb a Vojenského
kúpeľného ústavu v Piešťanoch.
5. 25 rokov podniku Povodie Váhu v Piešťanoch
Uvedený podnik pre správu vodných tokov dovŕšil 1. júla 1986 20 rokov svojej činnosti.
Podnik zamestnával v roku 1986 1 594 pracovníkov v 6-tich závodoch v Piešťanoch,
Ružomberku, Púchove, Šali, Topoľčanoch a Nitre; riaditeľom podnikom bol Ing. Bertold
Miček.
6. Zápis do štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok
Rada MsNV v Piešťanoch na svojej schôdzi č. 6 dňa 16. apríla 1986 po konzultácii s Útvarom
hlavného architekta mesta súhlasila so zapísaním liečebného domu Slovan (rok výstavby
1907) a Balneoterapie Irma (rok 1912) v Piešťanoch do štátneho zoznamu kultúrnych
pamiatok. Obidva objekty sú v správe Čs. štátnych kúpeľov Piešťany a slúžia pre účely
kúpeľnej liečby a ubytovania pacientov. V súčasnom období je LD Slovan uzavretý a začína
sa rozsiahla rekonštrukcia a generálna oprava, aby mohol znovu slúžiť svojmu účelu.
Zápis do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok pre uvedené objekty musel byť
v súlade so Štatútom kúpeľného miesta Piešťany a na základe súhlasu Inšpektorátu kúpeľov
a žriedel MZ SSR.
7. Rada riaditeľov podnikov a závodov v Piešťanoch v roku 1986
Aj v roku 1986 pomáhala rada riaditeľov MsNV ako jeho pomocný aktív Rady MsNV. Jej
členmi boli:
Ing. Ján Zábojník – ČÚAPZ, Ing. Ján Benedig – ČSAO, Ing. František Čirka – Pozemné
stavby, Emil Frič – Okresná správa ciest. Ing. Marek Gálik – Zsl. vodárne a kanalizácie,
MUDr. Gabriel Grnáč – Čs. štátne kúpele, Viliam Herman – 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 – JRD Družba, Ing. Ján Šicko – Chirana k.p., Ing. Aladár
Šimko – Kovovýroba, Ing. Marián Švrček, CSc. – VÚSST, Ing. Ján Tadiaľ – Štátne lesy,
Vladimír Turan – Mlyny a cestovinárne – závod.
8. Joga v Piešťanoch
Našla veľkú obľubu v Piešťanoch. V roku 1986 sa uskutočnil cyklus prednášok „Joga

a zdravie“.
Praktické cvičenia sa začali pod vedením prom. psychologičky A. Galovičovej uskutočňovať
pre pacientov i občanov mesta 1-krát týždenne. V Piešťanoch tiež vznikol Klub jogy.
V Piešťanoch mal tiež prednášku indický vedec Dr. Singhal.
Joga pomáha človeku upevniť si zdravie a tiež získať narušenú psychickú a fyzickú
rovnováhu.
9. Fauna na Váhu v roku 1986
a) V roku 1986 plávalo po Váhu v Piešťanoch takmer 90 labutí. Staral sa o ne najmä obetavý
ornitológ Viliam Kubán; kŕmili ich aj dospelí aj deti pri vychádzkach po nábreží Váhu
kúskom chleba alebo pečiva. Veľký hluk nad riekou robili naďalej lietajúce a škriekajúce
čajky.
b) Rybár Ladislav Bačík chytil vo Váhu 72 cm dlhú a vyše 2 kg ťažkú hlavátku. Predtým
posledná hlavátka bola v našom meste ulovená pred 30-timi rokmi.
c) Dôchodca Ambróz Hubáček chytil vo Váhu 140 cm dlhého a 19,5 kg ťažkého sumca.
10. Životné jubileá v roku 1986
16. februára 1986 sa dožil 60-tich rokov riaditeľ k.p. Tesla Piešťany Ing. Peter Pfliegel.
Začiatkom februára sa dožil 55. výročia narodenia predseda MsNV v Piešťanoch
Viliam Herman.
11. Zmeny vo vedúcich funkciách
Od 1.2.1986 je novým predsedom JRD Družba Piešťany Jozef Sedlák; prestúpil z JRD
Sokolovce.
Od 1.8.1986 nastúpil do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch
Kornel Duffek.
V roku 1986 sa po 4-och rokoch štúdia opäť vrátil do funkcie náčelníka OO VB v Piešťanoch
Peter Rehák.
12. Úmrtie
V roku 1986 zomrel riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch Anton Pastírik.
Funkciu riaditeľa vykonával 22 rokov; po túto dobu tiež redigoval vydávanie mestského
časopisu Piešťany.
13. Vyznamenania v roku 1986
V roku 1986 obdržali medailu „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany“:
- Anna Hadryová, vedúca finančného oddelenia ONV v Trnave z príležitosti
životného jubilea;
- Cecília Refková, pracovníčka MsNV v Piešťanoch z príležitosti 50 rokov;
- RSDr. Bernard Žižka, pracovník VÚJE Jaslovské Bohunice za prednáškovú
činnosť na školeniach;
- Ing. Juraj Uhliar, CSc., bývalý riaditeľ VÚRV v Piešťanoch z príležitosti
65 rokov;
- Milan Kovarík, riaditeľ Diaľníc za pomoc mestu pri budovaní diaľnice;
- Jana Trnovská, poslankyňa MsNV v Piešťanoch z príležitosti 50-tich rokov;

- MUDr. Miroslav Tauchman, pri príležitosti jubilea 60 rokov;
- MUDr. Stella Prónayová, primárka infekčného oddelenia;
- MUDr. Ladislav Okapec, primár oddelenia TBC a pľúcnych chorôb;
- Viliam Hurtík, kurič, pracovník Okr. správy spojov;
- Anna Weisová, pracovníčka v PNS Okr. správy spojov;
- Gejza Duda, predseda občianskeho výboru;
- Milan Drahoš, vedúci organizačného odboru ONV;
- L. Jakubčík, akademický sochár;
- Vladimír Folajtár, veliteľ Ľudových milícií z príležitosti 50 rokov;
- Jozef Kollárik, pracovník IVP MsNV z príležitosti živ. jubilea .
14. Žiadosti o milosť v roku 1986
Podali si ich na MsNV v Piešťanoch bývalí občania mesta, ktorí opustili ČSSR bez povolenia
čs. úradov a boli za to odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody;
Rada MsNV neodporučila žiadosť o milosť vybaviť z dôvodu nedobrého ohlasu
u obyvateľstva nasledujúcim ľuďom:
- Peter Adam, učiteľ SHŠ, opustil ČSSR v roku 1978 a zdržuje sa v NSR;
- Jozef Galbička, od roku 1970 v Kanade;
- Emília Galbičková, od roku 1970 v Kanade;
- Viera Rusnáková, od roku 1969 v Kanade;
- Tibor Balogh, od roku 1980 v NSR.
Menovaní chceli navštíviť Piešťany a svojich príbuzných. Rada MsNV v Piešťanoch
nedoporučila uvedené žiadosti Ministerstvu spravodlivosti SSR v Bratislave kladne vybaviť.
Rada MsNV v Piešťanoch doporučuje kladne vyhovieť žiadosti Martina Kořínka, ktorý
sa od 1.9.1985 zdržiaval v Holandsku bez povolenia čs. úradov. Menovaný sa z vlastnej
iniciatívy vrátil späť do ČSSR; žiadosť o milosť podali rodičia menovaného. Menovaný
chce opäť žiť v ČSSR, tiež jeho rodina žila usporiadaným životom.
15. Osvedčenie podľa zákona č. 255/46 Zb.
Toto osvedčenie sa po 2. svetovej vojne prideľovalo partizánom, odbojárom i príslušníkom
ich rodiny.
MUDr. Ľubica Chlapíková ho dostala v roku 1986 po smrti svojej matky Zuzany Chlapíkovej,
ktorá vykonávala ilegálnu činnosť a pomáhala partizánom počas 2. svetovej vojny, počas
SNP a to nepretržite až do ukončenia vojny.
___________________________________
Ing. Alexander Murín

Rok 1987
Úvod – politické a spoločenské udalosti v ČSSR a vo svete
a) Udalosti v ČSSR. V roku 1987 sa v našej vlasti plnili uznesenia XVII. zjazdu KSČ
a úlohy 2. roka 8. päťročnice. Zároveň sa začala prestavba spoločenského života podľa
vzoru „perestrojky“ v ZSSR, začatej už v roku 1986, ktorá by sa mala týkať ekonomickej,
sociálnej, kultúrnej i ďalších oblastí života spoločnosti. Zároveň sa v rámci nastupujúcej
demokratizácie našej spoločnosti po vzore sovietskej „glasnosti“ začala postupne prejavovať
zásada verejnej informovanosti, slobody prejavu, kritiky a to v spoločenskom živote, na
pracoviskách, v masovokomunikačných prostriedkoch a pod.
V našej spoločnosti sa totiž prejavili známky ekonomickej stagnácie, životná úroveň sa
prestala zvyšovať, niektoré výrobky a tovar zdraželi. Aj keď sa ľuďom vcelku u nás žije
dobre, predsa je potrebné, aby sa niečo vykonalo pre ďalší rozvoj socializmu. Kapitalistické
štáty sú totiž ekonomicky silnejšie.
V roku 1968 sa podobné snahy o rozvoj našej socialistickej spoločnosti podstatne vymkli
KSČ z rúk a hrozil nám prechod ku kapitalistickej spoločnosti. V súčasnom období však
spomínaná prestavba sa začala uskutočňovať pod vedením KSČ, ktorá nepripustila oslabenie
vedúcej úlohy strany v našej spoločnosti. Koncom roku nastala tiež zmena vo funkcii
generálneho tajomníka ÚV KSČ – nastúpil súdruh Miloš Jakeš, súdruh Gustáv Husák zostal
vo funkcii prezidenta ČSSR.
Prestavba hospodárskeho mechanizmu sa plánuje postupne uskutočniť realizáciou nových
zákonov o štátnom podniku, o poľnohospodárskom družstevníctve, o výrobnom, spotrebnom
a bytovom družstevníctve. V roku 1987 prebiehala celoštátna diskusia k návrhom spomínaných
nových zákonov. Bude potrebné zdemokratizovať našu spoločnosť, zlepšiť riadenie,
zlepšiť organizáciu práce, tiež dodávateľsko-odberateľské vzťahy, kvalitu výrobkov, zvýšiť
samostatnosť podnikov a viesť ich k samofinancovaniu, zbaviť sa formálnosti a zbytočného
administrovania, zavádzať výsledky vedy a techniky do výroby a hlavne bude treba zlepšiť
disciplínu a zodpovedný prístup k práci pracovníkov na všetkých úsekoch. Bude treba
dokázať zaplatiť poctivú a kvalitnú prácu, pretože niektorí aj za dobre odvedenú prácu majú
pomerne nízky plat. Treba sa tiež zbaviť zbytočného formalizmu – hlásení, schôdzovania
a pod.
Zrejme potrvá niekoľko rokov, aby sa nám podarilo ekonomicky posilniť náš štát.
Medzi ďalšie problémy v ČSSR patrili napr. neustále narastajúci počet rozvodov manželstiev,
pokračovalo znečisťovanie prírody a pod.
Pozornosť sa venovala ďalšiemu rozvoju elektronizácie a prenikaniu výpočtovej techniky
do všetkých oblastí spoločenského života.
b) Udalosti vo svete v roku 1987. V ZSSR, pod vedením generálneho tajomníka ÚV KSSZ,
sa naplno rozbehla prestavba sovietskej spoločnosti, boj o nové myslenie ľudí budujúcich
socializmus.
Sovietsky zväz sa v roku 1987 zároveň veľmi aktívne usiloval o upevnenie mieru a postupné
odzbrojovanie oboch superveľmocí. A podaril sa skutočne historický krok – v decembri
1987 vo Washingtone podpísali medzi ZSSR a USA M.S. Gorbačov a prezident USA R.

Reagan zmluvu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu; týka sa to aj územia ČSSR,
kde sú umiestnené sovietske rakety; zmluvu musí ešte v roku 1988 ratifikovať senát USA.
Vo svete v roku 1987 pokračovali lokálne vojny, najmä nezmyselná vojna medzi Irakom
a Iránom, nepokoje a zrážky boli medzi Izraelom a arabským obyvateľstvom v Libanone.
V roku 1987 sa vyskytli vo svete viaceré teroristické akcie skupín teroristov, čo malo viackrát
v dôsledku smrť nevinných ľudí.
Aj ďalšie problémy malo ľudstvo v roku 1987. Objavila sa záhadná choroba Aids, na ktorú
nie je liek a spravidla sa končí smrťou; prenáša sa krvou.
Medzi veľké problémy našej planéty patrilo aj ďalšie znečisťovanie ovzdušia, zeme, riek
a morí. Našej planéte veľmi škodí priemyselná látka freón – používa sa v sprayoch, pretože
spôsobuje v atmosfére tzv. ozónovú dieru, cez ktorú môže preniknúť na zem škodlivé
kozmické žiarenie.
1. MsNV v Piešťanoch v roku 1987
1. Masovopolitická práca MsNV v Piešťanoch v roku 1987
a) Plénum MsNV. Za 1. polrok 1987 zasadalo 3-krát. Účasť poslancov MsNV na zasadnutiach
pléna bola 79 %-ná. Na zasadnutiach diskutovalo 23 účastníkov; v rámci interpelácie
vystúpilo 9 poslancov a 2-ja predsedovia občianskych výborov. Bolo by potrebné zvýšiť
aktivitu poslancov.
Dňa 26.2.1987 sa uskutočnilo zasadnutie straníckej skupiny pléna MsNV s účasťou 40
poslancov z celkového počtu 53 poslancov MsNV, ktorí sú členmi KSČ.
V 2. polroku sa uskutočnilo 3-krát zasadnutie pléna MsNV. Účasť poslancov MsNV bola 79,7
%. Plenárnych zasadnutí sa zúčastnili tiež predsedovia občianskych výborov, predsedovia
uličných organizácií KSS, zástupcovia spoloč. organizácií NF, vedúci odborov MsNV,
členovia komisií MsNV i ďalší občania.
Na zasadnutiach diskutovalo 23 účastníkov, v interpeláciách vystúpilo 6 poslancov.
Stranícka skupina pléna MsNV v 2. polroku 1987 zasadala 2-krát.
b) Rada MsNV. V 1. polroku zasadala v súlade s plánom práce 9-krát. Účasť členov rady
MsNV bola 78 %-ná. Rada MsNV prerokovávala materiály spracované jednotlivými odbormi,
organizáciami riadenými MsNV i inými organizáciami poskytujúcimi služby obyvateľstvu
na území Piešťan. Správy vopred prerokovala príslušná komisia, ktorá vypracovala k nej
stanovisko a doporučenie rade MsNV. Celkove bolo prerokovaných 125 materiálov. Rada
MsNV tiež prerokovávala a schvaľovala všetky materiály predkladané na rokovanie pléna
MsNV.
V 2. polroku 1987 zasadala Rada MsNV v Piešťanoch 8-krát. Účasť členov rady bola 71
%-ná. Prerokovalo sa celkom 117 materiálov. Z 13-tich členov rady MsNV boli v 2. polroku
1987 uvoľnení 2-ja členovia rady MsNV:
- Amcha K. v súvislosti s odchodom do dôchodku a RSDr. Valová A. v súvislosti s odchodom
do Bratislavy; na ich miesto boli za členov rady zvolení Ing. Poturnaj J. a Turčan S.
c) Komisie MsNV v roku 1987. V roku 1987 pracovalo 13 komisií MsNV s počtom členov
113, z toho bolo 63 poslancov MsNV v Piešťanoch.

Výbor ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch pracoval v počte 11 členov, z toho boli 4
poslanci MsNV.
Komisie na svojich zasadnutiach prerokovávali materiály, ktoré pripravovali odbory MsNV,
prípadne organizácie na území mesta. Po prerokovaní a po doporučení komisiou boli
materiály spolu so stanoviskom komisie predkladané k rokovaniu rade MsNV.
Komisie uskutočnili všetkých 75 plánovaných zasadnutí. Účasť bola 90 %-ná.
Správnych komisií pracovalo 11, z toho 10 komisií na prejednávanie priestupkov a 1
komisia starostlivosti o rodinu a deti. V týchto komisiách pracovalo 49 členov. V roku 1987
správne komisie riešili 346 priestupkov, najviac priestupkov bolo voči socialistickému
spolunažívaniu.
Komisia starostlivosti o rodinu a deti v roku 1987 rozhodovala o poskytovaní dávok
osamelým matkám v počte 31 prípadov, keď išlo celkove o 42 detí. Jednalo sa o ovdovelé,
slobodné matky, neúplné rodiny, ktoré sa nie z vlastnej viny ocitli v nepriaznivej finančnej
situácii.
Tiež sa komisia zaoberala výchovnými opatreniami, kde v 2-och prípadoch bol podaný
návrh na nariadenie ústavnej výchovy cestou Okresného súdu v Trnave a v 4-och prípadoch
bolo vyslovené napomenutie rodičom, ktorí zanedbávali výchovu svojich maloletých detí.
Ďalej v roku 1987 pracovalo 19 komisií rady MsNV s počtom členov 232.
Tiež pracovali 3 aktívy rady MsNV s počtom členov 64 – boli to:
rada spotrebiteľskej kontroly, bytový aktív, 4 aktivisti VĽK MsNV.
d) Občianske výbory. V 1. polroku 1987 pracovalo 19 občianskych výborov s počtom členov
219, z toho 1 poslanec MsNV. Z plánovaných 112 zasadnutí sa uskutočnilo 83.
V 2. polroku sa z plánovaných 90 zasadnutí uskutočnilo 84.
V októbri 1987 na verejných zhromaždeniach občanov boli zvolení noví členovia občianskych
výborov – o 5 nových členov.
Bude potrebné zlepšiť systém práce občianskych výborov, systematicky zvolávať porady.
Tiež sú rezervy v plnení dohôd o prevzatí verejných priestranstiev do socialistickej opatery.
e) Verejné zhromaždenia občanov. V 1. polroku 1987 zorganizoval MsNV spolu s MsV
KSS pri príležitosti štátno-politických osláv, významných výročí a udalostí 42 verejných
zhromaždení, na ktorých sa zúčastnilo 59 300 občanov.
Z celkového počtu verejných zhromaždení bolo 18 verejných schôdzí strany na ktorých
boli občania mesta oboznámení s úlohami Volebného programu NF mesta Piešťany a s ich
plnením.
Na verejných zhromaždeniach v 1. polroku vystúpilo celkom 186 diskutujúcich, ktorí
vzniesli celkom 438 pripomienok, otázok a návrhov. Z uvedeného počtu evidoval MsNV
k riešeniu 181 pripomienok, ktoré riešili príslušné odbory MsNV.
V 2. polroku na 33 verejných zhromaždeniach sa zúčastnilo 18 100 občanov. Z toho bolo
14 verejných schôdzí strany, ktoré sa konali v období od 14. do 27.10.1987. Občania boli
oboznámení s úlohami volebného programu NF a tiež bol predstavený kandidát NF na
funkciu poslanca do Snemovne národov FZ ČSSR súdr. Pavol Koyš, námestník ministra
kultúry SSR. Účasť na týchto verejných schôdzach strany bola 1 800 občanov. V diskusiách
vystúpilo celkom 127 diskutujúcich, riešením pripomienok sa zaoberali príslušné odbory
MsNV.

f) Školenia poslancov MsNV v Piešťanoch. Prvé sa uskutočnilo v apríli 1987; účasť
poslancov bola 75 %-ná. Druhé sa uskutočnilo v dňoch 15. – 17.9.1987; účasť poslancov
bola 80 %-ná. Prednášky boli zamerané na témy: návrh nového zákona o štátnom podniku,
zákon o hospodárení s bytovým fondom, štatút kúpeľného miesta, ideologická práca.
2. Výkon štátnej správy MsNV v Piešťanoch – odbory MsNV
V roku 1987 odbory MsNV v Piešťanoch vydali celkom 3 524 rozhodnutí v zmysle zákona
čís. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
a) plánovací odbor – na tomto úseku MsNV nevydáva správne rozhodnutia.
b) finančný odbor – v roku 1987 prišlo 821 podaní, na ktoré boli vydané rozhodnutia a to: na
úseku daní a poplatkov 699 a na úseku správy a ochrany národného majetku 122 rozhodnutí.
c) odbor výstavby, ÚP a architektúry – v roku 1987 vydal 324 prvostupňových rozhodnutí,
z toho prevažná časť boli stavené povolenia – 181 a kolaudačné rozhodnutia – 87 a ďalšie.
Proti vydaným rozhodnutiam bolo podaných 10 odvolaní.
Odbor výstavby cestou ÚHA vydal ďalších 88 rozhodnutí. Z toho 56 povolení na vypracovanie
projektovej dokumentácie a 31 územných rozhodnutí.
d) odbor MHDOP a CR – celkove vydal v roku 1987 567 rozhodnutí.
V tom bolo 18 povolení na vykonávanie služieb občanmi, ako je krajčírstvo, murárske
práce, stolárske práce, holičstvo, kamenosochárske práce a pod. V jednom prípade z dôvodu
nespokojnosti občanov – holičstvo v nemocnici – bolo povolenie odobraté.
Ďalej to boli rozhodnutia týkajúce sa hospodárenia s nebytovými priestormi, určenie
prevádzkovej doby v závodoch miestneho hospodárstva – komunálne služby, VKUS, atď.
Ďalej sa v 6-tich prípadoch dal súhlas na držanie a chov psov v obytnom dome po
predchádzajúcom zistení stanoviska užívateľov susedných bytov a hygienika.
Na úseku dopravy bolo vydaných 153 rozhodnutí, najmä povolenia na uloženie inžinierskych
sietí – prípojok vodovodných, kanalizačných, plynových a elektrických do komunikácií.
Ďalej na tento úsek bolo podaných 133 rôznych žiadostí, ako boli žiadosti o udelenie výnimky
z obmedzení v cestnej premávke, pripomienky k cestovným poriadkom MHP, autobusovým
linkám a pod.
V 163 prípadoch sa udeľoval súhlas na poskytovanie ubytovania v súkromí – v rodinných
domoch a bytoch – prostredníctvom cestovnej kancelárie Čedok alebo Tatratour.
Ďalej odbor vydal na základe 79 žiadostí 67 povolení na dobu 1 roka súkromným osobám,
ktoré požiadali o predaj vlastných výrobkov vyrábaných alebo spracovaných po domácky
na území mesta. Zamietavé rozhodnutia boli dané na žiadosti k predaju výšiviek z dôvodu,
že tento sortiment v plnom rozsahu zabezpečujú socialistické organizácie. Zamietavé
stanovisko bolo dané tiež k predaju priamych požívatín vzhľadom na rozširujúci sa výskyt
infekčných chorôb.
Na úseku poľnohospodárstva došlo 46 podaní, z toho bolo 44 vybavených. Boli vydané
rozhodnutia – súhlasy – k prevodu nehnuteľností, vo veci výrubu ovocných stromov, vo veci
chovu hospodárskych zvierat; 11 rozhodnutiami sa uložilo odstránenie buriny.
e) odbor školstva a kultúry – celkove vydal 605 rozhodnutí.
Bolo to 328 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ, 11 povolení odložiť resp. o rok skrátiť
začiatok povinnej školskej dochádzky dieťaťa o 1 škols. rok.
Na úseku kultúry bolo vydaných 111 povolení hudobnej produkcie, 10 povolení technicko-

zábavnej činnosti, 58 rozhodnutí o žiadostiach o výrub stromov rastúcich mimo les; v 8-ich
prípadoch sa výrub stromov nepovolil.
f) odbor sociálnych vecí a zdravotníctva – celkove v roku 1987 prišlo spolu 580 podaní
a bolo vydaných 555 rozhodnutí, z toho 519 na návrh účastníka a 36 z vlastného podnetu.
V oblasti starostlivosti o rodinu bolo vydaných 36 rozhodnutí o priznaní jednorázového
alebo opakovaného príspevku na výživu.
V rámci opatrovateľskej služby bolo vydaných 80 rozhodnutí o zavedení opatrovateľskej
služby alebo zmeny opatrovateľky.
V oblasti dôchodkového zabezpečenia bolo na odbor podaných 80 žiadostí o vdovský
dôchodok – všetky žiadosti boli postúpené ONV Trnava.
V oblasti dávok sociálneho zabezpečenia bolo podaných celkove 291 žiadostí. Z toho 52
bolo postúpených na ONV Trnava ako napr. príspevok pri cukrovke. Z ostatných 239 žiadostí
o sociálnu výpomoc dôchodcom iba v 2-och prípadoch bolo vydané zamietavé stanovisko.
Na úseku zdravotníctva odbor v 200 prípadoch vyhovel žiadosti o umiestnenie dieťaťa
v detských jasliach.
g) bytový odbor – celkove v roku 1987 vydal 234 prvostupňových rozhodnutí. Z toho bolo
69 rozhodnutí o pridelení bytu cestou miestneho poradovníka (z toho 48 občanom ťažko
telesne postihnutým na Ulici N. Teslu), ďalej 21 rozhodnutí o pridelení náhradných bytov
alebo náhradného ubytovania, 24 rozhodnutí o pridelení podnikových bytov, 20 rozhodnutí
o výmenách bytov, 7 príkazov na vypratanie bytu a pod.
h) odbor organizačný a vnútorných vecí MsNV – odbor v roku 1987 vydal celkove 330
rozhodnutí.
Na úseku matriky bolo vydaných 17 rozhodnutí o zmene mena alebo priezviska.
33 rozhodnutiami sa prideľovalo súpisné a orientačné číslo na budovy.
3 komisie na prejednávanie priestupkov proti socialistickému spolunažívaniu vydali 273
rozhodnutí v priestupkových veciach. Priestupky boli riešené v 119 prípadoch pokutou, v 32
zrážkou zo mzdy, ďalšie pohovorom, napomenutím a v 1 prípade verejným pokarhaním.
3. Výbor ľudovej kontroly MsNV v roku 1987
Zaoberal sa rozborom poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov podaných
občanmi a organizáciami na MsNV. Z celkového počtu 50 podaných sťažností bolo 18
opodstatnených a 32 neopodstatnených.
Neopodstatnené sťažnosti sa mohli charakterizovať subjektívnym postojom sťažovateľov –
z toho bolo 8 na hospodárenie s bytmi, 6 na prieťahy a nesprávny postup pracovníkov, 4 na
správanie pracovníkov, atď.
Opodstatnené žiadosti sa týkali oblasti obsluhy a služieb, neplnenia úloh miestneho
hospodárstva, vykazovania hospodárskych výsledkov a pod. Tiež nedodržiavania cien
tovaru a služieb, stavebného poriadku, znečisťovania životného prostredia.
V roku 1987 došlo na MsNV v Piešťanoch 8 anonymných sťažností, z ktorých boli 4
opodstatnené a 4 neopodstatnené. Opodstatnené boli zamerané na neporiadky v štátnom
a družstevnom maloobchode; boli to predajne, kde chodili sťažovatelia nakupovať a keďže
si nechceli vytvárať konfliktné situácie, preto sa skryli za anonymné oznámenia.
U neopodstatnených sú 2 anonymné sťažnosti na bytovú politiku MsNV, 1 na služby a 1 na
životné prostredie.
Konkrétne postihy boli udelené napr. vedúcemu predajne potravín Zdroj – Kruhovka

– bola daná poriadková pokuta 300,- Kčs za podpultový predaj; ďalej vedúcej závodu –
reštaurácie Centrál podniku Reštaurácie Trnava bola udelená podnikovým riaditeľom výtka
za nedodržanie smernice pri predaji fľaškového piva a nedostatočnú kontrolu pri preberaní
tovaru a čapovaní piva; predavačke v predajni mäsa na Šrobárovej ulici bola udelená výtka
za odkladanie tovaru a nesprávne váženie, atď.
4. Kádrové zmeny na MsNV v Piešťanoch v roku 1987
Na 11. schôdzi rady MsNV bol schválený návrh na uvoľnenie RSDr. Anny Valovej z funkcie
podpredsedníčky MsNV a členky rady MsNV.
Na 13. schôdzi rady MsNV boli schválené návrhy:
K 31.10.1987 boli uvoľnení z funkcie:
- Karol Amcha z funkcie podpredsedu MsNV a člena rady MsNV;
- Stanislav Turčan z funkcie predsedu komisie kultúry MsNV;
- Kvetoslava Rothová bola uvoľnená z poverenia vykonávať funkciu vedúcej odboru
sociálnych vecí a zdravotníctva MsNV.
K 1.11.1987 boli zvolení do funkcie:
- Ing. Ján Poturnaj do funkcie podpredsedu MsNV pre úsek plánovania, financií a výstavby
a za člena rady MsNV;
- Stanislav Turčan do funkcie podpredsedu MsNV pre úsek školstva, kultúry, sociálnych
vecí a zdravotníctva a za člena rady MsNV;
- JUDr. Tatiana Chrenková bola ustanovená do funkcie vedúcej odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva MsNV.
5. Doplňovacie voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR
za volebný obvod č. 105
Voľby sa konali v dňoch 30. a 31. októbra 1987. Vo volebných obvodoch bolo zapísaných
21 222 voličov. Občania dali svoj hlas kandidátovi NF zaslúžilému umelcovi Pavlovi
Koyšovi, námestníkovi ministra kultúry SSR, známemu básnikovi a publicistovi.
6. Činnosť Zboru pre občianske záležitosti pri R-MsNV v Piešťanoch v roku
1987
ZPOZ organizoval všetky základné občianske obrady.
a) Uvítanie detí do života. V roku 1987 sa na MsNV v Piešťanoch uskutočnilo 317 uvítaní
detí do života z 364 narodených detí.
Všetky deti boli uvítané individuálnou formou, výkon uvítania vykonávali funkcionári
a poslanci MsNV.
b) Občianske sobáše. Na MsNV v Piešťanoch bolo v roku 1987 uzavretých 323 občianskych
sobášov. Sobášili funkcionári a poslanci MsNV. Celý slávnostný akt trval asi 30 min., z toho
15 min. bol kultúrny program.
c) Občianske pohreby a občianske rozlúčky. Tieto obrady sú náročné na prípravu a celkové
zabezpečenie. V roku 1987 bolo 60 občianskych pohrebov a 117 občianskych rozlúčok,
ktoré mali cirkevné pokračovanie. Rozšírili sa rady fundovaných rečníkov k občianskym
pohrebom a rozlúčkam, takže k A. Plecitej pribudol G. Moyš, ktorý predtým pracoval 13
rokov v Košickom krematóriu a tiež A. Ričovská, ktorá je vdova a vyučuje na Strednej
hotelovej škole v Piešťanoch.

Dom smútku na cintoríne na Bratislavskej ceste by potreboval rekonštrukciu, čím by sa tiež
vyriešila úloha ozvučenia budovy i celého cintorína.
ZPOZ v Piešťanoch zabezpečoval, resp. sa podieľal aj na ďalších akciách. Boli to pohovory
so snúbencami, životné a pracovné jubileá, návštevy starších občanov, odovzdávanie
občianskych preukazov, sľub iskier, sľub pionierov, rozlúčka s brancami, sľub maturantov
a odovzdávanie maturitných stužiek, odovzdávanie výučných listov, Deň pamiatky
zosnulých i ďalšie. Celkove v roku 1987 ZPOZ usporiadal alebo bol spoluusporiadateľom
2240 podujatí, obradov, slávností.
2. Počasie a príroda v roku 1987
Začiatkom januára nastali opäť mrazy, 3.1.1987 bolo v noci -13°C. 5.1. začal opäť padať
sneh, cez deň boli mrazy až -17°C a v noci až -27°C. Od 11.1. do 12.1. bola veľká fujavica;
napadlo veľa snehu v vznikla dopravná kalamita. Bolo prerušené vyučovanie na školách a to
v dňoch 12. až 14.1. Silné mrazy trvali až do 18.1. Potom na niekoľko dní boli miernejšie
mrazy, cez deň -1°C až -3°C. Koncom januára opäť silné mrazy, v noci až -25°C. Sneh bol
stále celý január.
Začiatkom februára padal sneh, až do 7.2. Od 9.2. nastal odmäk, cez deň až +11°C. Snehu
bolo veľa a začal sa topiť, hrozili záplavy. 11.2. fúkal silný juhovýchodný vietor, nárazove
až 16 m/s. Zo zmeny teplôt tiež hrozili choroby. Avšak v 2. polovici februára boli opäť silné
mrazy, až -15°C.
Aj marec bol veľmi chladný. Okolo 10. marca bol stále zamrznutý Váh. Sneh padal aj po
15. marci. Mrazy trvali až do 23. marca. Taká zima bola naposledy v marci v roku 1952. Až
koncom marca začala zima trochu ustupovať.
Začiatkom apríla už bolo cítiť pomalý nástup jari. Okolo 10. apríla niekoľko dní pršalo.
Noci boli ešte chladné, až okolo 0°C. Cez deň teplejšie, 10° až 12°C. Od polovice apríla
nastalo už jarné počasie, cez deň 16° – 19°C. Koncom apríla sa oteplilo až na 24°C.
Začiatkom mája pršalo. Od 6. mája fúkal vietor a sa trochu ochladilo. V 1. polovici mája
bolo cez deň max. 14 – 15°C, v noci 3° až 6°C. Aj 2. polovica mája bola chladná a naviac aj
vlhká. Pršalo 13. mája, potom viac dní okolo 17. mája, 23. a 28. mája. Teploty cez deň max.
13°C, v noci 4°C. Vo Váhu bolo veľa vody.
Pršalo aj začiatkom júna od 3. do 5. júna. Po 5. júni už bolo teplo, max. až 28°C. Teploty
postupne stúpali až do 15. júna na 32°C. V 2. polovici júna bolo ochladenie a dážď, denné
teploty max. 18° – 19°C; bolo vcelku mierne premenlivé počasie. Od 27. júna sa opäť začalo
otepľovať, denne max. 28° – 29°C.
Od začiatku júla bolo pekne, jasno a teplo, max. denné teploty 30° – 32°C. Pršalo iba zriedka
a málo; 9. júla, 19. júla ojedinelé búrky. Vysoké boli nielen denné, ale aj nočné teploty
vzduchu a teploty pôdy. Ojedinelá búrka nemohla zlepšiť vlahovú bilanciu v pôde, ktorá
bola pod normál. Obilie rýchlo dozrievalo. Vcelku v júli bolo sucho a teplo, nízke zrážky.
Koncom júla nastalo trochu ochladenie, premenlivé počasie a dažde. Max. denné teploty
22°C. Nebolo to vhodné pre žatvu.
Aj začiatkom augusta bolo premenlivé počasie, väčšinou polooblačno až zamračené, občas
s dažďom. Tiež teploty poklesli, cez deň na max. 10° – 13°C, v noci na 4°C. Od 9.8. sa
začalo opäť oteplievať, denné teploty 19° až 22°C, polooblačno. V 2. polovici augusta bolo
väčšinou premenlivé počasie, polooblačno; občas zamračené a dážď.

1. polovica septembra bola teplá a pomerne suchá, pršalo iba zriedka. Denné teploty boli
max. 24° – 26°C, nočné 13° – 15°C. V dňoch 12. a 13.9. vystúpila teplota cez deň až na
29°C. Horúce počasie bolo aj v 2. polovici septembra. Napr. okolo 20. septembra vystúpila
teplota v Piešťanoch až na 28°C, v noci na 16°C. Dážď iba zriedka. Teplé a suché počasie
trvalo až do 25.9. Potom po pomerne výdatnom daždi nasledovalo ochladenie. Cez deň bolo
ešte pomerne pekne 16° – 17°C, ale navečer sa už ochladilo a nočné teploty boli iba 2° až
3°C.
Začiatkom októbra sa postupne opäť oteplilo. Celá 1. polovica októbra bola teplá a suchá,
najvyššie denné teploty boli 20°C. Iba 12. októbra trochu pršalo. Naviac niekoľko dní
vial juhovýchodný a vysušujúci vietor. Vo Váhu bol nízky stav vody. „Babie leto“ trvalo
prakticky až do 20. októbra. Po 20. októbri premenlivé, občas daždivé počasie. Najvyššie
denné teploty 15°C. Na konci októbra ešte chladnejšie, v noci teploty boli už okolo 0°C.
Začiatkom novembra bolo chladné jesenné počasie. Bolo zamračené, občas hmly a mrholenie.
Najvyššie denné teploty boli iba 5° až 6°C, nočné 1° až 2°C. Od 12. novembra boli denné
teploty 8° až 10°C, nočné 3° až 4°C, polooblačno. V 2. polovici novembra bolo zamračené,
vlhko, pršalo, občas bol vietor. Mráz ešte nebol. Denné teploty boli do 10°C, nočné 2° až
4°C.
Začiatkom decembra bol ďalší pokles teplôt, ale sneh ešte nepadal; cez deň max. 4° až 5°C,
v noci 0° až -1°C. Náraz chladného počasia bol 9. a 10. decembra, cez deň max. -6°, v noci
-12°C. 11. decembra sa oteplilo, cez deň bolo nad 0°C a padal dážď so snehom. Po 12.
decembri sa na niekoľko dní ochladilo, cez deň -2° až -5°C, v noci až -14°C. 17. decembra
bolo zamračené a cez deň pršalo, v noci však primrzlo. 18. decembra bolo veľmi nebezpečné
chodiť, bolo veľa pádov i zlomenín. Po 19. decembri postupne nastalo oteplenie, občas
dážď. Vianoce 1987 boli na blate. Denné teploty boli 10° až 13°C, nočné 6°C.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1987
1. Nový predseda MsV KSS v Piešťanoch
Mestský výbor KSS na svojom zasadnutí dňa 29. októbra 1987 si zvolil nového predsedu –
s. Rudolfa Hodula. Súdruh Hodul sa narodil v roku 1945 v Piešťanoch. Pochádza z početnej
robotníckej rodiny. Členom KSČ je od roku 1965. Absolvoval Právnickú fakultu UK
v Bratislave.
2. Oslavy 39. výročia Víťazného februára
Dňa 25.2.1987 sa o 14.00 hod. uskutočnil pietny akt kladenia vencov na Nám. SNP. Večer sa
uskutočnila slávnostná akadémia v Dome umenia SF v Piešťanoch k 39. výročiu VF.
V dňoch 20. – 28.2. sa uskutočnila výstava kníh k Víťaznému februáru v Agitačnom stredisku
na Malej scéne IK.
3. Medzinárodný deň žien v roku 1987
V utorok 10. marca 1987 prijal pri príležitosti MDŽ predseda MsNV Viliam Herman na
návrh MsV SZŽ v Piešťanoch 26 žien, funkcionárok a pracovníčiek piešťanských podnikov
a závodov. Boli to: Klára Bartovicová, Mária Denešová, Oľga Bolješiková, Jiřina Brezáková,
Magdaléna Čellárová, Jarmila Dolinská, Ing. Silvia Hašková, Mária Havrlentová, Mária
Hudcovičová, Oľga Kopčiarová, Helena Chalásová, Mária Kováčová, Magda Kamarýtová,

Mária Lehutová, Marta Obuchová, Anna Samuhelová, Eva Santová, Margita Summerová,
Milada Ščasná, Amália Reháková, Mária Micháliková, Anna Pastuchová, Klára Pinkasová,
Magdaléna Maďarová, Mária Hložková, Žanka Beerová.
4. Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov 1987 sa uskutočnilo na MsNV stretnutie vybraných učiteľov
materských, základných a stredných škôl s predstaviteľmi mesta. Zúčastnil sa ho aj Jozef
Janáček, okresný školský inšpektor.
Predseda MsNV Viliam Herman v slávnostnom príhovore poďakoval pedagógom za ich
zodpovednú a náročnú prácu. Kytičku kvetov a knihu dostalo 22 pedagogických pracovníkov.
Boli to: - z materských škôl: Valéria Nôtová, Mária Sestrienková, Anna Tóthová; - zo
základných škôl: Jana Papánková, Anna Danková, Ernest Cvik, Mária Bartovicová, Eleonóra
Hagarová, Magda Mináriková, Vlasta Kucharovičová, Anna Šimovičová a Emília Mosná;
- zo stredných škôl a ostatných pedagogických ustanovizní v meste: Paed Dr. Bohumil
Moravčík, Ing. Ladislav Keblovský, PhDr. Elena Kočvarová, Eva Kleinová, Mária
Ondejčíková, Ing. Ján Klimek, Ing. Miroslav Šulla, Emília Tuláková, Júlia Blštáková,
Katarína Ferkodičová.
5. Oslavy 42. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Uskutočnili sa 2. apríla 1987; na Nám. SNP sa konala slávnostná manifestácia pracujúcich
a mládeže spojená s kladením vencov k Pamätníku osloboditeľov na Námestí SNP, tiež
k pomníku SNP v parku a pri pomníku rumunských vojakov. Večer v kultúrnom programe
vystúpil robotnícky spevácky zbor Bradlan z Trnavy a zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, člen
činohry SND v Bratislave.
4. apríla sa uskutočnili aj športové akcie a to „Pochod oslobodenia“ a „Beh oslobodenia“.
Z príležitosti 42. výročia oslobodenia Piešťan poslal pozdravný list občanom nášho mesta aj
M.U. Petrosjan zo ZSSR, čestný občan Piešťan, ktorý sa zúčastnil oslobodzovania Piešťan
a mnohých miest Československa v roku 1945.
6. Odhalenie pamätnej tabule Františka Zupku
Súčasťou osláv 42. výročia oslobodenia Piešťan bolo aj odhalenie pamätnej tabule
Františka Zupku na priečelí domu na Nálepkovej ulici, v ktorom tento významný predstaviť
československého a medzinárodného odborového hnutia žil a pracoval v poslednom desaťročí
svojho života. Na slávnostnom akte odhalenia sa zúčastnili hostia: Ivan Goňko – člen
predsedníctva ÚV KSS a predseda SOR, Elena Litvajová – členka predsedníctva ÚV KSS
a predsedníčka SZŽ a ďalší predstavitelia štátnych a straníckych orgánov a spoločenských
organizácií okresu a mesta. Prítomná bola aj jeho manželka Božena Zupková. Bronzovú
pamätnú tabuľu s reliéfnym portrétom Františka Zupku a s nápisom pripomínajúcim význam
jeho osobnosti vytvoril akademický sochár Andrej Goliáš.
7. Oslavy 1. mája 1987
Začali sa 30. apríla stavaním májov, pri ktorom koncertovala dychová hudba Inovčanka.
1. mája sa o 9.00 hod. začala manifestácia pracujúcich a mládeže. Po slávnostnom prejave
prechádzal 1-májový sprievod Ulicou Kpt. Nálepku, Pavlovovou ul. pred prehliadkovou

tribúnou po Pioniersku ulicu. Tohtoročný Sviatok práce oslávili obyvatelia Piešťan
v prekrásnej atmosfére pri peknom slnečnom počasí.
Od 11. hodiny sa začali prvomájové veselice, ktoré boli oživené koncertami dychových
hudieb v hudobnom pavilóne, tiež na Nám. Dukelských hrdinov a na Kúpeľnom ostrove.
8. Oslavy 9. mája
Uskutočnili sa 8. mája manifestáciou pracujúcich a mládeže na Nám. SNP, pričom sa zároveň
uskutočnil slávnostný sľub pionierov. Na slávnostnom večere v Dome umenia SF vystúpil
súbor SĽUK.
9. mája o 9.00 hod. bol štart Behu vďaky Piešťany – Bratislava Slavín. Uskutočnili sa tiež
koncerty dychovej hudby a ďalšie športové podujatia.
9. Oslavy 66. výročia založenia KSČ
Slávnostný večer k 66. výročiu vzniku KSČ sa uskutočnil 14.5.1987 na Malej scéne I.
Krasku. V kultúrnom programe vystúpil recitačný a folklórny krúžok zo SHŠ v Piešťanoch.
10. Oslavy Medzinárodného dňa detí 1987
Pri príležitosti MDD sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero príťažlivých podujatí pre deti.
Na chodníkoch nábrežia Váhu realizovalo svoje predstavy o mierovom živote kresbami 106
detí. V priestoroch 7. ZŠ na Balakovskej ulici sa uskutočnila prehliadka masiek spojená
s tancom; zúčastnilo sa jej vyše 300 detí.
Stražanovo bábkové divadlo uviedlo na Malej scéne IK hru pre deti „Kocúr v čižmách“.
11. Mestské slávnosti mieru, 43. výročie SNP
Od 28. augusta do 1. septembra 1987 sa pri príležitosti 43. výročia SNP konali v Piešťanoch
mestské mierové slávnosti čs. – sov. priateľstva. Úvodom sa uskutočnil pietny akt kladenia
vencov k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP. Súčasťou osláv bolo predstavenie v Dome
umenia SF, kde vystúpil sovietsky súbor Lotos a Armádny umelecký súbor V. Nejedlého.
Žiaci na školách otvorili 1.9. nový šk. rok 1987/88 tzv. „hodinou mieru“.
12. Palmeho mierový pochod v Piešťanoch v roku 1987
Uskutočnil sa v Piešťanoch 12. septembra 1987. 1500 účastníkov PMP prešlo od Nám. SNP
cez mesto až na lyžiarsky vrch Ahoj nad Bankou, kde sa uskutočnil mierový míting. Tiež sa
tam uskutočnili športovo-zábavné súťaže, ukážky lyžovania na tráve a kultúrny program.
13. Oslavy 70. výročia VOSR
Obyvatelia nášho mesta si viacerými podujatiami pripomenuli jubilejné
70. výročie
VOSR, 65. výročie vzniku ZSSR a Mesiac čs. – sov. priateľstva.
5. novembra 1987 sa uskutočnila v Dome umenia SF slávnostná spoločensko-politická
akadémia, na ktorej predniesol prejav RSDr. L. Gajderus, tajomník OV KSS v Trnave.
V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Dimitrovec.
Súčasťou osláv bol pietny akt kladenia vencov na Nám. SNP a ohňostroj na nábreží Váhu.
Ďalej sa uskutočnilo slávnostné stretnutie mestských politických a štátnych funkcionárov so
zakladajúcimi členmi ZČSSP a predvojnovými zaslúžilými členmi KSČ; prehovoril na ňom

s. Rudolf Hodul, predseda MsV KSS. Prítomných pozdravil uvedením skladieb sovietskych
skladateľov Piešťanský komorný orchester a kultúrnym pásmom študenti gymnázia.
Dňa 15. decembra 1987 sa v priestoroch Interhotela Eden uskutočnilo slávnostné zasadnutie
Mestského výboru ZČSSP a zaslúžilých, dlhoročných členov ZČSSP. Hlavný príhovor mal
predseda MsV ZČSSP Ing. Ján Poturnaj. Prítomní boli dlhoroční členovia ZČSSP Božena
Zupková, Karol Amcha, Anna Košinárová, Mária Madžová, Ján Belan a ďalší.
14. Činnosť spoločenských organizácií NF v roku 1987
a) Mestská organizácia SZM v Piešťanoch v roku 1987. Vyvíjala činnosť na území Piešťan
ako súčasť okresnej organizácie SZM. MO Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch
tvorilo cca 4 800 členov, ktorí boli organizovaní v celozávodných (Tesla, Čs. št. kúpele,
Chirana), celoškolských, celoučilištných a základných organizáciách SZM v našom meste.
Koncom marca 1987 sa uskutočnila Mestská konferencia SZM v Piešťanoch. Predsedom
MsV SZM sa stal opäť Ing. Stanislav Malák.
11. apríla 1987 sa v Trnave uskutočnila okresná konferencia SZM; z počtu 369 zúčastnených
bolo 50 zväzákov z Piešťan.
b) Mestská organizácia Slovenského zväzu žien v Piešťanoch. 24.1.1987 sa v zotavovni
ROH F. Zupku uskutočnila Mestská konferencia SZŽ v Piešťanoch. Piešťanská organizácia
združovala v 9-tich základných organizáciách 1 006 žien. Konferencie sa zúčastnilo 45
delegátok a pozvaní hostia – poslankyňa FZ Mária Paulechová a predseda MsV KSS Ing.
Ján Poturnaj. Prítomní si so záujmom vypočuli obsiahlu správu za uplynulé 2-ročné obdobie,
prednesenú predsedníčkou MsV SZŽ Žankou Beerovou, ktorá bola do tejto funkcie zvolená
i pre nasledujúce obdobie. V správe sa hovorilo o stretnutiach zlepšovateliek piešťanských
závodov a podnikov, o akciách zameraných na výchovu mládeže, hodnotilo sa záväzkové
hnutie, vnútrozväzové vzdelávanie členiek a pod. Predsedníčkou novozvoleného MsV
SZŽ v Piešťanoch sa opäť stala súdr. Žanka Beerová, nositeľka štátneho vyznamenania
„Za obetavú prácu pre socializmus“; členkou SZŽ je od roku 1950 a jej predsedníčkou od
roku 1976. Ďalšími členkami MsV SZŽ na nasledujúce obdobie sú: Jarmila Dolinská, Pavla
Friedrichová, Marta Kostrošová, Eva Kubánová, Mária Michalíková, Gabriela Nitrianska,
RSDr. Anna Valová, Mária Vetríková, Vlasta Kucharovičová, Jana Trnavská, Janka Kalnová,
Anna Nebenführová, PhDr. Silvia Mezovská, Mária Zaťková, Emília Truksová, Božena
Šúplatová, MUDr. Ružena Čunčíková.
c) MO ZČSSP. Mestská konferencia ZČSSP v Piešťanoch sa uskutočnila dňa 6. júna 1987
v Kongresovej hale Čs. št. kúpeľov.. Ako hostia sa zúčastnili: Ing. Ján Skirkanič – člen
predsedníctva SÚV ZČSSP, Rudolf Janto – predseda OV ZČSSP v Trnave, Viliam Herman
– predseda MsNV v Piešťanoch. Hlavný referát predniesla predsedníčka MsV ZČSSP RSDr.
A. Valová. Bola zvolená do tejto funkcie aj pre ďalšie obdobie; neskôr po jej odchode do
Bratislavy bol za predsedu zvolený Ing. J. Poturnaj.
d) MO Zväzarmu. Začiatkom roku 1987 bola v Piešťanoch zásluhou Veterán clubu
otvorená stála výstava historických vozidiel – automobilov a motocyklov – na počesť 100.

výročiu vzniku automobilu. Výstava sa konala na Bratislavskej ceste v brannošportovom
motoristickom areáli, kde je zároveň sieň tradícií Automotoklubu a pretekov Cena Slovenska
v Piešťanoch.
e) Mestská organizácia Československého Červeného kríža v roku 1987.
Na území Piešťan v roku 1987 pracovalo 9 základných organizácií ČSČK. Predsedom
Mestského koordinačného výboru ČSČK bol MUDr. Jozef Oslanec. 12. mája 1987 prevzali
z rúk podpredsedu MsNV Ing. Ladislava Bábskeho plaketu mesta Piešťany za dlhoročnú
obetavú prácu. Mestská organizácia ČSČK združovala takmer 2 000 členov. Venovali
sa najmä opatrovateľskej službe, výchove mladých zdravotníkov na školách, školeniu
zdravotníckych hliadok a pod.
V Piešťanoch je dosť obetavých dobrovoľných darcov krvi. Technik Milan Zbývateľ daroval
krv už 42-krát, čím splnil podmienky pre získanie zlatej Jánskeho plakety. Ku koncu roku
1987 darovali krv napr. aj pracovníci podniku Chirana. Boli to Marián Manák – už 16-krát
odber krvi, Ing. Peter Godál 13-krát, Rudolf Rusnák a Milan Kuchár 10-krát, atď. Koncom
roku 1987 dostalo 283 darcov krvi v Spoločenskom centre Čs. št. kúpeľov v Piešťanoch
bronzové Jánskeho plakety.
f) Mestská organizácia SZPB v roku 1987. Základná organizácia č. 1 Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Piešťanoch usporiadala
20. mája 1987 už 5. stretnutie
protifašistických bojovníkov s predstaviteľmi mesta. Prizvaných bolo 30 jubilantov, ktorí
sa v tomto roku dožili okrúhleho výročia. Stretnutie sa uskutočnilo v Klube dôchodcov
v Piešťanoch.
g) Mestská organizácia ZPO v roku 1987. V decembri 1987 sa uskutočnila mestská
konferencia Zväzu požiarnej ochrany v Piešťanoch.
Okrem výjazdov v prípade požiarov – v roku 1986 bolo 40 výjazdov, sa organizácia venovala
vykonávaniu preventívnych kontrol v zariadeniach obchodu, služieb a výroby – v roku 1987
145 kontrol a tiež v rodinných domoch – v roku 1987 1 344 kontrol.
h) Činnosť Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Piešťanoch
v roku 1987.
h 1.) Besedy so žiakmi Strednej poľnohospodárskej školy v Piešťanoch
Piešťanskí ochrancovia prírody sa v roku 1987 2-krát stretli v domove mládeže školy s jej
študentmi. Treba, aby si aj pracovníci v poľnohospodárstve uvedomili, že napr. masové
používanie pesticídov v poľnohospodárstve má aj negatívne ekologické dôsledky.
Na prvej besede koncom mája 1987 sa hovorilo o ornitológii; prítomný bol známy piešťanský
ochranár Viliam Kubán.
Na druhej besede konanej začiatkom júna sa hovorilo o botanike; piešťanský ochranár Ing.
Peter Sabo opísal študentom pestrú a vzácnu flóru piešťanského regiónu. Mnohé rastliny sú
však už veľmi ohrozené, napr. divé orchidey.
h 2.) Besedy s členmi Zväzu invalidov
Členovia ZO SZOPK v Piešťanoch ďalej v roku 1987 besedovali o flóre a faune nášho
mesta aj s telesne postihnutými vodičmi.
Ornitológ V. Kubán priblížil invalidným vodičom život vtáctva na jazere Sĺňava a jeho

ostrove Čajka; tiež hovoril o Vtáčom raji, ktorý sa rozprestiera na pravom brehu jazera.
Ing. Sabo hovoril o jazere Striebornica v Moravanoch nad/Váhom, ktorej vody sú liahňou
žiab; tiež hovoril o renegerácii piešťanského potoka Dubová.
Ďalej Korvín hovoril o práci piešťanských jaskyniarov – najmladšej sekcii SZOPK od
r. 1978. Skúmali podzemia jaskýň Beckova, Čachtíc, chodbu v Moravanoch a kráter na
Havrane.
h 3.) Vyznamenania
V roku 1987 dostali za svoju činnosť ocenenia niekoľkí piešťanskí ochranári. Čestné uznania
získali Kornel Duffek a Ing. Ján Naď. ÚV SZOPK udelil Viliamovi Kubánovi vyznamenanie
I. stupňa za zásluhy a rozvoj činnosti SZOPK.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1987
1. JRD Družba Piešťany
a) Úsek rastlinnej výroby. Nedeľa 19. júla 1987 bola prvým žatevným dňom na JRD
Družba v Piešťanoch.
Zo 604 hektárov sa zozbieralo cez 4 100 t pšenice ozimnej, t.j. s výnosom
6,8 t/
ha. Jačmeňa jarného sa zozbieralo 2 059 t z 322 ha, t.j. s výnosom 6,1 t/ha. Neskôr JRD
produkciu upresnilo – pšenice sa urodilo až 7,6 t/ha a jačmeňa 6,5 t/ha. Ovsa siateho a viky
ozimnej sa však urodilo menej. Nepriazeň počasia žencov v práci trochu hatila – spočiatku
bolo horúce a potom vlhké počasie – takže posledný žatevný deň sa posunul až na sobotu 8.
augusta. Piešťanskí poľnohospodári v roku 1987 splnili produkciu obilnín v plnom rozsahu
– cez 6 000 t, t.j. na 111,3 %.
Ďalej sa pestovala repka ozimná, cukrová repa, repa krmná a cukrová repa na osivo, kukurica
na osivo a krmoviny. Z toho napr. cukrovej repy sa zozbieralo z 90 ha spolu 2 804 t, čo bolo
31 t/ha; kukurica na zrno bola zasiata na ploche 390 ha, výnos bol iba 6,1 t/ha.
Na krmoviny vplývala nepriazeň počasia v roku 1987. Lucerny sa vyprodukovalo iba 6 436
t, čo bolo dosť málo voči plánu cez 9 000 t. V konečnom dôsledku bolo vyrobené 650 t
lucerkového sena.
Silážnej kukurice sa urodilo 14 566 t na 346 ha, t.j. s výnosom 42,1 t/ha – plán bol 52 t/ha.
b) Úsek živočíšnej výroby. Dosiahnuté výsledky za rok 1987 možno vcelku hodnotiť kladne.
Dodávky mäsa boli splnené na 101 %, v celkovom množstve 1 005 t v hodnote 18.639 tis.
Kčs. Z toho bolo hovädzieho mäsa 313 t za
6 663 tis. Kčs, bravčového mäsa 686 t za
11.778 tis. Kčs, 0,8 t teliat a 6,3 t oviec a jahniat.
Mlieka bolo vyprodukovaného 102,7 %, t.j. 2 845 000 l.
Stavy hospodárskych zvierat k 31.12.1987 boli: kráv – dojníc bolo 750 ks, teliat do 6.
mesiacov 386 ks, mladého HD 1-ročného 329 ks, jalovíc 267 ks, jalovíc telných 168 ks, HD
na výkrm 255 ks. Spolu 2 155 ks hovädzieho dobytka.
Prasníc bolo 353 ks, kanci 4 ks, ciciaky 2 222 ks, ošípané – predvýkrm 1 082 ks, chovné
prasničky 536 ks, ošípané výkrm 2 197 ks. Celkove ošípaných bolo 6 394 ks.
Ďalej bolo 78 ks jahniat, 388 ks oviec, 11 baranov, 4 kozy, 6 koní.
V roku 1987 malo JRD Družba 2 hlavné strediská v Piešťanoch a v Drahovciach; JRD malo
410 pracovníkov. Priemerná mesačná odmena v roku 1987 bola 3 099 Kčs.

2. Individuálni chovatelia hospodárskych zvierat v Piešťanoch
Chovu hospodárskych zvierat sa okrem organizácií na to zriadených, ako sú JRD a štátne
majetky, venovali aj individuálni chovatelia; na MsNV sú evidovaní v 2-och skupinách –
z radov členov JRD a z radov drobných držiteľov pôdy.
5. Priemysel, štátny a družstevný obchod v Piešťanoch v roku 1987
1. Čs. štátne kúpele v Piešťanoch v roku 1987
a) Základné údaje za rok 1987. Počet lôžok bol 2 207. Počet ústavne odliečených pacientov
v roku 1987 bol 34 088. Z toho z kapitalistických štátov prišlo 5 859 a zo socialistických
štátov 8 092 pacientov. Z 51 kapitalistických štátov najviac pacientov prišlo z Rakúska –
1 695, z NSR – 1 249, z USA – 703, z Kuwaitu – 594, zo SAE – 343, zo Západného Berlína
– 304, z Jordánska – 261, z Libanonu – 105, atď. Zo 7-ich socialistických štátov prišlo
najviac pacientov z NDR – 7 428, z Poľska – 609, z Maďarska – 46.
Počet ambulantne odliečených pacientov bol v roku 1987 13 066.
Na investičnú výstavbu bolo použitých 14 031 tis. Kčs, na generálne opravy 6 538 tis. Kčs.
V kúpeľoch sa liečili zo zahraničia i z ČSSR viacerí významní pacienti; napr. z našich
politikov a štátnikov – Viliam Šalgovič, Doc. JUDr. Bejda Vasiľ, PhDr. Kilár Ľudovít, Dr.
Litvajová Elena, atď., z umelcov napr. herci Josef Bek, Ľubomír Lipský a pod.
2-ja pracovníci Čs. št. kúpeľov v Piešťanoch obdržali v roku 1987 medailu „Za social. rozvoj
okresu Trnava“.
Riaditeľ Čs. št. kúpeľov v Piešťanoch prijal v roku 1987 aj viaceré významné delegácie
a návštevy z celého sveta. Boli to napr. 9-členná delegácia KS Číny, K.Z. Terech – minister
obchodu ZSSR, atď.
b) Výročia vzniku kúpeľných budov. V roku 1987 bolo 75. výročie založenia liečebného
domu a hotela Thermia Palace.
V januári 1987 uplynulo tiež 15 rokov od otvorenia kúpeľnej liečebne Balnea Grand –
Splendid.
c) Skrátená ambulantná liečba. V roku 1987 sa zaviedla aj tzv. skrátená ambulantná liečba
v rozsahu 6 – 10 dní, ktorá nemusí byť absolvovaná v dňoch za sebou, ale do 2 – 3-och
mesiacov. Občan po vyšetrení a doporučení obvodným, závodným alebo ambulantným
lekárom Čs. št. kúpeľov a po zakúpení ambulantného poukazu môže absolvovať napr.
zrkadlisko + bahnisko (cena 13,- Kčs) alebo zrkadlisko + masáže (23,- Kčs).
Vyšetrenia boli potrebné preto, lebo kúpeľné liečivé, tzv. bazény pre verejnosť, navštevovali
rôzni návštevníci; niektorí iba na vykonanie očistného kúpeľa pre osobnú hygienu, Ďalším
by termálna voda s 38° C mohla spôsobiť poruchy zdravia (ak išlo najmä o starších ľudí
so srdcovo-cievnymi ochoreniami) a konečne niektorí nespĺňali požiadavky hygienických
predpisov (s rôznymi kožnými, gynekologickými a infekčnými ochoreniami).
d) Ťažba liečivého bahna. Aj v roku 1987 sa ťažila z Mŕtveho (Obtokového) ramena za
kúpeľmi Irma a Napoleonskými kúpeľmi oproti termálnemu prameňu Adam Trajan

pomocou kalových čerpadiel. Bahenný nános sa najprv usadzuje a dozrieva v 2-och veľkých
bazénoch; potom sa odváža do 4-och bahenných kuchýň, kde bahno dozrieva ½ až ¾ roku
(do Irmy, Napoleonských kúpeľov, do Pro Patrie a do komplexu liečební Balnea Palace,
Grand, Splendid a Esplanade).
Práca v bahenných kuchyniach je namáhavá, pretože sa zatiaľ väčšinou vykonáva ručne
(okrem kuchyne v Balney, kde sa už používa moderná technika a technológia na spracovanie
a prenos bahna). Napr. v Napoleonských kúpeľoch musia 2-ja pracovníci denne ručne
pripraviť 120 až 130 kotlíkov bahna, každý o váhe 40 kg a rozviezť ich kúpeľníčkam
k lôžkam pacientov. V Balney sa parou nahriate a v miešačke termálnou vodou zriedené
polotekuté bahno privádza potrubím do striekajúcich pištolí v pacientskych kabínach.
2. Koncernový podnik Tesla Piešťany
a) Nový riaditeľ k.p. Tesla. Od 4. januára 1987 odišiel do dôchodku doterajší riaditeľ podniku
Ing. Peter Pfliegel, CSc., ktorý túto funkciu zastával 18 rokov. Do funkcie nového riaditeľa
nastúpil 47-ročný Ing. Ivan Osvald, doterajší výrobný námestník podniku.
b) Rozšírenie areálu k.p. Tesla Piešťany. Rada MsNV v Piešťanoch na zasadnutí 13.2.1987
schválila rozšírenie areálu k.p. Tesla Piešťany o výmeru cca 7 ha smerom k diaľnici D 61.
Zároveň doporučila Rade ZsKNV v Bratislave schváliť odchýlku od riešenia navrhnutého
v Smernom pláne mesta Piešťany z roku 1978.
c) Výroba v k.p. Tesla Piešťany. Dňa 8. mája 1987 prevzal riaditeľ k.p. Tesla Ing. I. Osvald na
slávnostnej konferencii ROH z rúk námestníka ministra FMEP s. Hamana Červenú zástavu
vlády ČSSR a ÚRO za veľmi dobré hospodárske výsledky podniku dosiahnuté v roku 1986.
Dokázali v roku 1986 s plánovaným nárastom výroby o 31 % oproti roku 1985 splniť plán
na 100,7 %, t.j. prekročiť ho o cca 7 mil. Kčs. Celkové zvýšenie výroby v roku 1986 oproti
roku 1985 bolo o 207 mil. Kčs.
Okrem tradične vyrábaných súčiastok pre elektrotechnický priemysel, možno tiež spomenúť
ďalšie úspechy. Slovenskú národnú cenu dostali za vývoj meracieho zariadenia Telement
automatik, zlatú medailu na medzinárodnej výstave INVEX ’86 za miniatúrnu CCD TV
kameru. V spolupráci so SAV vyvinuli farebnú TV kameru, čím sa podnik v rámci RVHP
v tejto oblasti dostal na 1. miesto. Boli to tiež ďalšie zlepšenia integrovaných obvodov
a ostatných mikroelektronických súčiastok vo vývoji a vo výrobe.
V oblasti investičnej výstavby odovzdal podnik nové učebne pre SOU elektrotechnické,
ďalej výrobné priestory pre telesne ťažko postihnutých – jediné tohto druhu v ČSSR, tiež
výrobné haly pobočného pracoviska v Holíči a pod.
V roku 1987 zabezpečoval k.p. Tesla opäť nárast výroby o 25 %.
3. Koncernový podnik Chirana Piešťany v roku 1987
K.p. Chirana Piešťany si 4. septembra 1987 na slávnostnej schôdzi ROH pripomenul 25.
výročie otvorenia výroby podniku v našom meste. Slávnostnej konferencie sa zúčastnili
generálny riaditeľ koncernu Chirana Stará Turá
Ing. Magál J., CSc. a novovymenovaný
riaditeľ k.p. Chirana Piešťany Ing. Svätopluk Mečiar, CSc. (riaditeľom je od 10. júla 1987).
Závod Chirana určený na výrobu lekárskych zariadení a prístrojov bol v kúpeľnom meste
Piešťany vystavaný v priebehu 4-och rokov; slávnostný výkop sa uskutočnil 28. augusta
1958 a 28. augusta 1962 bol odovzdaný do užívania.

V podniku sa vyrábajú predovšetkým zariadenia pre fyzikálnu terapiu a stomatológiu.
Sortiment výrobkov tvorili zubné kreslá, balneologické vane, dýchacie prístroje, operačné
stoly, gynekologické stoly, otočné lôžka, narkotizačné prístroje, chirurgické odsávače,
laboratórny a lekársky nábytok, klimatizačné zariadenia a pod.
Najúspešnejším zlepšovateľom v histórii Chirany v našom meste bol Ernest Uváčik, ktorý
podal 116 zlepšovacích návrhov; z toho bolo zavedených 92 s celkovou úsporou cca 2 mil.
Kčs. Viaceré výrobky získali ocenenia na medzinárodných súťažiach. Napr. zlaté medaily
získali – v roku 1964 operačný stôl pre malé zvieratá na výstave v Budapešti, ďalej v roku
1968 na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne zubné kreslo typu 60, tiež ďalšie zubné
kreslá a ordinácie, operačné stoly v nasledujúcich rokoch.
V súčasnom období predstavovala hrubá výroba v piešťanskej Chirane ročne výšku 205 mil.
Kčs. Výrobky sa vyvážali do socialistických i nesocialistických štátov v Európe, Ázii, Afrike
i Amerike. V súčasnosti prichádza v Chirane k presunu a úprave sortimentu výroby. Budú
sa vyrábať aj membránové kompresory, infúzne čerpadlá, ultrazvukové prístroje, inhalačné
prístroje, inovácie dentálnej techniky a vodoliečebných prístrojov a pod. Objektívne treba
konštatovať, že v poslednom období neboli hospodárske výsledky v podniku dobré. Vyskytli
sa problémy v technickej, technologickej, ekonomickej ale i kádrovej oblasti.
4. Kovovýroba v roku 1987
Závod Kovovýroba v Piešťanoch je súčasťou Okresného podniku miestneho priemyslu
v Trnave. 250 členný kolektív pracovníkov vedie Ing. A. Šimko. Za rok 1986 bol celkový
objem výroby 54,8 mil. Kčs a dosiahnutý zisk bol 9,3 mil. Kčs.
Závod sa zameriaval na 4 oblasti činnosti. Na prvom mieste to boli služby pre obyvateľstvo
a to najmä montáž ústredného kúrenia, sanitné inštalácie, plynofikácie a k tomu prináležiace
práce (napr. montáže prietokových ohrievačov).
V druhom rade to bola výroba a montáže vzduchotechnických zariadení pre rôzne inštitúcie
na Slovensku.
Ďalej to boli špeciálne montáže priemyselných kotolní, chemické čističky vody, uličné
plynovody, montážne a inštalačné práce ústredného kúrenia bytoviek a spoločenských
zariadení, atď.
Nakoniec sú to zámočnícke práce, napr. plechové obaly, kovania na nábytok a tiež výrobky
individuálne ako je napr. kľúčová služba v areáli OD Prior.
5. Predajný autoservis Mototechny
Predajný autoservis Mototechny na Žilinskej ceste oslávil na prelome rokov 1987 a 1988
1. desaťročie svojej existencie. Autoservis poskytuje kompletné služby v predaji osobných
automobilov a motocyklov rôznych typov, v predaji náhradných dielov a autoopravárenské
služby.
Autoservis má 4 strediská. V prvom stredisku – v autosalóne – 9 členný kolektív predáva
ročne až 2 500 kusov osobných motorových vozidiel.
V druhom stredisku sa zabezpečoval predaj náhradných dielov pre vozidlá Škoda – 3-ja
pracovníci. Tretím strediskom je opravovňa s 18-timi zamestnancami, kde sa zabezpečovala
oprava áut typu LADA, ZASTAVA, FIAT 127 a 128. Nedostatkom bolo, že sa neprevádzajú
lakýrnické práce.
Štvrtým strediskom je autobazár, v ktorom sa vykupovali všetky typy vozidiel. Riaditeľom

autoservisu je s. Miškovič, dlhoročný člen KSS, zároveň predseda Automotoklubu Zväzarmu
Piešťany a 11-násobný darca krvi.
6. Vkus v roku 1987
Vkus, okresný podnik miestneho priemyslu Trnava so sídlom v Piešťanoch, zamestnával
v roku 1987 574 zamestnancov, z toho vyše 300 v Piešťanoch (žien
bolo 78 %). Podnik zabezpečoval služby pre obyvateľstvo na úseku textilu, koženej
galantérie, kožušníctva a opráv obuvi v 41 prevádzkarňach. Podnik mal 5 maloobchodných
predajní (v Piešťanoch 2), 8 dielní sériovej výroby (v Piešťanoch 5) textilnej konfekcie
a koženej galantérie.
Riaditeľom podniku je od 1.1.1987 Ing. Jozef Brunovský.
V roku 1984 zaviedli tzv. progresívnu zákazku – ide o šitie dámskeho ošatenia v malých
sériách, nie na zákazku, ale podľa konfekčných veľkostí (strihy sa vyberajú zo zahraničných
časopisov).
Veľký záujem je o bytové súpravy (prehozy na postele a závesy), tiež o paplóny (ročne
100 000 kusov, z toho 90 % do MĽR). Podobne z 25 000 ročne ušitých dámskych plášťov
sa takmer 20 000 vyviezlo do MĽR. Vyrábali sa tiež pracovné plášte na bytové súpravy.
Vo Vkuse sa usilovali o inováciu svojich výrobkov. V roku 1986 získali na Brnenskom
veľtrhu zlatú medailu v koženej galantérii za súpravu tašiek.
7. DUV Piešťanka – rozšírenie sortimentu výroby
Družstvo umeleckej výroby Piešťanka v Piešťanoch vyrobilo v júni 1987 pre odberateľa
v Rakúsku vyše 2 600 detských vetroviek a v júli zase 1 600 kusov menčestrových nohavíc
pre firmu Hohe modele v NSR.
Na domáci trh putovali okrem detských šatočiek aj pracovné odevy pre lekárov ako aj filtre
na mlieko, určené pre poľnohospodárske podniky.
8. Zlatokov v roku 1987
Zlatokov, podnik miestneho priemyslu Trenčín, mal v roku 1987 6 prevádzok – z toho 2
v Piešťanoch – oslávil v roku 1987 30. výročie svojho založenia. Prevádzky v Piešťanoch
vyrábajú elektrické sviečkové súpravy a elektrické rozvádzače.
V roku 1987 vyrobili v prevádzke č. 03 vyše 210 tisíc elektrických osvetľovacích súprav
na vianočné stromčeky a vyše 2,2 milióna náhradných žiaroviek. Najväčší záujem bol
o tradičnú sviečkovú súpravu T4.
9. Nové podniky – riadené MsNV v Piešťanoch
Pre lepšie riadenie úrovne platených služieb občanom, správy a údržby štátnych bytov
v Piešťanoch vznikli na základe návrhu MsNV v Piešťanoch a v súlade s uznesením č.
1088/87 Pléna OV KSS v Trnave a s uznesením č. 158/87 Rady ONV v Trnave nové
podniky. Na základe uvedeného 5. plénum MsNV v Piešťanoch uznesením č. 23/87 zriadilo
k 1. januáru 1988 nasledujúce podniky (boli vydané zriaďovacie listiny a štatúty podnikov):
a) Bytový podnik mesta Piešťany. Vznikol odčlenením z Okresného bytového podniku
v Trnave riadeného ONV. Riadiacou zložkou sa stane Odbor miestneho hospodárstva MsNV
v Piešťanoch. Delimitáciou sa pod správu v Piešťanoch dostane cca 3 300 komunálnych,

t.j. štátnych bytov, v štyroch kategóriách, 27 kotolní a 5 výmenníkových staníc. Poslaním
podniku so 139 zamestnancami je poskytovanie služieb, spojených so správou a údržbou
domového majetku – dodávka tepla a úžitkovej vody, zabezpečovanie drobných opráv
v bytoch užívateľov vlastnými pracovníkmi strediska údržby, zabezpečovanie výkonu
domovníckych prác a služby, poskytované z domových a blokových práčovní.
Sídlo novozriadeného bytového podniku je na Školskej ulici (časť komplexu DUV
Piešťanka). Do funkcie riaditeľa schválila Rada MsNV Miroslava Jančoka.
b) Komunálne služby mesta Piešťany. Vznikli vyčlenením z existujúceho Okresného podniku
komunálnych služieb v Trnave. Rada MsNV menovala za riaditeľa 250 členného kolektívu
JUDr. Jána Baláža. Komunálne služby (riaditeľstvo) budú dočasne sídliť na Fándlyho ulici.
Po dobudovaní Domu služieb na ulici Čs. armády sa uvažuje s centralizáciou služieb v tejto
novostavbe. V súčasnom období poskytujú komunálne služby platené služby na území
mesta v sortimente – dámske a pánske kaderníctvo, pedikúra, kozmetika, kominárstvo,
vložkovanie komínov, rádio-televízna služba, pohrebné a cintorínske služby, požičovňa
a predaj vzorkového tovaru, písmomaliarstvo, fotoslužba, osobná a nákladná taxislužba,
pestovanie a predaj kvetov, väzby vencov a svadobných kytíc, práčovňa, čistiareň.
10. Zásobovanie Piešťan mliekom a mliečnymi výrobkami
V decembri 1986 bol uzavretý piešťanský závod n.p. Milex na Bratislavskej ceste
a zásobovanie obyvateľov mesta mliekom a mliečnymi výrobkami prevzal závod Milex
Nové Mesto nad/Váhom. Uvedený závod vyrába dosť mliečnych výrobkov, problémy však
robí rovnomernosť zásobovania, pretože sa potraviny musia do Piešťan voziť zo vzdialenosti
20 km. Ťažkosti s dopravou sa prejavili najmä v januári vplyvom nepriazne počasia a počas
letnej kúpeľnej sezóny. Na základe rozvozných plánov sa mlieko dodávalo denne; tvaroh,
maslo, syry
3 – 4 krát týždenne, bryndza 2-krát týždenne a pod.
11. Sódovkársky závod – rozšírenie sortimentu výrobkov
Pracovníci piešťanského Sódovkárskeho závodu Zs. pivovarov Trnava začali začiatkom
letnej sezóny 1987 vyrábať nový druh malinovky s názvom Olympus. Má výborné chuťové
vlastnosti. Počas sezóny jej vyrobili 40 tisíc fliaš a bol o ňu veľký záujem.
12. Pragocar v Piešťanoch
Dopravný podnik hlavného mesta Prahy začal svoju prevádzku v Piešťanoch v roku 1981.
V Piešťanoch má Pragocar 9 zamestnancov, ktorí pracujú pod vedením Ervína Križana.
Organizácia Pragocar v roku 1986 poskytovala služby zahraničným a domácim turistom,
rekreantom i súkromníkom; zapožičiavala naše i zahraničné vozidlá – Škody, Avie, Dácie,
Renaulty i Ford Sierru a tiež aj obytné prívesy a nákladné vozidlá pre súkromníkov – pre
zeleninárov, stavebníkov a pod. Všetky vozidlá boli poistené.
Pragocar vykonával aj odvozy pacientov Čs. štátnych kúpeľov do okolia, na letisko i do
zahraničia. Poskytoval aj služby s vodičom vo forme taxíku.
V dnešnej dobe vlastní 90 vozidiel v dobrom technickom stave. Odbytové pracovisko majú
v Spoločenskom centre Čs. št. kúpeľov a v Interhoteli Eden, parkovacie priestory v areáli
Čs. št. kúpeľov nedostačujú.
Pragocar spolupracuje aj so zahraničnými požičovňami. Zákazník, ktorý si u nás zapožičal
vozidlo mohol ho na letisku v zahraničí vrátiť a naopak.

13. Nová loď Adam Trajan
V roku 1987 prepravila ČSAD Ostrava ťažkou dopravou až na nábrežie Váhu v Piešťanoch
novú výletnú loď Adam Trajan. Hodnota lode bola 7 mil. Kčs, má hmotnosť 80 ton.
14. Plagátovacia služba v Piešťanoch
Od 1. marca 1987 sa rozhodnutím MsNV v Piešťanoch výlepová služba plagátov presunula
z Technických služieb do kompetencie Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch.
Plagáty propagujú kultúrne, politické, spoločenské a športové podujatia v meste. Mesto má
29 základných skriniek a 12 výlepných plôch. Výlepové materiály od roku 1987 zodpovedne
nalepuje a pripevňuje takmer sedemdesiatročný dôchodca Gejza Madžo, ktorý predtým
pracoval 44 rokov ako premietač v kine a tiež v MsKS a Dome umenia SF ako biletár.
15. Služby poskytované občanmi so súhlasom MsNV
V rámci pôsobnosti MsNV boli v roku 1987 vydané povolenia na poskytovanie služieb
18-im osobám v nasledujúcich druhoch služieb: – kamenárska údržba, oprava bicyklov,
tepelno-izolačné práce, krajčírska údržba, stolár - murár, holič v nemocnici, zhotovenie
stenovej predsiene, holič v m.č. Banka, brúsenie domáceho náradia, ladenie klavírov,
čalúnik, klampiar - pokrývač, oprava šijacích strojov, montáž korčúl a vypletanie tenisových
rakiet, drevotokár.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje
1. Plnenie Volebného programu NF mesta Piešťany v rokoch 1986 – 87 v oblasti
investičnej výstavby
V Piešťanoch sa v rokoch 1986 a 1987 budovali viaceré stavby. Boli to stavby od rôznych
investorov:
- investor sú rôzne podniky a organizácie ako napr. Tesla, Čs. št. kúpele, PHS, SZBD, SZVD
a pod.,
- investor je MsNV v Piešťanoch – stavby boli budované v rámci investičnej časti akcie „Z“;
- investor bol podnik Stavoinvesta – komplexná bytová výstavba, napr. sídlisko Adam Trajan.
a) Stavby rôznych podnikov a organizácií. Boli kolaudované nasledujúce väčšie stavby. Rok
1986:
- ČÚAPZ – spojovací objekt a skúšobná hala za 14,9 mil. Kčs;
- PHS – závod HSV v priemyselnom areáli za 21,9 mil. Kčs;
- Stavoinvesta – Zimný štadión za 44,8 mil. Kčs.
Ďalej v roku 1986 boli povolené nasledujúce väčšie stavby:
- SZI – rekreačný objekt ZI RO Sĺňava I za 20 mil. Kčs;
- VÚSST – dom Ľudových milícií a CO na Sládkovičovej ulici za 2,8 mil. Kčs;
- SPŠE – prístavba školy za 6,7 mil. Kčs;
- ŠBČS – prístavba rekreačného zariadenia Sĺňava II za 5,3 mil. Kčs.
Rok 1987: Boli kolaudované nasledujúce väčšie stavby:
- DUV Piešťanka – domov mládeže za 16,5 mil. Kčs;

- SZBD – účelové zariadenie Družbyt (oproti hotelu Lipa) za 31 mil. Kčs;
- Stavoinvesta – rekreačné doškolovacie stredisko NV Bratislava – RO Sĺňava I
za 16,5 mil. Kčs (pre štáb CO).
Ďalej v roku 1987 boli povolené nasledujúce väčšie stavby:
- VÚRCH – klinická časť ústavu za 66,2 mil. Kčs;
- ČÚAPZ – laboratóriá a DS za 30,1 mil. Kčs;
- PZaN – prevádzková budova za 10,6 mil. Kčs;
- Tesla – rozšírenie pracoviska PAA za 162 mil. Kčs;
– hala HARD za 64,9 mil. Kčs;
– M a I výroby tranzistorov za 174 mil. Kčs;
– výroba integrovaných obvodov – II. stavba za 299 mil. Kčs;
– modernizácia mont., testovania a zahorovania integrovaných obvodov za 243
mil. Kčs;
– rozšírenie výroby integrovaných obvodov za 499 mil. Kčs.
Ďalej v roku 1987 pokračovala výstavba ďalších dôležitých stavieb na území Piešťan
(dodávateľom stavebných prác boli väčšinou Pozemné stavby Trnava – závod Piešťany):
- Združené zdravotné zariadenie (poliklinika na južnom okraji mesta) – čerpanie v roku
1987 5 mil. Kčs;
- Dom služieb – čerpanie v roku 1987 iba 30 tis. Kčs (v roku 1986 1,3 mil. Kčs);
- Materská škola a detské jasle A. Trajan – v roku 1987 čerpanie 460 tis. Kčs;
- Obchodná vybavenosť Vrbovská cesta – čerpaných 323 tis. Kčs).
b) Investičná časť akcie „Z“ v roku 1986 a 1987
V rokoch 1986 a 1987 boli dokončené, rozostavané a začaté nasledujúce stavby (spolu za
22,14 mil. Kčs):
Predajňa Zdroj sídlisko A. Trajan, otvorený tréningový prístrešok TJ Váh, rozšírenie
tenisového areálu, obklady interiérov zimného štadióna, zberňa Sazky TJ Sĺňava, výkupňa
druhotných surovín, príjazdová cesta a parkovisko a TÚ zimného štadióna, úprava
obvodového plášťa knižnice, detské jasle Ul. 9. mája, telocvičňa pre tenisový oddiel, Dom
branných športov, plynofikácia Furdekova ul., Moyzesova ul., plynofikácia Díčova ulica,
dostavba požiarnej zbrojnice, verejné osvetlenie Obchodná ulica, kanál ÚK športová hala
Tesla, sociálne hygienické zariadenie TJ Sĺňava, urnový háj cintorína Bratislavská cesta,
dostavba detských jaslí a inžinierskej siete Sihoť.
c) Výstavba nových bytov v lokalite Adam Trajan 2
V roku 1987 bolo v lokalite A. Trajan 2 dokončených 240 bytov. Dodávateľom boli Pozemné
stavby – závod Piešťany. Z toho bolo:
a) 88 štátnych (komunálnych) bytov. Z nich bolo 62 bytov pridelených v rámci užívateľského
rozpisu (pre pracovníkov FMNO, Ministerstva vnútra SSR, ÚZNV Leopoldov, Ministerstva
spravodlivosti SSR, pre učiteľov a pod.) a 26 bytov pre asanantov, uchádzačov z dôvodu
verejného záujmu a pre uchádzačov podľa miestneho poradovníka bytového odboru MsNV
v Piešťanoch;
b) 152 družstevno-stabilizačných bytov;
c) 0 družstevných bytov.
Okrem nových bytov pridelil MsNV v roku 1987 aj niekoľko bytov uvoľnených z dôvodu

migrácie občanov; tiež boli pridelené sklzové byty z výstavby v roku 1986 na Partizánskej
a Vrbovskej ulici, ktoré boli odovzdané v počte 32 v júli 1987.
d) Individuálna bytová výstavba v roku 1987. Bolo dokončených 32 rodinných domov
v Piešťanoch a to na Komenského ulici, Vodárenskej ulici, Bodone a v lokalite Tobolka –
m.č. Banka.
2. Bytová situácia v Piešťanoch v roku 1987
V roku 1987 na 33 129 obyvateľov pripadalo 11 637 bytov rôznych kategórií v Piešťanoch.
Okrem bytov v rodinných domoch bývajú občania mesta v bytoch (bytových domoch),
ktoré spravujú rôzne organizácie.
a) Štátne (komunálne) byty. Tieto byty spravoval do 31.12.1987 Okresný bytový podnik
v Trnave – úsek Piešťany. Od 1.1.1988 po delimitácii bude Bytový podnik mesta Piešťany
obhospodarovať cca 3 250 bytov; z toho približne 2 700 bytov I. kategórie, cca 250 bytov
II. kategórie, 50 III. kategórie a cca 250 bytov IV. kategórie. Niektoré byty boli vytypované
na modernizáciu.
b) Družstevné byty. Byty spravovalo Okresné stavebné bytové družstvo v Trnave – úsek
Piešťany v počte takmer 2 900 bytov. Prevažná časť bytov – vyše 2 700 – boli I. kategórie.
Byty IV. kategórie občania odmietali (aj cigánskeho pôvodu).
c) Družstevno-stabilizačné byty. Tvoria podstatnú časť nových bytov. Ich držiteľmi sú
podniky a organizácie najmä Tesla Piešťany k.p., Chirana k.p., Čs. štátne kúpele a pod.
Vzhľadom na rozsiahlosť družstevno-stabilizačnej výstavby klesá počet družstevných bytov
prideľovaných občanom OSBD na základe poradovníka v zmysle stanov družstva.
3. Bytový odbor MsNV k 31.12.1987
Ku koncu roku 1987 evidoval bytový odbor cca 600 žiadostí o pridelenie štátneho bytu.
Z toho mal miestny zoznam uchádzačov 420 mien a ostatné žiadosti sa týkali zrušenia
užívacieho práva (zrušenie súdne, NV, z dôvodu nadmernosti bytu a pod.).
Na území mesta žilo v roku 1987 56 cigánskych rodín (292 občanov), z ktorých 20 rodín
žiadalo o pridelenie bytu. Do 31.10.1987 bolo vyriešených 17 cigánskych rodín pridelením
bytu, uvoľnením rodinného domu a pod.
Tiež stúpli požiadavky na pridelenie bytu zo strany dôchodcov a invalidných občanov. Bolo
pridelených 9 bytov pre invalidných občanov a 48 bezbariérových bytov na Ulici N. Teslu
pre telesne ťažko postihnutých občanov.
4. Súkromné ubytovanie v meste v roku 1987
Súkromné dočasné ubytovanie pacientov, rekreantov a návštevníkov mesta sa realizovalo
podľa platného nariadenia vlády SSR, podľa ktorého sa mohlo poskytnúť ubytovanie
na dočasné užívanie v rámci cestovného ruchu len so súhlasom MsNV prostredníctvom
cestovnej kancelárie Čedok alebo Tatratour na základe písomnej zmluvy.
V roku 1987 evidoval MsNV 90 ubytovateľov cez Čedok a 69 cez Tatratour; v skutočnosti

však viacerí občania mesta ubytovávali aj bez súhlasu MsNV.
5. Ďalšie stavby v Piešťanoch v rokoch 1986 a 1987
V rokoch 1986 a 1987 boli v Piešťanoch kolaudované a povolené aj ďalšie stavby.
V roku 1986 boli kolaudované:
- Interhotel Eden – atraktívne stredisko Koliba na Červenej veži za 2,2 mil. Kčs;
- Elektrokov – rekonštrukcia časti opravárenských dielní na Sládkovičovej ulici
za 0,8 mil. Kčs;
- Okresné stavebné bytové družstvo – 6 bytových jednotiek na Čkalovovej ulici.
V roku 1986 boli povolené aj ďalšie nasledujúce stavby:
- STL plynovod Družbyt;
- prístavba Školského výpočtového strediska, Bernolákova ul.;
- predajňa Krištáľ, Ul. Čsl. armády;
- ROH Slov. odbor. rada – V. stavba (cesty, ter. úprava, smetníky).
V roku 1987 boli kolaudované aj tieto stavby:
- Mlyny a cestovinárne PR – výstavba materskej školy 60 za 2,2 mil. Kčs;
- JRD Družba – mechanizačné stredisko za 1,7 mil. Kčs;
- Stavoinvesta – obchodná vybavenosť 48 bytových jednotiek pre telesne ťažko
postihnutých;
- ČSZTV – zariadenie Alpína, Sĺňava I.
V roku 1987 boli povolené aj nasledujúce stavby:
- obchodná vybavenosť pre 48 bytových jednotiek telesne ťažko postihnutých;
- ROH Slov. odborová rada - RO Sĺňava I. (sadové úpravy).
6. Technické služby mesta Piešťany v roku 1987
TS mali v r. 1987 270 pracovníkov.
V rámci investičnej výstavby dokončili komunikáciu, verejné osvetlenie a inžinierske siete
na Komenského ulici; tiež na rekonštrukcii Jilemnického a Obchodnej ulici a začali práce
na rekonštrukcii Jánošíkovej ulice.
Pracovníci Technických služieb mesta Piešťany sa aj v roku 1987 starali o vzhľad svojho
mesta. Miestne cesty opravili na ploche 12 tis.m2, položili 110 m obrubníkov, osadili
60 nových dopravných značiek a 55 poškodených vymenili; ďalej vytvorili chodníky pre
cyklistov, na pešej zóne pre chodcov 4 oddychové miesta s lavičkami a stojanmi pre bicykle.
Veľká pozornosť bola tiež venovaná údržbe verejného osvetlenia, napr. sa vymenilo 900 ks
výbojok a svietidiel. V rámci údržby verejnej zelene sa vysadilo cca 450 stromkov, 4 500
okrasných krov, 4 500 kríkov ruží a 52 tisíc kvetov. Obnovilo sa 600 m2 trávnikov a založilo
sa 900 m2 nových. Tiež sa zabezpečil odvoz odpadu na smetisko za mesto kuka-nádobami,
kontajnermi a veľkokapacitnými kontajnermi a odpadovými košmi.
Čistili sa kanalizačné spusty, tiež sa obnovilo všetkých 59 čakární MHD. Údržba sa vykonala
na 7-ich fontánach, 46-tich detských ihriskách, 5-ich strážených autoparkoviskách, 6-tich
verejných záchodoch a na tržnici so 184 predajnými miestami.
Zimný štadión bol v prevádzke 1 691 hodín, z toho 311 hodín pre korčuľovanie verejnosti;
kúpaliska Sĺňava navštívilo 149 tis. osôb, minigolf 18 tis. osôb a saunu 16 tis. osôb.

7. Koncepcia a tvorba životného prostredia v Piešťanoch
Piešťany sú kúpeľným mestom I. kategórie s medzinárodným významom. V roku 1981 bol
novelizovaný Štatút kúpeľného miesta Piešťany z roku 1956. Využitie územia mesta určuje
smerný Územný plán Piešťan, ktorý bol schválený vládou SSR uznesením č. 355 v roku
1973.
V meste pracovali komisia MsNV pre ochranu životného prostredia a zelene a komisia
MsNV pre riadenie boja proti burinám.
Aby sa zamedzilo v budúcom období znehodnocovaniu životného prostredia a zároveň aj
znižovaniu úrovne poskytovaných služieb bude treba vykonať:
- pri budovaní rekreačných lôžkových zariadení zároveň stavať aj zariadenia
rekreačných aktivít ako napr. bazény, kultúrne sály, zariadenia na stravovanie
a pod.;
- postupne zmenšovať preťaženosť existujúcich kapacít v čase letnej kúpeľnej
sezóny;
- výstavbu športovísk realizovať v blízkosti obytnej zástavby, ako je napr.
potreba športovísk v južnej časti mesta;
- ochranu ovzdušia kúpeľného miesta zabezpečovať plynofikáciou a
obmedzovaním kúrenia tuhým palivom;
- v blízkosti rozhodujúcich podnikov zriaďovať izolačné pásy zelene; zároveň
v podnikoch treba zvýšiť technologickú disciplínu, aby sa znížilo zaťaženie
prostredia od exhalátov a splodín;
- naďalej venovať pozornosť zeleni v meste za účelom znižovania prašnosti,
meliorácii exhalátov i znižovania hlučnosti; výrub a výsadbu stromov
vykonávať koncepčne;
- vykonať rozsiahlu rekonštrukciu kanalizačnej a vodovodnej siete i ďalšie
úlohy.
8. Ekologická situácia v okolí Piešťan
21. marca 1987 v 1. jarný deň sa symbolicky začali tradičné Dni ochrany prírody. V Piešťanoch
ochranárske hnutie už zapustilo pevné korene. Postupne si aj ďalší občania a mládež mesta
uvedomujú, že nekvalifikované rozhodovanie hospodárskych pracovníkov v podnikoch
a organizáciách môžu zapríčiniť nedozerné ekologické škody.
Na okolí Piešťan špecifické problémy prinášala chránená študijná plocha Sĺňava. Čoraz
ťažšie sa zlaďujú záujmy štátnej ochrany prírody so stále narastajúcim turistickým ruchom
i využívaním vodnej plochy na športové účely. Druhová početnosť vtáctva v posledných
rokoch sa na Sĺňave znížila; plocha slúži vtáctvu ako odpočinková plocha a zimovisko.
Ďalším problémom je postupná likvidácia zvyškov lužných lesov v okolí Piešťan v údolí
Váhu; získaná pôda nedala poľnohospodárom žiadaný prínos ekonomický a tobôž nie
ekologický. V budúcom období by bolo účelné schváliť územnú ochranu jednej z takýchto
lokalít – „Bažantnicu“ – na ľavej strane Váhu severne od Piešťan a tiež lokalitu medzi
pravým brehom prirodzeného toku Váhu a umelým kanálom tiež severne od Piešťan.
V samotnom meste Piešťany je síce možné po zvážení povoliť postupný výrub vyschnutých
stromov, ale zároveň treba ich pružnejšie nahradzovať novou výsadbou.

9. Plynofikácia mesta v roku 1987
Z celkovej dĺžky mestských komunikácií (68 km) nie je v meste z nich plynofikovaná asi
1/10, pričom do toho nie sú zahrnuté mestské časti Banka a Kocurice.
Aj v roku 1987 pokračovala plynofikácia Díčovej ulice, Mýtneho radu a časti Žilinskej ulice.
Pre ďalší rok sú už tiež projektovo pripravené plynofikácie na Štúrovej a časti Pionierskej
ulice. Projekty pripravil Stavoprojekt v Piešťanoch a plynofikácia sa bude realizovať formou
investičnej časti akcie „Z“. Za roky 1987 a 1988 sa plánuje spolu odovzdať cca 2 000 m
plynovodov.
Občania niektorých častí mesta sa domáhali dobudovania plynovodov jednak cez občianske
výbory, ale aj formou anonymných listov. Tento druhý spôsob je netaktný a tiež aj zbytočný,
lebo občania majú možnosť sa vyjadriť na verejných zhromaždeniach a pohovoroch
s občanmi, ktoré MsNV organizuje 2-krát ročne. Odznelé pripomienky sú zodpovedne
prejednávané MsNV a ich plnenie sa tiež kontrolovalo mestskými straníckymi orgánmi.
10. Pešia zóna v Piešťanoch
Na Pavlovovej ulici bol daný zákaz pre jazdu motorových vozidiel a cyklistov (okrem
autobusov mestskej hromadnej dopravy, zásobovacích vozidiel v dobe od 8.00 do 11.00
hod., vozidiel OO VB v Piešťanoch, vozidiel Technických služieb mesta Piešťany a pod.).
Zákaz platí aj pre cyklistov. Vznikla tým tzv. pešia zóna pre chodcov, je to pokračovanie tzv.
piešťanského korza, smerujúcemu ku Kolonádnemu mostu.
7. Školstvo
1. Školstvo v Piešťanoch v roku 1987
V súlade so školským zákonom z roku 1984 naďalej platila povinná 10-ročná školská
dochádzka; to znamená, že žiaci po absolvovaní 8-ročnej základnej školy musia aspoň 2
roky chodiť na niektorú strednú školu. Ak chodí žiak na SOU (stredné odborné učilište)
a teda sa učí na niektorú robotnícku profesiu pre daný podnik, ani vtedy nie je možné aj
napriek prípadnému nezáujmu alebo zlého prospechu vylúčiť neprospievajúceho žiaka zo
školy, ale opakuje
1. ročník; žiak musí absolvovať aspoň 2 roky na strednej škole,
aby tak splnil povinnú 10-ročnú školskú dochádzku.
Na začiatku šk.r. 1987/88 sa na základných a stredných školách uskutočnili akcie na
zachovanie mieru vo svete:
- tzv. „hodina mieru“ na všetkých základných a stredných školách;
- tzv. „Palmeho mierový pochod“, ktorého sa zúčastnila prevažne mládež sveta.
2. 40. výročie vzniku Strednej hotelovej školy v Piešťanoch
Dňa 9. apríla 1987 si SHŠ v Piešťanoch pripomenula 40. výročie svojho vzniku. Na
slávnostnom zhromaždení v Dome umenia SF sa stretli spolu bývalí absolventi a terajší
študenti. Slávnostný prejav predniesol riaditeľ školy
PaedDr. Bohuš Moravčík; hovoril
o jednotlivých etapách rozvoja školy i o ďalších úlohách v súčasnom i budúcom období.
V rámci osláv zorganizovala škola prehliadku vedomostí a zručností svojich žiakov, ktoré

zhliadlo 3 000 návštevníkov. Žiaci dokázali v priebehu niekoľkých hodín zmeniť triedy
(učebne) v škole na 19 reštaurácií, kaviarní a snackbarov, pripraviť 20 slávnostných tabúľ
a vyrobiť 38 studených a cukrárskych mís.
3. 50 rokov Gymnázia v Piešťanoch
V šk. roku 1986/87 sa uskutočnili oslavy 50. výročia založenia tejto prvej strednej školy na
území mesta. V súčasnom období malo Gymnázium Piešťany v 20-tich triedach 598 žiakov.
Od 1.9.1987 po odchode doterajšieho riaditeľa Jána Chlapíka do dôchodku sa novým
riaditeľom školy stal PhDr. Milan Lihan.
4. Domov mládeže SZVD pri SOU na Mojmírovej ulici
Pri SOU v Piešťanoch na Mojmírovej ul. vybudoval SZVD v Bratislave Domov mládeže
pre ubytovanie a stravovanie žiakov, ktorí sa pripravujú vo viacerých SOU v Piešťanoch
i v iných mestách na výkon robotníckeho povolania.
DM bol slávnostne otvorený v auguste 1987 a daný do prevádzky pre šk.r. 1987/88.
Riaditeľkou DM SZVD sa stala Lýdia Gežová, ktorá predtým bola predsedníčkou DUV
Piešťanka Piešťany.
5. Besedy o ekológii a literatúre
a) Na 4. ZŠ v Piešťanoch sa uskutočnila v januári 1987 beseda žiakov so známymi
piešťanskými ornitológmi a ochrancami prírody Viliamom Kubánom a Petrom Šebom.
Pionieri sa dozvedeli ako treba prikrmovať a ochraňovať vtáky a labute v zimných i letných
mesiacoch, aká je životospráva a ochrana pred chorobami doma chovaných exotických
vtákov, o zbieraní a využívaní liečivých rastlín rastúcich v najbližšom okolí Piešťan a pod.
b) Na Gymnáziu v Piešťanoch študenti opäť privítali medzi sebou Dr. Rudolfa Brtáňa,
literárneho kritika a teoretika, ktorý im rozprával o živote a diele svojho súčasníka – básnika,
národného umelca Ivana Krasku, ktorý žil v Piešťanoch.
6. Úspechy žiakov piešťanských škôl v r. 1987
a) Žiak 7.A triedy 4. ZŠ na Holubyho ulici Juraj Čenteš získal v okresnom kole súťaže
s brannou tematikou s pomôckou pre brannú výchovu „Elektronický počítač zásahov do
terča“ 1. miesto. V krajskom kole získal 3. miesto.
b) Žiak 3. ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch Peter
Kovař obsadil 1. miesto v krajskej súťaži odbor „elektronika a robotizácia“ a postúpil do
celoštátneho kola.
c) 17. ročník celoštátnej medzinárodnej súťaže „Poznaj svoju vlasť“ sa skončil pre Piešťancov
úspešne. Medzi 7 súťažnými ZŠ z celej ČSSR zvíťazili žiaci 5. ZŠ z Piešťan (vyžadovali
sa vedomosti z politickej a hospodárskej súčasnosti, zemepisu, histórie, kultúry a športu).

8. Kultúra v roku 1987
1. Piešťanský festival – 32. ročník
Piešťanský hudobný festival – 32. ročník sa konal v roku 70. výročia VOSR; bol zároveň
prehliadkou diel predstaviteľov našej i svetovej hudobnej kultúry. V priebehu 6-tich týždňov
sa uskutočnilo 22 koncertov v priestoroch jednak Domu umenia SF (15 podujatí), ďalšie
podujatia v priestoroch Spoločenského centra Čs. št. kúpeľov (6 koncertov) a v kaštieli
v Dolnej Krupej (1 koncert). Predstavili sa umelci z 15 štátov Európy a Ázie.
Uskutočnilo sa: 6 symfonických koncertov, 1 koncert operetných muzikálnych a populárnych
melódií, 9 komorných koncertov, 3 recitály, 1 operné predstavenie, 2 operetné predstavenia.
V Dome umenia SF boli podujatia ako napr. fanfárový koncert, vystúpenia Slovenskej
filharmónie (napr. Simeonides z Grécka, E. Seipenbusch z Rakúska – sólisti a pod.),
Slovenské národné divadlo s operetou Tosca, Nová scéna (napr. Boccacio) a pod.
V Kongresovej hale Čs. št. kúpeľov sa zas uskutočnili komorné koncerty, klavírne recitály
a pod.
2. Socha piešťanských parkov 1987 – 20. ročník
Jubilejný 20. ročník sa konal na tému „Človek – tvorca hodnôt“. Predsedníčkou poroty bola
zasl. umelkyňa Klára Patakiová, akademická sochárka.
Ceny boli udelené nasledujúcim autorom a ich dielam:
- Cena mesta Piešťany – akademický sochár Peter Gáspar za dielo „Hudba“;
- Cena Čs. št. kúpeľov Piešťany – akademický sochár Juraj Bartusz za dielo
„Július Jakoby“.
Výstava mala dobrý ohlas u návštevníkov. Interiérovú časť výstavy si prezrelo cca 8 300
návštevníkov, expozície v exteriéroch na Kúpeľnom ostrove si prezrelo do 100 000
návštevníkov.
Slávnostná vernisáž sa uskutočnila v Kongresovej hale Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch
dňa 17. júla 1987.
3. Medzinárodné maliarske sympózium 1987
Prebiehalo od 1.9. do 15.10.1987 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch
nad/Váhom. Zúčastnili sa ho 3-ja maliari: - vedúci sympozista akad. maliar Alojz Petráš
(SSR), Czeslav Podgórski (PĽR), Magda Vágó (MĽR). Každý účastník sympózia zanechal
pre sympoziálnu zbierku 2 diela.
4. Stredisko pre prácu s mládežou v Piešťanoch
Mestské kultúrne stredisko ho otvorilo vo februári 1987 na Malej scéne Ivana Krasku.
Mladým ľuďom, najmä stredoškolskej mládeži vo veku 14 – 18 rokov chýbali vhodné
podmienky v našom meste pre trávenie voľného času, pre pestovanie svojich umeleckých
a technických záujmov i na spoločenskú zábavu.
5. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 1987
Rok 1987 sa niesol v znamení štrukturálnych zmien a prestavby MsKS. Výstava „Socha
piešťanských parkov“ a „Medzinárodné maliarske sympózium“ sa delimitovali z MsKS do
Balneologického múzea.

Najväčší dôraz v roku 1987 kládlo MsKS na prácu s mládežou. Vo februári bolo otvorené
Junior centrum, ktoré sa v priebehu roka i kádrovo dobudovalo. Dnes majú k dispozícii
video-scop, 2 farebné televízory, 2 premietačky a ďalšiu audiovizuálnu techniku.
Podstatne sa rozšírila kurzová činnosť. Okrem hudobných, jazykových a praktických kurzov
sa zaviedla joga a kondičný telocvik.
Priestor pre profesionálne umenie sa znížil v dôsledku uzavretia prírodného amfiteátra
z bezpečnostných dôvodov.
V rámci osláv 70. výročia VOSR zabezpečilo MsKS vystúpenie sovietskeho folklórneho
súboru Iskorky v Dome umenia SF dňa 20.11.1987.
MsKS v Piešťanoch pripravilo v roku 1987 celkove 110 podujatí, ktoré navštívilo 17 050
osôb.
6. Kino Moskva v roku 1987
Aj v roku 1987 pripravilo kino Moskva filmové predstavenia pre všetky vekové kategórie.
Už tradične sa uskutočnili zimná a letná časť Filmového festivalu pracujúcich – 36 filmových
predstavení zhliadlo 16 785 divákov.
Úspešnými boli i pofestivalová prehliadka, prehliadky sovietskych filmov i detský filmový
festival.
Celkove v roku 1987 kino Moskva uskutočnilo 1 473 predstavení s návštevnosťou 223 tisíc
divákov.
3.12.1987 vydala Rada MsNV nový Štatút kina Moskva v Piešťanoch.
7. Dom umenia SF v roku 1987
V roku 1987 DU sprístupnil občanom a návštevníkom mesta 32 činoherných predstavení,
z ktorých najväčší záujem bol o predstavenia SND v Bratislave, Novej scény v Bratislave,
Divadla A. Bagara Nitra, DSNP Martin, Radošinského naivného divadla, Divadla Vybrzeza
z PĽR (A. Čechov „Višňový sad) i ďalších. Pre deti a a mládež uviedli predstavenia napr.
Divadlo pre deti a mládež Trnava, Bábkové divadlo Nitra a pod.
Dom umenia SF v Piešťanoch ďalej pripravil celkom 77 predstavení rozmanitých hudobných
žánrov. Boli to vystúpenia symfonických orchestrov, komorných orchestrov a pod.;
uviedli viaceré koncerty – husľové, klavírne, tiež organové a džezové koncerty. Viaceré
vystúpenia mala Slovenská filharmónia Bratislava; z koncertných vystúpení zaujali divákov
najmä účinkovanie Štátneho akademického orchestra z Moskvy a symfonického orchestra
z Istanbulu (Turecko).
I v oblasti vystúpení folklórnych súborov (napr. Lúčnica) a populárnej hudby boli zabezpečené
len popredné domáce a zahraničné súbory. Napr. v marci 1987 vystúpil populárny spevák,
víťaz súťaže spevákov v ČSSR „Zlatý slávik 1986“ (vtedy predstihol aj hviezdu pop-muzik
K. Gotta), Dalibor Janda so skupinou Prototyp. V auguste vystúpila speváčka pop-muzik
Marie Rottrová so skupinou Plameňáci, skupina Plavci, speváčka Hana Hegerová i ďalší.
V priebehu roku 1987 v priestoroch Domu umenia SF sa uskutočnilo 6 výstav, ktoré
navštívilo 31 tisíc návštevníkov.
Celkove v roku 1987 Dom umenia SF v Piešťanoch zrealizoval celkove 117 podujatí
rozmanitých žánrov, za účinkovania umelcov z 18-tich štátov sveta, ktoré zhliadlo 52 000
návštevníkov.

8. Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov Piešťany
V roku 1987 pripravilo celkove 479 podujatí s účasťou 203 500 osôb.
Napr. v priebehu roka pripravilo 14 výstav, 149 filmových predstavení pre dospelých a 120
detských filmových predstavení. V oblasti koncertného umenia, folklórnych a hudobnozábavných programov sa realizovalo celkove 179 predstavení.
Napr. v marci 1987 vystúpil v Kongresovej hale Spoločenského centra Čs. št. kúpeľov
v Piešťanoch známy slovenský džezový spevák Peter Lipa s bratislavskou skupinou
Traditional Revival Jazz Band (P. Lipovi udelila Vláda ČSSR z príležitosti osláv 9. mája
titul zaslúžilý umelec).
9. Mestská ľudová knižnica v roku 1987
V roku 1987 bol v MsĽK v Piešťanoch počet výpožičiek spolu 244 185, počet čitateľov
knižnice 6 230 a počet návštevníkov knižnice (čitateľ prišiel viackrát v priebehu roka)
v roku 1987 bol 59 072.
Okrem toho knižnica realizovala viaceré kolektívne podujatia s knihou.
Okrem MsĽK a jej 2-och pobočiek realizovalo v roku 1987 prácu s literatúrou aj 22 školských
knižníc, 7 odborárskych, 1 poľnohospodárska, 6 zdravotníckych a 5 technických knižníc
v Piešťanoch.
Príručné knižnice pracovali aj v Balneologickom múzeu a v DPaM.
10. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1987
Hlavná expozícia múzea v Gottwaldových sadoch na začiatku mestského parku bola otvorená
denne okrem pondelka.
Okolie Piešťan bolo v minulosti vždy v záujme na osídlenie. Do zbierky múzea patrí napr.
železné písatko (rydlo na písanie voskových tabuliek), čo svedčí o tom, že v dobe Veľkej
Moravy v 9. storočí tu žili aj vzdelaní ľudia, napr. kňazi (Metodovi žiaci). Písatko sa našlo
v roku 1954 na zbernom poli v Moravanoch nad Váhom.
V poslednom období sa tiež obohatila numizmatická zbierka múzea o rímsku mincu, ktorá
bola nájdená v okolí Vrbového – Prašníka. Je na nej zobrazený rímsky vladár Antonius
Pius (žil v rokoch 86 – 161 n.l., cisárom od r. 138). Nález uvedeného rímskeho sestercia
svedčí o tom, že Rimania v 2. storočí n.l. mali kontakty aj s územím v okolí Piešťan, či už
obchodné (viedla tadiaľ tzv. Jantárová cesta), alebo vojnové (rímsko-germánske vojny za
Marca Aurelia v r. 166 až 180). Naviac, v blízkych Krakovanoch – časť Stráže sídlili pred
príchodom Slovanov germánske kniežatá (nálezy sú tiež v expozícii piešťanského múzea).
Balneologické múzeum v roku 1987 zabezpečovalo vybavenie a umožňovalo navštevovať
aj nasledujúce svoje expozície:
- Pamätná izba Ivana Krasku na Nábreží I. Krasku;
- Dom robotníckeho hnutia na Radlinského ul. 17;
- expozícia v prírode Veľkomoravský veľmožský dvorec v Ducovom – Kostolci.
Balneologické múzeum zabezpečovalo v roku 1987 organizačne tiež realizáciu viacerých
kultúrnych podujatí.
11. Desiaty ročník Festivalu pôvodnej slovenskej rozhlasovej tvorby
Uskutočnil sa opäť v Piešťanoch v priestoroch Domu umenia SF. V kategórii hier pre
dospelých získala z 12-tich hier hlavnú cenu Čs. rozhlasu na Slovensku hra Františka Obžeru

„... už len dve desatiny“.
Z 12-tich hier určených pre deti a mládež prisúdila porota hlavnú cenu hre Jozefa Repku
„Vlak k belasým ránam“.
MsNV v Piešťanoch udelil Cenu mesta Piešťany za rok 1987 hre Petra Gregora „Horúčka
doktora Semmelweisa“.
12. Ďalšie kultúrne podujatia v Piešťanoch v roku 1987
a) Mestská prehliadka ZUČ. MsKS v Piešťanoch pripravilo v Hudobnom pavilóne na
13. júla 1987 mestskú prehliadku záujmovej umeleckej činnosti – v speve, hudbe, tanci.
Vystúpili:
- Kvarteto pedagógov ĽŠU so skladbami M. Schneidera - Trnavského,
E. Suchoňa
a ďalších;
- Piešťanský komorný orchester s prierezom tvorby A. Vivaldiho;
- detský spevácky zbor Trikotáčik z Vrbového;
- detský folklórny súbor Kolovrátok;
- žiaci ĽŠU v Piešťanoch predviedli tanečné kreácie „Jarné hry detí“;
- mládežnícky folklórny súbor Strednej hotelovej školy v Piešťanoch.
b) Mestská výstava fotografií. 12. výstava fotografií členov amatérskeho Fotoklubu pri
MsKS v Piešťanoch sa uskutočnila koncom januára 1987. Porota z fotografií od 11-tich
autorov vyhodnotila za najlepšie od autorov: 1. Zoltán Karpáty (Krajina pri Sĺňave), 2.
Vojtech Hank, 3. Peter Ferenc. Čestné uznania udelili Mariánovi Dubovskému a Milanovi
Kupkovi.
13. výstava Fotoklubu pri MsKS sa uskutočnila dňa 20.11.1987. 1. cena nebola udelená, dve
2. ceny získali Pavol Trabich a Ing. Ernest Koppon, 3. cenu Eduard Budke. Čestné uznanie
získal M. Kupka.
c) Mestská súťaž hudobných skupín populárnej hudby. Uskutočnila sa pod názvom
FAMAT’87 za organizácie zväzákov zo 4. ZO SZM k.p. Tesla Piešťany a MsKS na
Malej scéne I. Krasku – bol o ňu veľký záujem mládeže. Zúčastnilo sa jej 7 amatérskych
hudobných skupín z Piešťan: Good boys, rocková skupina Metelica (časť z nej sú žiaci SPŠE
v Piešťanoch), Roks (ZO SZM Ducové), Karpatské chrbáty (ZK ROH Trikota Vrbové),
Rekomando, Piešťanský dixieland, skupina Slniečko. Ako hosť festivalu vystúpila skupina
Bez ladu a skladu z Trenčína. Na 1. mieste sa umiestnila skupina Piešťanský dixieland, na
2. mieste Karpatské chrbáty a na 3. mieste skupina Slniečko.
FAMAT’87 doplnila výstavka prác mladých členov Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch
vo foyeri Malej scény I. Krasku.
d) EKO FILM’87 v Piešťanoch. Dňa 6. mája 1987 sa na Malej scéne I. Krasku uskutočnila
prvá prehliadka ekologických filmov našom meste. MsKS v spolupráci so ZO Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny v Piešťanoch zabezpečilo premietnutie ochranárskych
filmov, napr. Tatranský kamzík, Devínska Kobyla, Život užovky a pod.
Po premietnutí filmov boli účastníci oboznámení s 2-mi pripravovanými ochranárskymi
akciami. Pôjde o mapovanie výskytu chránenej salamandry škvrnitej a o zmapovanie
všetkých vodných plôch na okolí Piešťan (rybníčkov, močiarov a pod.).

e) Krajská výstava amatérskej výtvarnej tvorby. Uskutočnila sa začiatkom jari 1987
v priestoroch Spoločenského centra Čs. št. kúpeľov – celkove súťažilo 50 autorov. V maľbe
získal 1. cenu MUDr. Július Činčár z Trenčína za kolekciu figurálnych kompozícií. Čestné
uznanie si odniesol aj člen Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch Oskar Jakubis za
kolekciu komorných olejomalieb. V kategórii plastiky 1. miesto udelili Jánovi Patkovi zo
Skalice. V oblasti užitého umenia udelili 1. cenu Júlii Hadvigovej za kolekciu keramík.
Čestné uznanie v tejto kategórii získal ďalší piešťanský výtvarník Ing. Víťazoslav Mišík
s paličkovanou čipkou „Pamiatke Andreja Kmeťa“.
f) „Trnavská paleta ‘87“. Okresná prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby v okrese
Trnava sa uskutočnila tradične v septembri. Z piešťanských amatérov – výtvarníkov boli
ocenení Oskar Jakubis a MUDr. Dušan Žitňan.
g) Alojz Majerník – výstava obrazov. Amatérsky výtvarník z Piešťan Alojz Majerník sa
v roku 1987 dožil 50-ky. Pri tejto príležitosti sa predstavil verejnosti v Piešťanoch súbornou
výstavou vlastnej tvorby, ktorá bola na rozhraní mesiacov jún a júl nainštalovaná vo výtvarnej
sieni Malej scény I. Krasku v Piešťanoch. Menovaný sa venoval prevažne krajinomaľbe
a tvorbe zátiší; obľúbil si techniku oleja. Zastáva funkciu predsedu Výtvarného klubu MsKS
v Piešťanoch, kde vykonal veľa záslužnej organizátorskej práce.
h) Sochár Ladislav Pollák – 75. výročie narodenia. Piešťanský výtvarník, akademický
sochár a reštaurátor Ladislav Ľ. Pollák sa dožil v novembri 1987 75 rokov. V Piešťanoch
má tiež osadené svoje diela, ako napr. Fontána mlčania pri kine Moskva, súsošie Rodina pri
Reštaurácii Semafor a pod.
i) Výstava obrazov – Emil Paulovič. Usporiadali ju v Piešťanoch – Zs. krajská organizácia
Zväzu slov. výtv. umelcov, Galéria Jána Koniarka v Trnave, MsKS a Čs. št. kúpele
v Piešťanoch. Svoje diela vystavoval akademický maliar Emil Paulovič pri príležitosti svojich
65-tich narodenín. Na slávnostnej vernisáži v Kongresovej hale Spoločenského centra Čs.
štátnych kúpeľov 6. marca 1987 vystúpili pri tejto príležitosti národní umelci Július Pántik,
Karol Machata, zaslúžilí umelci Viera Strnisková, Gustáv Valach, Elo Romančík a Leopold
Haverl, ktorí svoje vystúpenia i príhovory venovali tam prítomnému umelcovi. Vystúpil tiež
robotnícky spevokol Bradlan z Trnavy.
j) Dni poľskej kultúry. Na základe dohody medzi Odborom kultúry ONV v Trnave a Poľským
informačným a kultúrnym strediskom v Bratislave sa v našom okrese uskutočnili v dňoch
22.9. až 2.10.1987 Dni poľskej kultúry. Slávnostné otvorenie bolo vo výstavnej sieni Domu
umenia SF, kde vedúci odboru kultúry ONV v Trnave Hieronym Burian sprístupnil výstavu
„Poľsko po X. zjazde PZRS“. Na vernisáži bol prítomný konzul Generálneho konzulátu
PĽR a riaditeľ Poľského informačného strediska v Bratislave Henryk Zejdler. Zároveň sa
premietol v kine Moskva poľský film „C.K. dezerterzy“ za účasti J. Majewského.
k) Diskotéky pre mládež Piešťan. Po vytvorení Strediska pre prácu s mládežou na Malej
scéne I. Krasku vyšlo MsKS v ústrety mladým a začalo poriadať tam v spoločenskej sále

2-krát do mesiaca od 19.00 do 22.00 hod. diskotéky. O diskotéky bol medzi mládežou veľký
záujem.
l) Celoslovenská prehliadka dychových hudieb rezortu stavebníctva. Dňa
20. júna 1987
sa v Hudobnom pavilóne uskutočnila „XVII. celoslovenská prehliadka dychových súborov
pracovníkov cementární a pozemných stavieb“. Vystúpili súbory: Závodný klub ROH
Považské cementárne k.p. – závod Lietavská Lúčka, ďalej súbory z podobných závodov –
Ladce, Nové Mesto nad/Váhom, Horné Sŕnie, Bystré nad Topľou, Banská Bystrica a Trnava.
m) Oprava prírodného amfiteátra. V roku 1987 bol pre verejnosť uzavretý. Slúžil už mestu
vyše 30 rokov. V dôsledku nedostatočnej izolácie začal objekt zospodu vlhnúť. S opravu
amfiteátra sa má začať v roku 1988.
9. Pohyb obyvateľstva
Do matričných kníh mesta Piešťany sa zapisovalo narodenie detí, úmrtia občanov,
uzavretie manželstva a pod. (napr. zmena štátneho občianstva).
a) Narodenie detí. V roku 1987 sa v Piešťanoch narodilo 945 detí. Z toho bolo 378 detí
občanov žijúcich v Piešťanoch; z nich bolo 213 chlapcov a 165 dievčat. Slávnostne uvítaných
na MsNV bolo 317 detí.
b) Úmrtia občanov. V roku 1987 zomrelo v Piešťanoch 615 osôb. Z toho bolo 256 obyvateľov
Piešťan; z nich bolo 132 mužov a 124 žien. Občianskym pohrebom bolo pochovaných 60
osôb, 117 osôb občianskou rozlúčkou.
c) Sťahovanie občanov. V roku 1987 sa do Piešťan prisťahovalo 702 osôb; z toho bolo 347
mužov a 355 žien. Odsťahovalo sa 373 osôb; z toho bolo 190 mužov a 183 žien.
d) Sobáše občanov. V roku 1987 bolo na MsNV v Piešťanoch uzavretých 323 manželstiev;
z toho 243 manželstiev uzavreli obyvatelia Piešťan. Na MsNV v Piešťanoch bolo v r. 1987
uzavretých 12 manželstiev z cudziny: NSR – 3; ZSSR – 1; Peru – 1; Juhoslávia – 3; Grécko
– 1; Itália – 2; PĽR – 1.
e) Prírastok obyvateľstva. Celkový prírastok obyvateľstva Piešťan za rok 1987 bol oproti
roku 1986 451 osôb.
To znamená, že počet obyvateľov k 1.1.1988 by mal byť 33 428 ľudí (ak berieme do úvahy
stav k 1.1.1987 – 32 977 ľudí).
Podľa rôznych štatistických údajov MsNV bol počet obyvateľov v Piešťanoch k 1.1.1988
buď 33 129 ľudí, resp. 33 235 ľudí (z toho 17 539 žien).

10. Starostlivosť o obyvateľstvo
1. Cigánski obyvatelia Piešťan
a) Celková situácia. K 31.12.1987 bolo na území mesta 33 129 občanov; z toho bolo 293
cigánskych občanov, čo činí 0,88 % z celkového počtu. Do pracovného pomeru bolo z nich
zaradených 97 osôb.
Poberateľmi invalidného dôchodku bolo 12 osôb a 24 osôb produktívneho veku (ženy)
nebolo zaradených do pracovného pomeru.
Komisia R-MsNV pre riešenie otázok cigánskych obyvateľov riešila ďalej problémy školskej
a mimoškolskej výchovy cigánskych detí, bytové problémy, sociálne záležitosti (príspevky),
tiež priestupky občanov cigánskeho pôvodu (napr. veštby cigánok z ruky).
Tiež sa riešila problematika rozporov medzi cigánskymi obyvateľmi Piešťan a cigánmi
z okolia Piešťan, ktorí navštevovali naše mesto.
b) Kriminalita osôb cigánskeho pôvodu. V roku 1987 bolo stíhaných celkove 21 osôb
cigánskeho pôvodu; z toho 9 osôb za spáchané trestné činy a 12 osôb za prečiny. Väčšinou
išlo o majetkové delikty a u prečinov aj o prípady špekulácie.
Problémom bola aj bytová otázka cigánskeho obyvateľstva.
2. Zmena náčelníka OO ZNB v Piešťanoch
Namiesto JUDr. L. Sklárčika nastúpil do funkcie náčelníka OO ZNB v Piešťanoch Peter
Rehák.
3. Chov psov v Piešťanoch
V poslednom období sa v Piešťanoch značne rozšíril chov psov. Po uliciach sa pohyboval
značný počet psov, ktoré nemali majiteľa; niektoré z nich napádali chodcov, hlavne ženy
s nákupnými taškami. Túlavý pes mohol byť tiež nositeľom nákazlivej choroby, čo mohlo
ohroziť najmä deti.
Napr., na Vážskej ulici sa pohyboval túlavý vlčiak a na sídlisku Juh nemecký ovčiak;
prepadávali ženy s nákupnými taškami a tiež zabraňovali opustiť obyvateľom byty.
MsNV v Piešťanoch preto schválil Vyhlášku o chove a držaní psov na území mesta Piešťany.
Psa staršieho ako 6 mesiacov je chovateľ povinný prihlásiť do 15 dní a evidovať na finančnom
odbore MsNV. Tiež stratu psa je chovateľ povinný ohlásiť do 15 dní finančnému odboru
MsNV.
11. Šport v roku 1987
1. TJ Družba Piešťany
a) 75. výročie organizovaného futbalu v Piešťanoch. Oslavy sa uskutočnili v reprezentačných
priestoroch Balnea Esplanade začiatkom novembra 1987. Hlavný referát pred 150 hosťami
predniesli predseda TJ Družba Piešťany Ladislav Safko a predseda futbalového oddielu Tibor
Krajčovič. Zástupcovia vyšších telovýchovných orgánov a zástupcovia mestských štátnych
a politických orgánov odovzdali pamätné medaily a diplomy vyše 50-tim bývalým hráčom
a funkcionárom futbalového oddielu, medzi inými aj L. Safkovi a Andrejovi Koštialovi.
Jeho syn Peter Koštial je vo svojich 41 rokoch stále platným hráčom B družstva mužov
a úspešným trénerom starších dorastencov.

b) Futbalový oddiel. Futbalisti nemali úspešný rok. Družstvo dospelých vypadlo do 1.A
triedy a ani v tejto súťaži nepodávalo výkony, ktoré by ho predurčilo na návrat do krajskej
súťaže.
Trénerom A mužstva sa po odchode J. Kravárika stal J. Bango.
c) Basketbalový oddiel. Piešťanci už druhú sezónu hrali slovenskú dorasteneckú ligu
v basketbale.
d) Kolkársky oddiel. V roku 1987 dosiahol oddiel dobré výsledky. Po jeseni 1987 boli muži
na 1. a ženy na 2. mieste v majstrovstvách Zs. kraja.
e) Kulturistický oddiel. Na majstrovstvách Slovenska získal Stískal J. titul majstra SSR
dorastu v kategórii do 174 cm výšky. Na majstrovstvách ČSSR obsadil 2. miesto.
f) Atletický oddiel. Diskár, mladší dorastenec Jaroslav Žitňanský, vytvoril v roku 1987
viackrát slovenské rekordy. V hode diskom to bolo 55,4 m a vo vrhu guľou 17,7 m. Získal
tiež 2 tituly majstra ČSSR v kategórii mladších dorastencov.
2. TJ Chirana Piešťany
a) 50. výročie vzniku hokeja v Piešťanoch. V novembri 1987 uplynulo presne 50 rokov od
chvíle, kedy v Piešťanoch oficiálne založili hokejový oddiel s názvom Piešťanský klub.
Umelú ľadovú plochu dali v Piešťanoch slávnostne do užívania v októbri 1977, t.j. v čase
osláv 40. výročia hokeja v Piešťanoch (klzisko ZŠ bolo zatiaľ otvorené, nasledovala výstavba
krytého ZŠ). Dokončenie piešťanského ZŠ v roku 1986 umožnilo usporiadať v Piešťanoch
juniorské MS v hokeji.
b) Hokejový oddiel. Ani hokejový oddiel TJ Chirana Piešťany sa v roku 1987 nemohol
pochváliť väčšími úspechmi. „A“ družstvo seniorov hralo v II. SNHL bez väčších úspechov.
Viac sa darilo TJ Chirana v práci s mládežou.
3. TJ Kúpele Piešťany
a) Vodnopólový oddiel. Po štyroch rokoch sa v Piešťanoch bude opäť hrať 1. vodnopólová
liga. Piešťanskí vodnopólisti s prevahou vyhrali SNL – získali 37 bodov bez prehry. O úspech
sa zaslúžili hráči: Cifra, Grňo, Baranovič, Bačík, Divičan, J. Berlanský, Kolárik, Drahovský,
Tatara, Škarka, Palkovič, Vlasák a R. Berlanský. Trénerom bol Juraj Berlanský.
b) Oddiel plávania. V roku 1987 skončili muži na 5. mieste v SNL; ženy vyhrali kraj, no
do vyššej súťaže nepostúpili. V najlepšej forme sa predstavila Martina Moravcová, ktorá si
v žiackej kategórii vybojovala 5 titulov majsterky Slovenska.
4. TJ Tesla Piešťany
a) Hádzanársky oddiel. Hráči A družstva mužov hádzanárskeho oddielu obsadili v jesennej
časti ročníka 1987/88 Slovenskej národnej ligy pekné 2. miesto. Pozornosť venovali aj
dorasteneckým hádzanárskym družstvám.

5. TJ Sĺňava Piešťany
a) Oddiel vodného lyžovania. Športovci oddielu dosiahli veľké úspechy aj v roku 1987.
Vodná lyžiarka Nina Sokolovská získala na ME v lyžovaní za vlekmi 3 strieborné a 1
bronzovú medailu. Stala sa tiež majsterkou ČSSR podobne aj František Kováč, ktorý utvoril
v akrobacii aj nový čs. rekord.
b) Oddiel kanoistov. Piešťanci získali zásluhou Krpčiara titul majstra ČSSR dorastu. Spolu
s Blahom a Erbanom už obliekli aj reprezentačný dres.
c) Oddiel veslovania. Veslári Matulay so Šmondrkom boli majstrami ČSSR pre rok 1987 vo
svojej kategórii. Na juniorských MS si vybojovali vynikajúce
5. miesto.
6. TJ Váh Piešťany
a) Oddiel jazdectva. Na majstrovstvách ČSSR v jazdectve obhájila Jana Líšková titul
dorasteneckej majsterky ČSSR na koni Vezuv v drezúre. Spolu s Mikešom zvíťazili aj
v družstvách seniorov. Polčík skončil na 3. mieste v skokoch.
7. TJ Bezovec Piešťany, TJ Banka Piešťany
a) Lyžovanie na tráve. Tituly majstrov ČSSR v lyžovaní na tráve v rôznych kategóriách pre
rok 1987 si vybojovali – z TJ Bezovec Piešťany: Puček, Troskovičová, Kuchařová; – z TJ
Banka Piešťany: Snopek, Zubčák.
8. Ďalšie športové súťaže v roku 1987
a) Cena Slovenska v motocyklových pretekoch. Československý reprezentant Pavol
Dekánek sa stal absolútnym víťazom 27. ročníka medzinárodných motocyklových pretekov
v Piešťanoch Cena Slovenska. Mal najrýchlejší čas spomedzi 160 pretekárov z 8-ich štátov,
ktorí tento rok bojovali o prvenstvo v Cene Slovenska. Výsledky:
1.) Trieda do 125 ccm: víťaz P. Bianchi z Talianska;
2.) Trieda do 250 ccm: víťaz Preining z Rakúska;
3.) Trieda do 500 ccm: víťaz Dekánek P. z ČSSR.
b) 15. ročník Modrej stuhy Piešťan. Preteky vo vodnom motorizme na jazere Sĺňava
v Piešťanoch boli zároveň aj majstrovstvami ČSSR. Víťazom sa stal Martin Vogel z NSR.
V rámci Modrej stuhy sa uskutočnili aj preteky vznášadiel o Veľkú cenu Slovenska. Bola to
ich premiéra – pohybujú sa po suchej zemi i po vode.
c) Joga v Piešťanoch. V posledných rokoch začala joga prenikať medzi občanov mesta
Piešťany. Joga má veľký význam po zdravotnej stránke, pomáha odstraňovať rôzne
zdravotné potiaže. V dňoch 15. – 18.4.1987 sa v Čs. štátnych kúpeľoch v Piešťanoch
uskutočnil seminár pre rehabilitačných pracovníkov, na ktorom sa zúčastnil aj učiteľ jogy
Swan Maheshwarananvédant z Indie. V auguste 1987 sa uskutočnil tiež Deň indickej kultúry
v Čs. štátnych kúpeľoch v Piešťanoch. V Piešťanoch sa už dosť ľudí venuje pravidelnému
a organizovanému cvičeniu jogy.
d) Šach zrakovopostihnutých. Piešťanec Vlado Orviský na dorasteneckých majstrovstvách
republiky v šachu zrakovo postihnutých získal 2. miesto.

9. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov v r. 1987
a) Mestská kolkárska liga. Víťazom mestskej kolkárskej ligy spomedzi 10 družstiev
v Piešťanoch sa stalo opäť družstvo Tesly A. Najlepším jednotlivcom bol D. Štuchal z Tesly.
b) Mestská stolnotenisová liga. Titul majstra Piešťan v stolnom tenise spomedzi 44 hráčov
si vybojoval Emil Stehlík z družstva Kúpele A pred obhajcom prvenstva I. Kadlíčkom. Vo
štvorhre vyhrala dvojica Stehlík – Behúl.
c) Sálový futbal. Na majstrovstvách kraja v sálovom futbale bol VÚSST Piešťany druhý
a nováčik súťaže Chirana Piešťany tretí. Na majstrovstvách Slovenska skončilo družstvo
VÚSST na 5. mieste.
10. 23. ročník Silvestrovského behu
Pretekalo sa opäť na starej trati medzi Kolonádovým a Krajinským mostom na Váhu.
V kategórii veteránov z 26 štartujúcich na 4 800 m dlhej trati zvíťazil Miroslav Jura z ČH
Levice časom 15:55 min. Štartoval aj veterán Karol Kevan z Piešťan.
V hlavnej kategórii mužov na 9 600 m vyhral Peter Zrasťák z Dukly Banská Bystrica časom
30:28 min.
11. Najlepší športovci Piešťan v roku 1987
Vyhodnotilo sa 10 najlepších športovcov mesta v kategórii dospelých a mládeže.
a) Kategória dospelých – jednotlivci:
1. miesto – Nina Sokolovská, vodná lyžiarka. Získala 4 medaily z ME, titul majsterky ČSSR.
V desiatke najlepších ďalej boli: František Kováč – vodný lyžiar, Pavel Mikeš – jazdectvo,
Pavol Polčík – jazdectvo, Ladislav Drahovský – vodné pólo, Jozef Grňo – vodné pólo,
Marián Puček – lyžovanie na tráve
(2-násobný majster ČSSR), Vladimír Orviský – šach
(2. miesto na šachových majstrovstvách ČSSR zrakovo postihnutých), Jozef Král – vodný
motorista, Jaroslav Farkaš – silový trojboj (3. miesto na majstrovstvách Slovenska).
V súťaži kolektívov – dospelých: 1. vodní pólisti, 2. hádzanári, 3. nohejbalisti.
b) Kategória mládeže – jednotlivci:
1. miesto – Matej Matulay a Alexander Šmondrk – veslári (majstri ČSSR a 5. miesto na
juniorských MS). V desiatke najlepších ďalej boli: Patrik Krpčiar – kanoista (majster
ČSSR), Denisa Kováčová – vodná lyžiarka (majst. ČSSR), Jana Líšková – jazdkyňa na
koni (majst. ČSSR), Jaroslav Žitňanský – atlét (majst. ČSSR), Juraj Stískal – kulturistika,
Samuel Plintovič – tenis, Miroslav Bernát – basketbalista, Peter Palec – hádzaná, Martina
Moravcová – plavkyňa.
V súťaži kolektívov – mládeže: 1. vodáci TJ Sĺňava, 2. hádzanári Tesly,
3. basketbalisti
TJ Družba.
12. Zahraničné styky a návštevy, družobné styky
1. Družobné styky Piešťany – Heinola
V roku 1987 uplynulo 20 rokov odvtedy, čo mesto Piešťany nadviazalo družbu s mestom
Heinola vo Fínsku. Na pozvanie Mestskej rady mesta Heinola uskutočnila delegácia mesta

Piešťany v zložení Ing. Ján Poturnaj – predseda MsV NF SSR v Piešťanoch, poslanec a člen
Rady MsNV Ing. Juraj Sláma, poslanec MsNV Milan Nedorost a pracovník MsNV Emil
Ruttkay návštevu mesta Heinola v dňoch 1. – 8. júna 1987 počas veľtrhu kraja Itä-Häme.
2. Družobné styky dôchodcov mesta Piešťany
V Piešťanoch žilo v roku 1987 takmer 7 000 dôchodcov. Od roku 1974 užívajú Klub
dôchodcov na Hollého ulici. Piešťanskí dôchodcovia udržujú družobné styky s dôchodcami
zo Šale. V roku 1987 na družobnom stretnutí v Piešťanoch sa stretlo 42 dôchodcov zo Šale
a 70 domácich dôchodcov.
3. Medzinárodný seminár o automatizácii
V dňoch 28.9. až 2.10.1987 sa v Piešťanoch na základe pozvania vlády ČSSR a pod záštitou
Pracovnej skupiny pre strojárstvo a automatizáciu Európskej hospodárskej komisie OSN
konal v Piešťanoch seminár „Prostriedky automatizácie v preventívnej medicíne“. Zúčastnilo
sa ho 180 odborníkov z Fínska, Francúzska, Holandska, Japonska, MĹR, NDR, NSR, PĽR,
Rakúska, USA, Talianska, Veľkej Británie, ZSSR a ČSSR. Otvárací prejav predniesla
ministerka zdravotníctva SSR Eva Tökölyová.
4. Medzinárodné Dni novej techniky v Piešťanoch
V septembri 1987 sa v Piešťanoch uskutočnili „Dni novej techniky“, tematicky zamerané na
ochranu vôd pred havarijným znečistením. Dvojdňového stretnutia sa zúčastnili odborníci –
vodári z ČSSR a z Maďarska.
Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave a Povodie Moravy v Brne v spolupráci
s ČSVTS pripravili pre vyše 100 účastníkov zaujímavé a užitočné podujatie.
Maďarskí partneri prišli so zaujímavou novinkou; išlo o zariadenie, ktorým možno pomocou
prúdenia odstrániť plávajúce ropné znečistenie z hladiny vody v tečúcej vode.
5. Zahraničné návštevy v Piešťanoch
a) Mykolas Sluckis v Piešťanoch – známy sovietsky spisovateľ a literárny kritik Mykolas
Sluckis z Litvy v ZSSR sa už vyše 20 rokov pravidelne lieči v Piešťanoch. Aj v tomto roku
navštívil spolu s manželkou Čs. št. kúpele v Piešťanoch.
b) Minister školstva Nigérijskej federatívnej republiky – prof. MUDr. Jibri Amin navštívil
v auguste 1987 Strednú poľnohospodársku školu v Piešťanoch.
c) Irma G. Thälmannová – dcéra veľkého nemeckého komunistu a bojovníka proti fašizmu
pricestovala do ČSSR na pozvanie JRD E. Thälmanna vo Veselom. Absolvovala tiež liečenie
v Čs. štátnych kúpeľoch v Piešťanoch.

13. Rôzne
a) Kuriozity z oblasti ochrany prírody.
1.) Občania Piešťan za ochranu vtákov. Pri stavbe chmeľnice na bagrovisku pri Hornej Strede
objavili pracovníci podniku PHS hniezda okolo 300 párov brehúľ riečnych – ohrozených

vtákov. Na základe intervencie V. Kubána súhlasilo vedenie podniku s prerušením zavážania
jamy na dobu 14 dní, čo postačilo na vyletenie mláďat z hniezd.
2.) Potok Dubová. Cez Piešťany smerom od Orvišťa preteká cez mesto Piešťany potok
Dubová, ktorý za Piešťanmi vteká do Váhu. V poslednom období sa v pôvodne živom
potoku usadzovali rôzne nečistoty a odpady a to už od obce Čachtice; boli to jednak domové
odpady alebo odpady priemyselných podnikov.
Závod Povodie Váhu Piešťany pristúpil v roku 1987 k odstraňovaniu kalu a nečistôt z potoka
Dubová. Nečistoty sa z potoka odstraňujú pomocou „kráčajúceho rýpadla“. Nánosy boli
miestami až 80 cm vysoké.
3.) Piešťanský holub – „obor“. Piešťanský profesor Gymnázia Andrej Boďa získal úspech
na prehliadke chovateľov zvierat v Nitre v novembri 1987. Ním vypestovaný druh holuba
uznala posudzovateľská komisia za nový druh holuba a zaviedla ho do registra plemien pod
názvom „piešťanský obor“.
b) Vyznamenania.
1.) Medailu (plaketu) „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany“ získali:
Ing. Aladár Šimko – vedúci závodu Kovovýroba Piešťany; s. Viteková – pri príležitosti
životného jubilea; Ing. Rudolf Vrábel – predseda tenisového oddielu TJ Kúpele Piešťany;
tenisový oddiel TJ Kúpele Piešťany; Ľudovít Pontés – člen komisie ochrany verejného
poriadku MsNV Piešťany; Viktor Cyprian; RSDr. Anna Valová; Ladislav Farkaš – riaditeľ
Domu umenia SF pri príležitosti životného jubilea; Jaroslav Mihálik – pracovník DPaM
v Piešťanoch – pri príležitosti životného jubilea; Alojz Majerník – predseda Výtvarného
klubu pri MsKS v Piešťanoch – pri príležitosti životného jubilea; Ing. Pavol Šišovský –
poslanec MsNV – životné jubileum; Oto Brezula – poslanec MsNV – životné jubileum;
Libor Jahoda – životné jubileum;
Za výstavbu Zimného štadióna v Piešťanoch uvedené vyznamenanie získali:
Ing. Alojz Čelka – pracovník Slovšportu Trnava; Imrich Nagy – pracovník Slovšportu Trnava;
Ing. Gustáv Solčanský – pracovník Športprojekty; Jozef Knajbel – pracovník Pozemných
stavieb; Jozef Vladovič – pracovník OSP Trnava; August Kaffel – pracovník Stavoinvesty;
Rudolf Nedorost – pracovník k.p. Tesla Piešťany; Jozef Skurka – pracovník Drevovýroby;
Emil Vetrík – pracovník Hydrostavu; Bruno Andrš – pracovník Technických služieb mesta
Piešťany; Vincent Urban – pracovník Technických služieb mesta Piešťany;
H. Kaleta –
pracovník Poľnohospodárskych stavieb; Miroslav Osúch – pracovník Zs. plyn. závodu.
Z príležitosti 50. výročia Gymnázia Piešťany uvedené vyznamenanie získali:
Štefan Domonkoš, Anna Žišková, Eva Žitňanová.
Z príležitosti 75. výročia organizovaného futbalu v Piešťanoch ho získali:
Tibor Krajčovič, Pavol Valo, Ľudovít Kubán, Jozef Nedelka.
Za výstavbu Zimného štadióna v Piešťanoch ho tiež získali:
Anton Michalík, Ing. Rudolf Nebyla, Ing. Ján Wiedermann.
Za odovzdanie stavieb účelového zariadenia pre BD SSR:
RSDr. Štefan Blaško, Ing. Emil Mižička.
Z príležitosti Dňa zdravotníctva okresu Trnava a za dlhoročnú humánnu činnosť: MUDr.
Atilla Takáč, MUDr. Ján Bašnák.

2.) Ďalšie vyznamenania získali:
Ľudovít Komlóši – „Ďakovný list MsNV“ – z príležitosti 60-tich narodenín za 32 ročnú
poslaneckú prácu;
Rudolf Horoško – získal rezortné vyznamenanie;
Ján Hanus – čestné uznanie „Za rozvoj národných výborov – III. stupňa“.
Medailu „Za zásluhy o rozvoj Zs. kraja“ získali: Anna Nebenführová, Klára Pinkasová,
Emil Ruttkay – pracovníci MsNV v Piešťanoch.
c) Žiadosti o milosť.
Na Ministerstvo spravodlivosti SSR v Bratislave boli podané žiadosti o milosť. Menovaní
sa zdržujú v cudzine bez súhlasu čs. úradov a boli odsúdení na nepodmienečný trest odňatia
slobody. Rada MsNV v Piešťanoch doporučovala, resp. nedoporučovala Ministerstvu
spravodlivosti SSR v Bratislave žiadostiam vyhovieť. Hlavný dôvod pre nedoporučenie bol,
že ich omilostenie by nemalo dobrý ohlas u miestneho obyvateľstva.
Neboli doporučené nasledujúce žiadosti:
Ing. Eva Gavorová, rod. Valachová – posledne bytom Piešťany, od roku 1968 žije v Kanade;
Ing. Ján Gavora – to isté;
Magdaléna Newmanová, rod. Kiššová – posledne bytom Piešťany, od roku 1974 žije
v Kanade;
Juraj Petrík – od roku 1981 sa zdržuje v Rakúsku;
Anna Petríková, rod. Šalátková – sa zdržuje v Rakúsku;
MUDr. Marián Švorc – od r. 1981 sa zdržuje v NSR;
Jana Švorcová, rod. Striežencová – sa zdržuje v NSR;
Františka Koutná, rod. Mitošinková – v zahraničí od roku 1968;
Dušan Višňovec – od roku 1968 v Kanade;
Mária Trnková, rod. Križanová – od r. 1980 v Austrálii.
Doporučená bola nasledujúca žiadosť:
Magdaléna Hanicová, slobodná umelkyňa, od r. 1986 v NSR. Do ČSSR sa vrátila 13.2.1987.
Rada MsNV v Piešťanoch doporučila žiadosť menovanej kladne vybaviť; menovaná sa
vrátila do ČSSR, svoj čin oľutovala a chce žiť a pracovať naďalej v ČSSR.
_________________________________
Ing. Alexander Murín

Rok 1988
Úvod – politické a spoločenské udalosti vo svete a v ČSSR
a) Udalosti vo svete. Najdôležitejšou úlohou pre ľudstvo aj v roku 1988 bolo zachovanie
mieru a riešenie otázok súvisiacich s postupným odzbrojovaním. Najdôležitejšie boli opäť
vzťahy medzi 2-mi superveľmocami – medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi
americkými. Na prelome mája a júna 1988 bol v Moskve americký prezident Ronald Reagan;
vtedy si s Michailom Sergejevičom Gorbačovom vymenili ratifikačné listiny k zmluve
o likvidácii jadrových rakiet stredného a kratšieho doletu. V novembrových prezidentských
voľbách v USA sa novým prezidentom stal doterajší viceprezident George Bush. Začiatkom
decembra 1988 M. Gorbačov navštívil USA a predniesol vo Valnom zhromaždení OSN
významný mierový prejav. ZSSR plánuje okrem iného do 2-och rokov znížiť stav svojej
armády o 0,5 milióna mužov, znížiť stav konvenčnej výzbroje, ubudne 10 000 tankov, 8,5
tisíca delostreleckých systémov a 800 bojových lietadiel. Tiež ZSSR plánuje do roku 1991
z ČSSR, NDR a MĽR siahnuť 50 000 sovietskych vojakov a 5 000 tankov.
V ZSSR už tretí rok prebiehala prestavba – perestrojka spoločnosti. Nedarí sa ju však
uskutočňovať tak ako sa predpokladalo. Urobili sa aj chyby, napr. zákaz predaja alkoholu
v ZSSR (ten sa však zabezpečoval iným spôsobom a konzumovať sa neprestal, ale štát
prešiel o príjmy).
V ZSSR boli v roku 1988 tiež veľké katastrofy. Havária atóm. elektrárne v Černobyle
zamorila široké okolie. Zemetrasenie v Arménsku 7.12.1988 bolo ničivé a vyžiadalo si
desaťtisíce ľudských životov a spôsobilo obrovské materiálne škody.
Cieľom perestrojky v ZSSR je vylepšenie socializmu z totalitného na demokratický a nie
prechod ku kapitalizmu. Týka sa to jednak ekonomickej oblasti a tiež oblasti občianskych
práv.
V oblasti ekonomiky pretrváva čiastočné zaostávanie socialistických štátov za vyspelými
kapitalistickými štátmi. Ľudia však všade na svete sa vždy chcú mať ešte lepšie, viac vlastniť,
kupovať si nové veci viac alebo menej potrebné.
V oblasti občianskych práv sa M.S. Gorbačov ako reformátor a zároveň ako komunista
pustil do odvážnej veci. Pod vedením KSSZ chce priviesť občanov ZSSR žiť v socialistickej
demokracii, zaviesť verejnú informovanosť – glasnosť.
Pre tamojších ľudí je to však niečo úplne nové. Veď boli navyknutí žiť v totalitných režimoch,
či už za cára, ale aj v ZSSR, najmä počas „kultu osobnosti“ J.V. Stalina.
Prechod od totality k demokracii prináša tiež neistotu pre komunistov a to nielen možnosť
zrušenia vedúcej úlohy KSSZ v spoločnosti, ale dokonca i zániku socializmu.
Tiež to môže viesť k rozpadu ZSSR a odčleneniu zväzových republík. Vypukli už prvé
národnostné trenice, napr. medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach
a v budúcnosti budú asi i ďalšie.
Rozhodnutím ÚV KSSZ, Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR a Rady ministrov ZSSR
z decembra 1988 boli odstránené mená predchádzajúcich vodcov ZSSR Leonida Brežneva
a Konstantina Černenka zo všetkých názvov priemyselných podnikov, ulíc a námestí,
správnych oblastí a inštitúcií. V roku 1988 ďalej Najvyšší soviet ZSSR omilostil mladého
pilota z NSR Mathiasa Rusta, uväzneného v ZSSR, ktorý zo svojím športovým lietadlom

nezákonne pristál priamo na Červenom námestí v Moskve.
Z lokálnych vojen vo svete sa v roku 1988 skončila vojna Irak – Irán. Naďalej sa však bojuje
v Libanone, Afganistane, i v niektorých štátoch Južnej Ameriky a Afriky.
Ďalšou úlohou ľudstva v roku 1988 bolo hľadanie spoločného dialógu a akcii v oblasti
ekológie. Zem, vzduch, moria a rieky boli neustále znečisťované. Tiež prechemizovaná
strava je tiež príčinou vzrastu chorôb. Na základe výzvy Svetovej zdravotníckej organizácie
bol 1. december v roku 1988 vyhlásený za svetový deň boja proti zákernej chorobe AIDS.
V oblasti ekológie je ďalej dôležité – viaceré štáty obmedzili výrobu sprayov, ktoré mali
vplyv na vznik „ozónovej diery“ v zemskej atmosfére.
Ďalším svetovým problémom bola v roku 1988 hrozba hladu v Afrike, čo spôsobili veľké
suchá, ale aj nedostatok efektívnej zahraničnej pomoci.
Veľké nebezpečenstvo pre svet znamenajú aj drogy; zatiaľ sú najviac postihnuté USA a štáty
Južnej Ameriky.
b) Udalosti v ČSSR. Pripomenuli sme si niektoré významné výročia. V roku 1988 uplynulo
40 rokov od socialistickej revolúcie v Československu (Februárové víťazstvo pracujúceho
ľudu).
Ďalej uplynulo 125 rokov od založenia Matice slovenskej.
V roku 1988 sme tiež oslávili 70. výročie vzniku Československa; zároveň bol 28. október
vyhlásený za štátny sviatok ČSSR (deň pracovného voľna).
V našom okrese sme si v roku 1988 pripomenuli 750 rokov od udelenia výsad kráľovského
mesta nášmu okresnému mestu Trnava.
V našej spoločnosti sa v rámci prestavby nášho spoločenského života podľa vzoru ZSSR,
t.j. k jeho demokratizácii, pristupuje opatrne. Zatiaľ k veľkým zmenám nedošlo. Prvý
pokus o prechod k demokratickému socializmu v ČSSR bol v roku 1968, keď bol gener.
tajomníkom KSČ A. Dubček.
Vedenie KSČ žiada demokraciu dolu, ale hore sa nič nemení. ÚV KSČ pod vedením
generálneho tajomníka M. Jakeša (nezískal si sympatie väčšiny obyvateľstva), by mal
smelšie začať s uskutočňovaním demokratických premien v našej spoločnosti. Treba,
aby stranícke vedenie a vláda začali otvorene diskutovať s ľuďmi, hoci aj na televíznej
obrazovke o problémoch; ďalej bolo by potrebné neobmedzovať slobodu vierovyznania
v štátom povolených cirkvách. Aj ďalšie demokratizačné kroky by mala KSČ umožniť,
napr. slobodu slova, slobodné vycestovanie do kapit. štátov, drobné súkromné podnikanie
a pod.; tým by len na autorite získala a tento názor majú aj radoví členovia KSČ.
V ekonomickej oblasti v rámci prestavby sme sa pokúšali uviesť do života zásady nového
hospodárskeho mechanizmu. Z VHJ vznikli po súhlase štátnych orgánov nové štátne
podniky, ktoré budú pracovať na princípe samofinancovania a chozrasčotu. Je to však všetko
veľmi zložité. Nie sú ešte presne stanovené nové „pravidlá hry“ v ekonomike, problémy sú
v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
Dôvodom k realizácii hospodárskych zmien bola stagnácia našej ekonomiky a podobne je to
i v ďalších socialistických štátoch, pričom vyspelé kapitalistické štáty sú naďalej pred nami.
Spôsobili ju asi pretrvávajúce politicko-ekonomické vzťahy v našom štáte. Sú i názory,
že v dôsledku týchto vzťahov ľudia v socializme zleniveli, odučili sa efektívne pracovať,
mnohí pracujú bez záujmu a nekvalitne, pretože nie sú dobre platení. Aj v súčasnom období
prestavby platné zákony nepostihujú v dostatočnej miere horších pracovníkov a preto

v odmeňovaní lepších a horších stále nie je väčší rozdiel.
V totalitnom socialistickom štáte je plánované hospodárstvo dominantným. K jeho oživeniu
by mohla prispieť aj určitá konkurencia medzi štátnymi podnikmi. V tom prípade by sa
vyrábalo nielen podľa plánu ale aj podľa trhu. O tejto možnosti na oživenie socialistickej
ekonomiky sa už uvažovalo počas pokusu o demokratizáciu našej spoločnosti v roku 1968,
avšak k jej realizácii nedošlo.
Voľby riaditeľov podnikov mali byť akoby jeden zo spôsobov novej demokracie; v skutočnosti
žiaden riaditeľ, ak je sebalepší, ale nemá potrebné ekonomické podmienky a vzťahy, nemôže
sám veci pomôcť. Tiež je diskutabilné, či o výbere riaditeľa sa má rozhodnúť výberom alebo
voľbou zamestnancami podniku alebo ako doteraz má byť menovaný do funkcie orgánom
nadriadeným podniku (pretože úplnú samostatnosť štátneho podniku zatiaľ nemožno
predpokladať – ak žijeme v socialistickej spoločnosti).
V roku 1988 tiež prebiehala od marca do mája celoštátna diskusia k zásadám novelizácie
Zákonníka práce, ktorý potom v decembri schválilo Federálne zhromaždenie na spoločnej
schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov.
Postupne sa bude meniť aj postavenie národných výborov v našej spoločnosti; ich práca
by mala byť zbavená formalizmu, mala by im byť daná väčšia právomoc a mali by byť
v úzkom styku s občanmi mesta – svojimi voličmi.
V politickej oblasti vo vzťahu k ZSSR sa v roku 1988 začalo 25. februára sťahovanie
sovietskych operačno-taktických rakiet z územia ČSSR a NDR. Uskutočnilo sa v priebehu
2-och mesiacov 6-timi vlakovými súpravami. V Hraniciach na Morave bolo 39 rakiet OTR
22.
V poslednom období v ČSSR klesla priemerná dĺžka života. Európsky priemer u mužov
je 70 a u žien 77 rokov. V ČSSR sa muži dožívajú 67,6 a ženy 75,9 roka. Tento negatívny
trend spôsobili najmä častejšie sa vyskytujúce ochorenia obehovej sústavy (napr. infarkty)
a ochorenia na zhubné novotvary.
1. MsNV v Piešťanoch v roku 1988
A. Masovopolitická práca MsNV
1. Plénum MsNV. V 1. polroku 1988 zasadalo 3-krát. Účasť poslancov bola 78,6 %-ná.
V 2. polroku zasadalo plénum MsNV 3-krát. Účasť poslancov bola 92,7 %-ná. Pre lepší
styk s občanmi boli na plenárne zasadnutia prizývaní predsedovia uličných organizácií KSS,
zložiek NF SSR, občianskych výborov a menovaní členovia komisií MsNV. Diskutovalo 20
poslancov a účastníkov zasadnutí; v rámci interpelácií vystúpilo 9 poslancov a na ich otázky
odpovedali vedúci odborov MsNV, resp. príslušný funkcionár, buď na plenárnom zasadnutí,
resp. neskôr písomnou formou.
Rada MsNV predkladala na každom plenárnom zasadnutí správu o svojej činnosti medzi
2-ma zasadnutiami pléna MsNV.
2. Stranícka skupina poslancov – komunistov. Zasadala 24.3.1988 – z 53 členov KSS z pléna
MsNV bolo prítomných 47; ostatní sa riadne ospravedlnili.

3. Rada MsNV. V 1. polroku 1988 zasadala 9-krát v súlade s plánom práce. Účasť bola 78
%-ná. V 2. polroku zasadala 5-krát (1 zasadnutie naviac).
Rada MsNV v Piešťanoch prerokovávala materiály spracované jednotlivými odbormi,
organizáciami riadenými MsNV i inými organizáciami poskytujúcimi služby obyvateľstvu
na území mesta.
Účasť členov rady na zasadnutiach za rok 1988:
100 %-ná: Ing. Bábsky, Domorák; 93,3 %-ná: Turčan; 86,6 %-ná: Ing. Poturnaj,
Danko, Martančíková; 73,3 %-ná: Herman, Ing. Šišovský, Ing. Hlobeň, Ščevková; 53,3
%-ná: Ing. Sláma; 40 %-ná: Ing. Sedlák; 26,6 %-ná: Ing.Osvald.
4. Komisie MsNV. V 1. polroku i v 2. polroku roku 1988 pracovalo 13 komisií MsNV
s počtom členov 113; z toho 63 poslancov MsNV. Účasť na zasadnutiach bola vyše 80 %-ná.
Výbor ľudovej kontroly MsNV pracoval s počtom 11 členov, z toho 4 poslanci MsNV.
Účasť 85 %-ná.
Z členov komisií najslabšiu účasť mali poslanci: Boór Vladimír, Kováčová Mária, Tuhela
Vladimír, Komadel Vojtech, Šmehlík Ján, Ing. Madžo Štefan, Štofíková Mária, Fodrán
Pavol, Gubala Jozef, Válková Ľudmila.
5. Správne komisie MsNV. V roku 1988 ich pracovalo 11, z toho 10 komisií na prerokovávanie
priestupkov a 1 komisia starostlivosti o rodinu a deti. Komisie mali 49 členov, z toho 19
poslancov MsNV.
6. Komisie a aktívy Rady MsNV. V roku 1988 pracovalo 20 týchto komisií, aktívy boli 3:
rada spotrebiteľskej kontroly s počtom 70 členov, bytový aktív – 10 členov a 4 aktivisti
VĽK MsNV.
7. Občianske výbory. V roku 1988 ich na území Piešťan pracovalo 19. V
1. polroku
bola účasť 82,2 %-ná, v 2. polroku bola 95 %-ná. Veľmi kladne pri plnení neinvestičnej časti
akcie „Z“ bol hodnotený občiansky výbor č. 17 (predseda Ladislav Oravec) a obč. výbor č.
1 (predseda Gašpar Haring). Veľký kus práce urobili obč. výbory na úseku ochrany a tvorby
životného prostredia vo svojich územných obvodoch.
8. Verejné zhromaždenia občanov. V 1. polroku roku 1988 bolo uskutočnených 20 verejných
zhromaždení, na ktorých sa prehĺbila spolupráca poslancov s občanmi. Prítomných na nich
bolo asi 3 000 osôb. Konali sa tiež doplňovacie voľby 3-och poslancov MsNV.
V 2. polroku boli zhromaždenia organizované od 30.10. do 30.11.1988. Spolu bolo
uskutočnených 21 verejných pohovorov za prítomnosti 2 931 občanov. Diskutovalo
138 občanov, bolo vznesených 280 pripomienok. Zaoberali sa nasledujúcimi oblasťami:
zásobovanie, vzhľad mesta, poskytovanie služieb, bytový podnik, verejný poriadok,
občianska vybavenosť na sídliskách. Tiež poslanci pred svojimi voličmi hovorili o svojej
práci.
Ďalej sa uskutočnili viaceré verejno-prospešné a kultúrno-výchovné akcie a zhromaždenia.
Napr. verejné zhromaždenie pri príležitosti 41. výročia SNP, mierové slávnosti, mierový
pochod Piešťany – Ahoj a pod.

9. Činnosť Výboru ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch v r. 1988.
A. Previerky. V roku 1988 VĽK MsNV vykonal previerky podľa plánu práce i na základe
sťažností podaných občanmi; boli to:
a) previerka ochrany životného prostredia, zameraná na skládky komunálnych odpadov a na
čistotu vodných zdrojov. Vývoz tuhého odpadu zabezpečovali vcelku na primeranej úrovni
Technické služby mesta Piešťany odvozom na riadenú skládku asi 6 km od Piešťan smerom
na Hornú Stredu.
b) Previerka úrovne zásobovania liekmi a ich bezplatného poskytovania obyvateľstvu.
Previerka sa uskutočnila v lekárni č. 11 – 21 na Pavlovovej ulici.
Takmer pri každej dodávke liekov sa vyskytli rozdiely oproti objednávkam a boli zaznamenané
3 až 5 dňové meškanie dodávok. V oblasti dodržiavania noriem zásob, výdaja zahraničných
liekov a pod. neboli zistené nedostatky.
c) Previerka zásobovania vnútorného trhu nedostatkovými druhmi tovaru, ako i kvality
a úrovne poskytovaných služieb s osobitným zreteľom na kúpeľné mesto a strediská
cestovného ruchu v okrese Trnava. Z previerky vyplynulo, že teraz nie je možné ovplyvniť
stav zásobovania nedostatkovými druhmi tovarov. Žiaľ, v letnej kúpeľnej sezóne chýbali
(už tradične) aj viaceré bežné tovary a potraviny z dôvodu veľkého počtu návštevníkov,
rekreantov a kúpeľných hostí v našom meste – to však bolo možné riešiť zlepšením
zásobovania.
d) Previerka pripravenosti tepelných zdrojov na vykurovaciu sezónu v meste Piešťany.
Vcelku bola v poriadku; okrem kotolne na Šimanského ulici, kde bolo potrebné osadiť nový
kotol.
e) Previerka statočnosti pri predaji, zásobovania a predaja tovarov počas predvianočných
sviatkov v maloobchodných predajniach na území mesta Piešťany. Vcelku boli regulačné
opatrenia dodržiavané; aj zásobovanie základnými potravinami bolo dostatočné. Plne sa
potvrdil rozsah nedostatkových tovarov, najmä citrusových plodov, kompótov (marhuľových,
broskyňových a pod.), rybacích konzerv, mrazničiek, chladničiek, farebných televízorov,
hygienických potrieb, atď. Bolo konštatované nedodržiavanie rozvozných plánov chleba
a pečiva. Zatajený tovar bol zistený v 2-och prípadoch.
f) Previerka dodržiavania nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb. o poskytovaní služieb
a predaja tovaru na základe povolenia MsNV v Piešťanoch. Ku dňu previerky vydal MsNV
v Piešťanoch 54 povolení; nesprávne obohacovanie, prípadne iné nedostatky neboli zistené.
B. Riešenie sťažností. V roku 1988 podali celkove občania mesta na VĽK MsNV 70 podaní.
Z toho bolo 52 podaní vybavených priamo; z nich 27 bolo opodstatnených a čiastočne
opodstatnených a 25 bolo neopodstatnených. Najviac opodstatnených sťažností bolo na
opravu a údržbu bytového fondu – 11. Anonymov bolo podaných 11, z toho opodstatnených
3.
Niektorým zodpovedným osobám boli udelené nasledujúce postihy:
výtky, pokarhanie, verejné pokarhanie, hmotný postih, náhrada škody, kádrové opatrenia
a opatrenia podľa iných zákonov.
10. Poslanecké dni. V snahe prehĺbiť spoluprácu poslancov so svojimi voličmi zaviedol
MsNV v Piešťanoch od apríla 1988 tzv. poslanecké dni. Uskutočňovali sa podľa volebných
obvodov ONV, každú stredu od 14.00 do 17.00 hod. na MsNV v Piešťanoch. Zúčastňovali

sa ho poslanci FZ, SNR, KNV, ONV a MsNV nášho mesta.
Pri organizovaní týchto pohovorov s občanmi pomáhali aj občianske výbory.
11. Doplňovacie voľby poslancov do MsNV. V zmysle uznesenia Rady ONV Trnava č. 97
zo dňa 6. mája 1988 sa dňa 18.6.1988 uskutočnili doplňovacie voľby poslancov do MsNV
Piešťany.
Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 924 voličov, z čoho sa volieb zúčastnilo 898
voličov (97,18 %), ktorí odovzdali platný hlas za navrhnutých poslancov. Kandidáti NF boli
zvolení jednomyseľne všetkými prítomnými voličmi.
Do volebného obvodu MsNV č. 2 bol za poslanca zvolený MUDr. Vladimír Klampár, riaditeľ
NsP Piešťany; do vol. obvodu č. 10 bol zvolený Jozef Kubo, technik k.p. Tesla Piešťany; do
vol. obvodu č. 75 bola zvolená Ing. Ľudmila Kiššová, stredoškolská učiteľka SHŠ Piešťany.
Viacerí občania, aj keď sa zúčastnili volieb, kritizovali súčasný systém volieb ako málo
demokratický (malo byť viac kandidátov navrhnutých občanmi). Zrejme v budúcom období
bude sa musieť zmeniť zákon o voľbách v Národnom zhromaždení ČSSR.
12. Zbor pre občianske záležitosti v roku 1988.
V novembri 1988 oslávil ZPOZ pri MsNV v Piešťanoch 35. výročie svojho založenia.
Predsedom ZPOZ v roku 1988 bol Stanislav Turčan, podpredseda MsNV; podpredsedom
ZPOZ bol Karol Škodoň, vedúci odboru školstva a kultúry MsNV; tajomníčkou bola
Katarína Havrilová, pracovníčka odboru školstva MsNV. Ďalej mal ZPOZ ešte ďalších 24
aktívnych členov.
Jedna z najaktívnejších pracovníčiek Anna Plecitá dostala za svoju iniciatívnu prácu čestné
uznanie Slovenskej rady ZPOZ pri Ministerstve kultúry SSR. Okresné vyznamenania ZPOZ
za zabezpečovanie občianskych obradov získali Anna Nebenführová, Klára Pinkasová,
Mária Ďuračková a PhDr. Alexander Jambor. Medailu „Za socialistický rozvoj mesta“
udelila Rada MsNV v Piešťanoch Gustávovi Gembickému, Šarlote Kubovej, Anne Ričovskej
a Kvetoslave Rothovej; ďalší dostali čestné uznania Rady MsNV v Piešťanoch a pamätné
medaily k 35. výročiu založenia ZPOZ. Ministerstvo kultúry SSR a Ministerstvo vnútra
SSR udelilo ZPOZ pri Rade MsNV v Piešťanoch čestné uznanie za dobré umiestnenie
v dlhodobej socialistickej súťaži.
V roku 1988 sa zabezpečovali nasledujúce občianske obrady:
- uvítanie detí do života – v roku 1988 sa narodilo 391 detí rodičom žijúcim v našom meste.
Uvítaných na MsNV bolo 244 detí;
- uzavretie manželstva – v roku 1988 bolo v Piešťanoch na MsNV uzavretých 383 manželstiev,
z nich bez cirkevného pokračovania 317 (podľa udania snúbencov);
- občianske pohreby a rozlúčky – v roku 1988 zomrelo v Piešťanoch 241 občanov. Pohrebov
v meste bolo celkom 222. Občianskych pohrebov bolo 56 a občianskych rozlúčok pred
cirkevným pokračovaním bolo 123. Rečníci k občianskym pohrebom boli: Anna Plecitá,
Anna Ričovská, Gabriel Moyš. Začiatkom novembra sa uskutočnil aj tradičný celomestský
spomienkový akt „Deň pamiatky na zosnulých“ (cirkevný sviatok Všetkých svätých je 1.
nov., Pamiatka zosnulých je 2. nov.);
- občianske slávnosti – boli to napr. výročné svadby, sľuby pionierov, odovzdávanie
občianskych preukazov 15-ročným, atď.
Záverom možno konštatovať, že stále je aktuálna plánovaná rekonštrukcia Domu smútku na

Bratislavskej ceste a jej technickej vybavenosti (napr. ozvučenie).
Tiež sa vyskytlo, že aktívni členovia KSS a spoločenských organizácií boli pochovávaní
s cirkevným pokračovaním, čo bolo v nesúlade s ich údajným svetonázorovým presvedčením.
Väčšinou to však požadovali ich pozostalí rodinní príslušníci.
13. Rada spotrebiteľskej kontroly MsNV v roku 1988. Bola priamo riadená MsNV –
odborom miest. hospodárstva, dopravy, obchodu, poľnohospodárstva a cestovného ruchu.
Cieľom bolo prehĺbiť účasť občanov na riadení a kontrole vnútorného obchodu a to najmä
sledovať statočnosť predaja, dodržiavanie času predaja, hygieny v predajniach, zásobovanie
a pod.
V rade spotrebiteľskej kontroly pri MsNV pracovalo v roku 1988 celkove 59 členov. Bolo
vykonaných 457 previerok a bolo zistených 158 priestupkov. Porušenia menšieho charakteru
sa riešili na MsNV pohovormi so zodpovednými pracovníkmi obchodu. Vážnejšie priestupky
boli v 77-ich prípadoch riešené pokutou v celkovej sume 7 650,- Kčs.
Občanom predávajúcim na trhovisku boli za porušenie príslušných nariadení v 13-tich
prípadoch uložené blokové pokuty v celkovej sume 1 100,- Kčs. Vážnejšie priestupky riešila
správna komisia na úseku miestneho hospodárstva a obchodu; v 7-ich prípadoch uložila
pokutu vo výške 2 400,- Kčs a jedno napomenutie.
B. Výkon štátnej správy MsNV v Piešťanoch v roku 1988
1. Vedenie MsNV v Piešťanoch v roku 1988:
- predseda MsNV : Viliam Herman;
- podpredsedovia MsNV : Ing. Ján Poturnaj – pre úsek plánovania, financií a
výstavby; Ing. Ladislav Bábsky – pre úsek miestneho hospodárstva, obchodu
a bytového hospodárstva; Stanislav Turčan – pre úsek školstva, kultúry,
sociálnych vecí a zdravotníctva;
- tajomník MsNV : Dušan Domorák.
2. Vedúci odborov MsNV v r. 1988
- odbor organizačný a vnútorných vecí MsNV: Ľubomír Valo;
- bytový odbor: Anna Nebenführová;
- odbor školstva a kultúry: Karol Škodoň;
- odbor sociálnych vecí a zdravotníctva: JUDr. Tatiana Chrenková;
- finančný odbor: Mária Ondrušková;
- plánovací odbor: Jozef Valachovič;
- odbor miest. hosp., dopravy, obchodu, poľnohospodárstva a cestovného ruchu:
Ing. Marta Delea;
- odbor výstavby a územného plánovania a architektúry: Ing. Jozef Lipka.
Zmeny vo funkciách vedúcich odborov MsNV v roku 1988 boli nasledujúce:
- odchod do dôchodku:
- Ján Hanus – doterajší vedúci odboru organiz. a vnútor. vecí MsNV;
- Rudolf Horoško – doterajší vedúci odboru výstavby a ÚP;
- prestup: Ľubomír Valo – doterajší vedúci odboru MHDOP a CR prešiel do
funkcie vedúceho odboru organizačného a vnútor. vecí MsNV.

Noví vedúci odborov MsNV teda sú: Ing. Jozef Lipka a Ing. Marta Delea.
3. Ďalšie zmeny vo funkciách pracovníkov MsNV
- predseda VĽK MsNV: Ing. Ľudmila Kiššová; doterajší predseda Izidor Zuzic
odišiel dňom 31.3.1988 do dôchodku;
- vedúca matrikárka MsNV: Magdaléna Duranová; doterajšia vedúca matrikárka
Klára Pinkasová odišla k 31.12.1988 do dôchodku;
- samostatný odborný referent odboru výstavby, územ. plánovania a architektúry
Emil Ruttkay odišiel do dôchodku.
4. Zmeny v Rade riaditeľov pri MsNV v Piešťanoch v roku 1988
Odchod do dôchodku:
- Tesla Piešťany, k.p.: nový riaditeľ Ing. Ivan Osvald, ukončil Ing. Peter Pfliegel, CSc.;
- Poľnohospodárske stavby závod Piešťany: Ing. Ľudovít Hlobeň, ukončil
Ing. Ladislav
Mihalčík;
- Štátne lesy: Ing. Ivan Pribula, ukončil Ing. Ján Tadiaľ;
- Mlyny a cestovinárne, závod Piešťany: Ing. Milan Jakabšic, ukončil Vladimír Turan.
Zmena funkcie:
- Chirana Piešťany, k.p.: Ing. Svätopluk Mečiar, CSc., ukončil Ing. Ján Šicko;
- VÚSST: Ing. Vojtech Kabát, CSc., ukončil Ing. Marián Švrček, CSc.
Uvedené zmeny boli prerokované a schválené na zasadnutí Rady MsNV v Piešťanoch dňa
19.1.1988.
5. Odbory MsNV v Piešťanoch v roku 1988
Boli orgánmi výkonu štátnej správy MsNV.
- Plánovací odbor – nevydával správne rozhodnutia.
- Finančný odbor – v roku 1988 došlo naň 694 podaní, na ktoré bolo vydaných 663
rozhodnutí. Na úseku daní a poplatkov bolo vydaných 630 rozhodnutí – týkali sa dane
z príjmov obyvateľstva a dane domovej.
Na úseku správy a ochrany národného majetku bolo vydaných 33 rozhodnutí – z toho
najviac 21 – boli pridelené pozemky do osobného užívania na výstavbu rodinných domov,
2 na výstavbu garáží a pod.
- Odbor výstavby, územného plánovania a architektúry. Na tento odbor v roku 1988 došlo
celkom 1 317 rôznych listov, z toho bolo 434 podaní v zmysle § 19 Zákona čís. 71/1967 Zb.
Bolo vydaných 414 prvostupňových rozhodnutí – z toho bolo 190 stavebných povolení a 75
kolaudačných rozhodnutí. Proti vydaným rozhodnutiam bolo podaných iba 5 odvolaní.
- Odbor MHDOP a CR. Na úseku miestneho hospodárstva na základe nového nariadenia
vlády SSR č. 2/1988 Zb. o povolení predaja tovaru alebo poskytovania služieb občanmi
bolo vydaných 56 rozhodnutí, z toho v 1-om prípade bola žiadosť zamietnutá. Týmito
rozhodnutiami sa oficiálne povolilo jednotlivým občanom vykonávať krajčírske, stolárske,
klampiarske, murárske, maliarske práce, viazanie kníh a časopisov, vypletanie tenisových
rakiet, opravy mopedov Babeta, zhotovovanie videosnímkov a pod.; bol verejne vydaný
zoznam občanov, ktorým bolo povolené poskytovať tieto služby (sú konkurenciou
socialistickým organizáciám).
Ďalej 12-timi rozhodnutiami bola stanovená prevádzková doba v podnikoch a prevádzkach

služieb. V 5-tich prípadoch sa povolil chov psa v obytnom dome, v 2-och bol zakázaný. Na
tomto úseku bolo celkove podaných 16 odvolaní.
Na úseku dopravy boli vydané rozhodnutia týkajúce sa začatia stavieb mestských komunikácií
(ulica Školská, Obchodná, Budovateľská), ďalej povolenia na uloženie inžinierskych sietí
do mestských komunikácií a pod.
Na úseku obchodu a cestovného ruchu bolo vydaných 247 rozhodnutí. Boli vydané povolenia
na predaj výrobkov vyrábaných alebo spracovaných po domácky. Záporné stanoviská boli
vydané v 7-ich prípadoch pre nekompletné žiadosti a v 6-tich prípadoch v záujme ochrany
zdravia spotrebiteľov a v súlade s odborným stanoviskom Okresnej hygienickej stanice
v Trnave, išlo o žiadosti predaja cukrovej vaty, oblátok, syrových korbáčikov a predaja
liečivých rastlín.
Na úseku poľnohospodárstva vydal odbor 10 rozhodnutí o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu v intraviláne, 8 rozhodnutí k prevodom nehnuteľností, 2 rozhodnutia
o povolení výrubu ovocných stromov. V roku 1988 vydal odbor výzvy na odstránenie burín.
V 6-tich prípadoch bola za nerešpektovanie tejto výzvy rozhodnutím stanovená povinnosť
likvidácie burín pod hrozbou sankcie uloženia pokuty. Táto bola vo výške 20 000,- Kčs
uložení 2-om organizáciám – k.p. Tesla a Tekos Nitra. Odvolanie Tekosu bolo zamietnuté
a o odvolaní Tesly druhostupňový orgán ešte nerozhodol.
- Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva.
V roku 1988 bolo podaných 215 žiadostí o umiestnenie detí do detských jaslí, všetky boli
vybavené.
V oblasti starostlivosti o rodinu a deti bolo na odbor podaných 131 žiadostí, z nich bolo 79
postúpených na ONV Trnava z dôvodu vecnej príslušnosti. V ostatných 52 prípadoch vydal
rozhodnutie odbor MsNV – príspevok do rodiny, kde sú maloleté deti a vdovský príspevok.
Na úseku opatrovateľskej služby bolo vydaných 89 rozhodnutí – o zavedení opatrovateľskej
služby, zmeny opatrovateľky a zmeny úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Na oblasť dôchodkového zabezpečenia smerovalo 73 žiadostí o vdovský dôchodok, 54
o dôchodok manželky, 10 žiadostí o sirotský dôchodok pre 16 detí, 58 žiadostí o zvýšenie
dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu. Tieto žiadosti boli po skompletizovaní postúpené
na ONV Trnava.
Na ONV v Trnave boli postúpené na nepriame vybavenie tiež ďalšie podania – 66 žiadostí
na príspevok na cukrovku, 23 žiadostí na príspevok na nájomné a 9 žiadostí na príspevok za
opatrovanie bezvládnej osoby.
- Odbor školstva a kultúry. V roku 1988 bolo vydaných 114 rozhodnutí povolenia hudobnej
produkcie a 11 povolení technicko-zábavnej činnosti.
Do materských škôl bolo prijatých na území mesta 206 detí.
12-tim žiadostiam o povolenie odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky dieťaťa
o jeden školský rok, resp. žiadostiam o povolenie prijať dieťa skôr do základnej školy (dovŕši
6 rokov v čase od 1.9. do 31.12.) bolo vyhovené.
Odbor sa podieľal aj na konaniach vo veciach povoľovania výrubu stromov rastúcich mimo
les; vydal 36 povolení na výrub stromov.
Na základe nového školského zákona z roku 1984 aj MsNV v Piešťanoch sa podieľal na
zabezpečovaní povinnej 10-ročnej školskej dochádzky žiakov (8 rokov na základnej škole
a 2 roky na niektorej strednej škole). V 3-och prípadoch školská komisia pri odbore školstva
a kultúry musela napomenúť rodičov cigánskeho pôvodu za zanedbávanie riadnej školskej

dochádzky svojich detí.
- Bytový odbor. Vydal v roku 1988 187 prvostupňových rozhodnutí. Z toho bolo 21 o pridelení
bytu cestou miestneho poradníka, 33 o pridelení náhradných bytov alebo náhradného
ubytovania, 26 rozhodnutí o schválení výmen bytov; ďalej 9 rozhodnutí o vyňatí z bytového
fondu, 50 rozhodnutí o pridelení podnikových bytov a pod.
- Odbor organizačný a vnútorných vecí MsNV. Na úseku matriky vydal odbor v zmysle Zák.
čís. 55/1950 Zb. o užívaní a zmene mena a priezviska 6 rozhodnutí o zmene priezviska a 1
rozhodnutie o zmene mena.
Na tomto úseku bolo tiež overených 2 251 podpisov, 2 072 fotokópií a bolo vyslaných 1 587
matričných dokladov.
Odbor tiež úzko spolupracoval s VB, súdmi a prokuratúrou. Bolo vypracovaných 825
správ o povesti a charakteristík pre VB a okresnú vojenskú správu, 262 správ pre súdy
a prokuratúru.
Ďalej bolo vydaných 49 doporučení k žiadostiam o osvedčenie podľa zákona čís.255/1946
Zb. (odbojárska činnosť počas 2. svetovej vojny proti fašizmu), ďalej vyjadrenia k žiadostiam
o milosť, súhlasy na trvalý pobyt osôb prisťahovaných z cudziny.
Odbor vydal cca 400 súhlasov na vycestovanie, cca 100 potvrdení o nahlásení straty
vkladných knižiek a vysvedčení.
Na odbor prišlo v roku 1988 celkom 505 priestupkových oznámení, ďalších 6 prešlo z r.
1987.
3 správne komisie na prejednávanie priestupkov proti socialistickému spolužitiu vydali 373
rozhodnutí k oznámeniam, ktoré prišli v roku 1988.

2. Počasie a príroda v roku 1988
Naďalej pokračovala teplá zima z minulého roku.
V januári bolo začiatkom pomerne teplo a vlhko. Trvalý sneh nebol. Nebezpečenstvo pre
poľnohospodárske plodiny. Denné teploty max +12°C, v noci +5°C. V 2. tretine januára sa
trochu ochladilo. Teploty cez deň max +3°C, v noci -2° až -5°C. Veľké mrazy však neboli.
Tiež stále nepadal sneh. V poslednej tretine opäť teplo a vlhko, pršalo, trvalý sneh nebol.
Denné teploty +3° až +6°C, v noci +1° až +3°C.
Vo februári tiež pokračovala teplá zima. Napr. 1.2. bolo cez deň slnečno, teplota +8°C,
v noci silný vietor. Na druhý deň 2.2. pršalo, ticho, zamračené. 6. februára a 9. februára bol
teplotný rekord – až +13°C. Vcelku v 1. polovici februára bolo premenlivé počasie, vcelku
kľudné a teplé. Aj 10.2. pršalo, cez deň max +4° až +8°C, v noci +1° až +3°C. Vegetácia
začala predčasne ožívať. Jedine 11.2. bol v noci slabý mráz -1° až 0°C. Ráno bola hmla.
Koncom februára, 25.2., konečne napadol prvý trvalý sneh. Horko-ťažko sa udržal. 29.2.
sneh ešte bol; denné teploty +3°C, v noci max -3°C.
Začiatkom marca sa sneh udržal iba v okolí Piešťan. Od 7. marca bolo trošku chladnejšie;
cez deň -2° až 0°C, v noci -5° až -3°C. 12. marca napadlo trochu snehu, avšak sneh sa len
tak-tak držal; cez deň bolo +2°C, v noci -2°C.
Od 12. do 20. marca bolo striedavé, premenlivé počasie; sneh sa stratil. Niekoľko dní bolo
slnečno, cez max. +10°C, v noci iba -1° až 0°C. Niektoré dni bol zas slabý dážď, vtedy

cez deň max +7°C, v noci +1° až +3°C. Zatiaľ sa zima slabo drží; jarné počasie sa ukázalo
trochu 18. marca, keď cez deň bolo +13°C, avšak v noci stále okolo 0°C.
Od 20. do konca marca opäť premenlivé počasie; občas slnečno, občas zamračené a dážď.
Vcelku ešte chladno; cez deň max. +9° až +10°C, v noci 0° až +2°C. Mimo slnečných dní
pršalo 21., 25. a 31. marca, keď predtým fúkal vietor.
V 1. tretine apríla bolo tiež nestále počasie, občas dážď – napr. 8.4. pršalo. Najvyššie denné
teploty boli +13° až +15°C, v noci +2° až +3°C. Od 10. do 15. apríla sa ochladilo. Uškodilo
to niektorým ovocným stromom. Cez deň síce teploty vystúpili max. na +12°C, avšak v noci
bolo -4° až -3°C. 14. apríla bol v noci vietor a cez deň dážď; prechádzal stredný front, cez
deň +6° až +7°C, v noci 0° až +1°C.
Od 16. do 20.4. už jarné počasie, v noci síce iba +1°, avšak cez deň max. 19° až 23°C –
veľmi teplo a jasno.
Od 21.4. do 25.4. opäť chladnejší vzduch; 21.4. trochu pršalo, potom síce jasno a slnečno,
avšak v noci -3° až 0°C, cez deň max. +12°C.
Koncom apríla sa postupne otepľovalo; cez deň bolo teplo a sucho, max až 24°C.
1. mája bolo síce slnečno, avšak fúkal vietor. Niekoľko dní bolo premenlivé počasie;
zamračené bolo a trochu pršalo 3. a 6. mája. Ináč bolo slnečno, sucho a pomerne teplo.
Cez deň až 23°C, v noci +3° až +5°C. Suché a pomerne teplé počasie trvalo aj naďalej v 2.
tretine mája; cez deň max +24°, v noci +11° až +12°C. Až 19.5. bola silná búrka, konečne
veľa pršalo. V dňoch 21. a 22.5. bol vietor a trochu sa zozimilo; denné teploty max +13°C,
v noci +3° až +4°C.
Od 25.5. boli búrky skoro každý deň; 25.5. veľa napršalo, padal aj ľadovec; napr. v miestnej
časti Banka voda zatiekla do pivníc mnohých domov. Pršalo aj 27. a 29.5., teda vlahy bolo
dosť. Teploty v tomto období boli cez deň +22° až +24°C, v noci +13° až +14° C.
Koncom mája stále vlhko a premenlivé počasie; cez deň max +18° až +19°C.
Jún sa začal striedavým počasím. 1. júna bolo po daždi 20°C. Do 10. júna bolo stále premenlivé
počasie, striedali sa daždivé dni so slnečnými. Od 11. do 30.6. bolo premenlivé počasie,
keď sa dokola po niekoľkých dňoch zmenil ráz počasia a denné teploty. V chladnejších
obdobiach trvajúcich 2 – 4 dni bývalo zamračené a občas dážď, cez deň max. 20°C (napr. od
11. do 14. júna, 19. a 20. júna, 23. až 26. júna). Striedali ich obdobia slnečné; vtedy denné
teploty vystúpili na 26°C, v noci však iba na 10° až 11°C. 22. júna a koncom júna vystúpili
denné teploty na 28°C, v noci na 13°C. Koncom júna bolo polooblačno, zrána sa objavovala
hmla.
Začiatkom júla bolo ešte premenlivé počasie – do 3. júla a občas fúkal vietor. Od 4. júla
nastalo horúce počasie, ktoré trvalo až do 15. júla; cez deň bolo max až 30° – 31°C, v noci
až 17° – 18°C. Bolo sucho, voda veľmi klesla vo Váhu. 14. júla bol vietor, zamračené,
slabší dážď. Od 16. do 19. júla sa trochu ochladilo, bolo premenlivé počasie a dážď; cez deň
max 20° – 22°C, v noci 12° až 13°C. Pršalo najmä 19. júla, keď cez deň bolo raz teplo, raz
chladnejšie. Pre poľnohospodárstvo však dážď bol veľmi užitočný.
Od 20. júla opäť oteplenie a slnečno. V posledných júlových dňoch bolo opäť veľmi teplo
– až 33°C.
Aj v auguste bolo stále veľmi teplo a sucho. Max. denné teploty boli až 34°C. Horúčavy
trvali až do 20. augusta. Zrážky boli síce minimálne, aj tak úroda obilia na Slovensku bola
veľmi dobrá. Od 22.8. nastal pokles teplôt, pršalo 22. a 23.8.; denné teploty boli max. 22° –
23°C, nočné 10° – 11°C. Pršalo aj 27.8. V posledných augustových dňoch bolo slnečno, ale

už nie horúčavy.
1. septembra bolo teplo a jasno, až 26°C. 2. septembra bola búrka, veľa pršalo. Trochu sa
ochladilo, cez deň max. 18°C, v noci 5° až 7°C. Ďalšie dni bolo polooblačno. Od 12. do 18.
septembra bolo chladnejšie, 14. až 16. septembra pršalo. Bolo chladno, cez deň max. 14° –
16°C, v noci pokles na +5° až +2°C.
V pondelok 19.9. už bolo trochu teplejšie, cez deň okolo 20°C. Potom až do konca septembra
bolo normálne jesenné počasie, ešte pomerne teplo, v dňoch 28. a 30.9. pršalo.
Začiatkom októbra bolo pekne a teplo, denné teploty až 24°C; zrána bola občas hmla. 7.
októbra sa ochladilo a veľmi pršalo; denná teplota 16°C, v noci +4°C.
Od 10. – 11. októbra bolo polojasno, cez deň max. 19° až 20°C, v noci 5° až 6°C. Niekoľko
dní fúkal juhovýchodný vietor; postupne sa otepľovalo. V strede októbra nastalo „babie
leto“. Cez deň bolo jasno, denné teploty až 22° – 23°C, nočné 7° až 8°C, čo trvalo do 20.10.;
20. októbra pršalo a nastalo postupné ochladzovanie; od 21. októbra ráno bývala hmla, cez
deň však bolo jasno až polojasno. Od 25. októbra boli denné teploty 10° až 12°C, v noci 0°
až +1°C, zrána hmlisto. 29.10. pršalo. Koncom októbra bolo jasno a chladno, cez deň max.
7° a 8°C, v noci -2° až -1°C.
Začiatkom novembra bolo chladno; cez deň bolo zväčša slnečné počasie, v noci mrazy.
Cez deň max. +2° až +5°C, v noci až -8°C. Chladno, slnečno a tiež aj sucho – nepršalo
ani nepadal sneh – bolo až do 12. novembra. 13. novembra bola zmena počasia – padal
sneh s dažďom, navečer a v noci bola poľadovica. Bola tzv. teplotná inverzia – v nížinách
chladnejšie, na horách teplejšie. 14. nov. bolo krátkodobé oteplenie, iba pršalo, ale nemrzlo.
Potom nasledujúce dni bolo postupné ochladzovanie až do 18. novembra; cez deň max. +3°
až +6°C, v noci 0° až -4°C. Potom juhovýchodný vietor priniesol zmenu počasia. 19. a 20.
nov. bolo zamračené, padal dážď so snehom, ktorý sa topil (v noci sneh, cez deň dážď).
22. novembra fúkal severozápadný vietor; začal prenikať vlhký a chladný morský vzduch
od severozápadu, cez deň max. +3°C, v noci až -10°C. 24. nov. bolo zamračené a napadlo
trošku snehu; v noci bolo až -14°C, cez deň max.
-3°C. Koncom novembra, od 26.11.
začína prúdiť teplejší vlhký morský vzduch, bolo hmlisto a zamračené; cez deň max +2° až
+4°C, v noci -2° až -1°C.
V decembri pokračovalo teplejšie a vlhkejšie počasie, väčšinou nemrzlo ani cez deň, ani
v noci. Do 8. decembra bolo zamračené, často pršalo, občas padal dážď so snehom, fúkal
severozápadný vietor. Najvyššie denné teploty boli +4° až +8°C, v noci -1° až +2°C. Toto,
akoby „jarné počasie“, trvalo až do
15. decembra.
Potom nastalo na 2 – 3 dni ochladenie, napadlo trochu snehu, udržal sa však iba 1 deň. Od
19. decembra opäť oteplenie, zamračené a neustály dážď, prípadne so snehom.
21.12. bolo v noci -5°C, cez deň +2°C, Cez Vianoce stále zamračené, občas dážď, fúkal
vietor. Cez deň max +6°C, v noci 0°C alebo slabý mráz. Sneh stále nie je.
Koncom decembra bolo zrána hmlisto, cez deň max +8°C, nočné teploty okolo 0°C; bez
snehu.

3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1988
V roku 1988 sa v Piešťanoch uskutočnili rovnako ako v minulých rokoch opäť oslavy
významných výročí ČSSR i nášho mesta. Išlo opäť o plánované akcie dosť formálneho
charakteru.
Občania mesta sa ich síce zúčastňovali; neprejavovali však na nich patričné oduševnenie,
ktoré sa rok po roku akosi postupne vytráca.
1. Oslavy 40. výročia Víťazného februára
V Piešťanoch sa uskutočnili 25. februára 1988. O 14.30 hod. sa vykonal pietny akt kladenia
vencov na Námestí SNP pri Pamätníku osloboditeľov. O 16.00 hodine sa uskutočnilo
slávnostné stretnutie zakladajúcich členov KSČ a Ľudových milícií v meste so štátnymi
a politickými predstaviteľmi mesta Piešťany v Kongresovej hale Čs. štátnych kúpeľov.
V rámci slávnostnej akadémie v Dome umenia SF vystúpil o 19.00 hod. v kultúrnej časti
Armádny umelecký súbor kpt. J. Nálepku z Bratislavy.
V rámci osláv sa uskutočnili aj ďalšie podujatia.
2. Ľudové milície v Piešťanoch
O víťazstve socialistickej revolúcie v Československu v roku 1948 rozhodla robotnícka
trieda pod vedením KSČ. Z jej radov sa sformovali aj Ľudové milície, ktoré vo februári
1948 revolučne vystúpili do ulíc so zbraňou v ruke; tým sa významne pričinili o to, že u nás
sa uskutočnila socialistická revolúcia nekrvavou cestou.
Od Februára 1948 až podnes boli Ľudové milície spoľahlivým mocenským orgánom diktatúry
proletariátu; boli a sú politickým aktívom strany a súčasne jej ozbrojeným oddielom.
V rokoch 1948 až 1953 sa budovala vnútorná štruktúra Ľudových milícií. Aj v Piešťanoch
a v ich okolí vznikali jednoty ĽM – medzi prvými boli jednotky Hydrostav v Hornej Strede,
v bývalom Figare v Piešťanoch, v Trikote vo Vrbovom, v Mlynoch a v Čs. št. kúpeľoch
v Piešťanoch. V roku 1951 vznikli jednotky ĽM v Kovotechne (terajší VÚSST) a v Strojovej
a traktorovej stanici v Piešťanoch.
Na zakladaní jednotiek ĽM v bývalom okrese Piešťany sa podieľali: Jozef Kubo, Ján Zelka,
Pavol Zelka, František Stračár, Rudolf Števík, Jozef Švec st., Karol Nikodem a ďalší. Oficiálne
ustanovenie okresnej jednotky ĽM v Piešťanoch bolo v roku 1949. Po reorganizácii okresov
sa utvorili ďalšie jednotky ĽM v závodoch Chirana a Tesla.
Aj v súčasnom období sú ĽM pevnou oporou KSČ pri budovaní a ochrane socialistického
zriadenia. Materiálne sú ĽM veľmi dobre zabezpečené. Veliteľské kádre sú politicky
a odborne pripravované v cyklických kurzoch ĽM vo Vysokej škole pozemného vojska gen.
L. Svobodu.
V Piešťanoch majú závodné jednotky ĽM vybudovaný Dom ľudových milícií. Každý
príslušník ĽM v rámci bojovej a politickej prípravy sa zúčastňuje odborného výcviku.
3. Oslavy Medzinárodného dňa žien v Piešťanoch v roku 1988
Dňa 7. marca 1988, t.j. v predvečer MDŽ, prijal predseda MsNV v Piešťanoch Viliam
Herman na návrh MsV SZŽ v Piešťanoch 26 žien na tradičnom stretnutí. Boli to pracovníčky
z podnikov, závodov, spoločenských organizácií NF a funkcionárky: Anna Blahutová zo

ZO SZŽ sídlisko TOM, Alžbeta Drličková z Technických služieb mesta Piešťany, Eva
Dobrucká za Čs. štátne kúpele, Anna Drabantová za ČSAD, Anna Duranová za Zornicu,
Ružena Gajdošová za ZO SZŽ Váh, Alena Gregoričková za Zsl. pekárne p.r., Gabriela
Hajdušíková za VÚRCH, Jarmila Hošová za ZO SZŽ sídliska Adam Trajan, Jana Kalnová
za ZO SZŽ Banka, Jarmila Kopcová za VKUS, Mária Krivoklacká za JRD Družba, Irena
Kučerková za Čedok, Irena Nedorostová za Zlatokov – prevádzka 03, Anna Šáleková za
ZO SZŽ staré mesto, Jana Ševčíková za ZO SZŽ Juh, Berta Ondrisová za Teslu, Anna
Otajovičová za VÚRV, Valéria Vančová za ZO SZŽ Floreát, Alena Valentovičová za VÚSST,
Jaroslava Vavrová za DUV Piešťanka, Viola Zuzaniaková za OD Prior, Angelika Zervanová
za Nemocnicu s poliklinikou, Františka Štetinová za Zdroj, Anna Románeková za MsNV,
Anastázia Rapantová za Komunálne služby mesta Piešťany.
Slávnostného prijatia sa zúčastnili aj predseda MsV KSS Rudolf Hodul, podpredsedovia
MsNV Ing. Ladislav Bábsky a Stanislav Turčan, tajomník MsNV Dušan Domorák
a predsedníčka MsV SZŽ Žanka Beerová.
4. Mestská konferencia KSS v Piešťanoch
Uskutočnila sa v Piešťanoch 26. marca 1988 v Kongresovej hale Čs. štátnych kúpeľov za
účasti 197 delegátov, ktorí zastupovali členskú základňu KSS v našom meste – 2 936 členov
a 186 kandidátov KSS z 84 zákl. organizácií KSS v Piešťanoch.
Konferenciu otvoril Viliam Herman, ktorý privítal delegáciu OV KSS vedenú členom
Predsedníctva OV KSS a tajomníkom OV KSS v Trnave Antonom Hulmanom. Správu
o činnosti MsV KSS od poslednej mestskej konferencie KSS a o úlohách na ďalšie obdobie
predniesol predseda MsV KSS v Piešťanoch Rudolf Hodul. Správu Mestskej kontrolnej
a revíznej komisie KSS predniesol jej predseda Ivan Klučovský.
Verejným hlasovaním zvolili delegáti Mestskej konferencie KSS Mestský výbor KSS,
zložený zo 17 členov KSS a 3-och kandidátov v priemernom veku 43 rokov a 11-člennú
Mestskú kontrolnú a revíznu komisiu KSS.
V diskusii vystúpilo 17 diskutujúcich. Rokovanie Mestskej konferencie KSS v Piešťanoch
bolo ukončené Internacionálou.
5. Oslavy Dňa učiteľov v Piešťanoch v roku 1988
Pri príležitosti 28. marca – Dňa učiteľov (výročný deň narodenia J.A. Komenského) prijali
predseda MsNV Viliam Herman, predseda MsV KSS Rudolf Hodul, podpredseda MsNV
S. Turčan, tajomník MsNV D. Domorák a vedúci Odboru školstva MsNV v Piešťanoch K.
Škodoň delegáciu učiteľov, majstrov odborného výcviku a školských pracovníkov mesta.
Boli to: Oľga Urbanová z I. ZŠ, Milena Haberernová z II. ZŠ, Milan Kobelár z III. ZŠ,
Emília Ištvanovičová zo IV. ZŠ, Emília Svobodová z V. ZŠ, Daniela Albertová zo VI. ZŠ,
Ľubica Gažová zo VII. ZŠ, Viera Švančarová – Osobitná škola, Natália Marková – ZŠ pri
Detskom neurologickom ústave, Jarmila Vavrová – ZŠ pri Detskom rehabilitačnom ústave,
Eva Mrňová – ĽŠU, Emil Popelka – DPaM, Eva Liková – SOU vodohospodárske, Marta
Hegerová – SOU Mojmírova, Zuzana Šandriková – Gymnázium, Helena Široká – SHŠ,
Anna Horažďovská – SPŠE, Otto Šuchman – SPŠ odbor záhradnícky, Ing. Ján Klimek –
SOU elektrotechnické, Gabriela Krutá – ZŠ pri neurologickom ústave, Emília Drabáková –
17. MŠ, Iveta Ščasná – 16. MŠ, Marta Strečanská – 18. MŠ, Anna Sedláková – 7. MŠ, Erika
Kuchtíková – 20. MŠ, Elena Ertlová – 9. MŠ.

Viliam Herman vo svojom prejave ocenil záslužnú prácu pedagogických pracovníkov nášho
mesta.
Pri príležitosti Dňa učiteľov udelila Rada KNV a Zsl. krajská odborová rada v Bratislave
čestné uznanie Viere Slaninkovej, zástupkyni riaditeľa III. ZŠ v Piešťanoch.
6. Oslavy 43. výročia oslobodenia Piešťan
Aj napriek nepriazni počasia sa 31. marca 1988 pri príležitosti oslobodenia Piešťan – 43.
výročia – uskutočnila plánovaná manifestácia a kladenie vencov k Pamätníku osloboditeľov
na Námestí SNP.
Hlavný prejav predniesol podpredseda MsNV v Piešťanoch Stanislav Turčan.
7. Oslavy 1. mája 1988
Oslavy Sviatku práce sa začali 30. apríla stavaním májov, zároveň účinkovala dychová
hudba Inovčanka v Gottwaldových sadoch pri predajni Slovenská kniha.
1. mája sa o 9.00 hodine uskutočnila na parkovisku pri Ulici kpt. Nálepku manifestácia
pracujúcich a mládeže z Piešťan a blízkeho okolia. Slávnostný prejav predniesol námestník
ministra kultúry SSR a poslanec FZ za naše mesto Pavol Koyš. Od 9.30 do 11.00 hod. trval
1. májový sprievod ulicami kpt. Nálepku a Pavlovovou pred prehliadkovou tribúnou až po
začiatok Pionierskej ulice.
Potom sa začali prvomájové veselice. Doobeda aj poobede sa uskutočnili koncerty
dychovej hudby súborov Chirana, Inovčanka a Lopašovanka jednak v hudobnom pavilóne
v Gottwaldových sadoch, tiež na Kúpeľnom ostrove a na Námestí Dukelských hrdinov.
Uskutočnila sa tiež 1. májová plavba loďou Adam Trajan s vystúpením hudobných skupín
Slniečko a Piešťanský dixieland.
8. Oslavy 9. mája
Oslavy Dňa víťazstva v našej vlasti sa začali 5. mája poobede pietnym aktom kladenia
vencov na Námestí SNP. 6. mája dorazila na Nám. SNP štafeta vďaky Bratislava Slavín –
Piešťany.
8. mája doobeda sa uskutočnil koncert dychovej hudby Domu kultúry ROH z Dubnice nad
Váhom v hudobnom pavilóne. 9. mája večer sa uskutočnila slávnostná akadémia v Dome
umenia SF; v kultúrnej časti vystúpila Darina Laščiaková v programe „Ľúbim ťa, domov
môj“.
9. Doplňovacie voľby poslancov MsNV
Dňa 18. júna 1988 sa uskutočnili Doplňovacie voľby po zániku mandátu 3-och poslancov
MsNV. Za poslancov MsNV v Piešťanoch boli zvolení:
MUDr. Vladimír Klampár, riaditeľ NsP v Piešťanoch pre volebný obvod č. 2; Jozef Kubo,
technik k.p. Tesla Piešťany pre volebný obvod č. 10; Ing. Ľudmila Kiššová, stredoškolská
učiteľka SHŠ v Piešťanoch pre volebný obvod č. 75.
Vo volebných zoznamoch bolo zapísaných 924 voličov, z čoho sa volieb zúčastnilo 898
voličov (97,18 %), ktorí odovzdali platný hlas za navrhnutých kandidátov Národného frontu.

10. Slávnosti mieru a oslavy 44. výročia SNP
Mestské mierové slávnosti čs. – sov. priateľstva a oslavy 44. výr. SNP sa v Piešťanoch začali
29.8.1988 manifestáciou pracujúcich a mládeže mesta so slávnostným prejavom predsedu
MsV KSS R. Hodula a pietnym aktom kladenia vencov na Nám. SNP. Zdravicu sovietskemu
ľudu prečítal Ing. J. Poturnaj, predseda MsV ZČSSP.
30.8.1988 večer v Dome umenia SF vystúpil sovietsky folklórny súbor piesní a tancov
ARMAZI z Gruzínskej SSR.
31.8.1988 bola otvorená výstava „Intourist informuje“ vo výstavnej sieni V starej lekárni na
Pavlovovej ulici.
1.9.1988 sa začal na školách nový šk. rok a pre všetkých žiakov sa uskutočnila tzv. hodina
mieru.
2.9.1988 sa uskutočnilo pre deti maľovanie na chodníku.
3.9.1988 sa uskutočnil v Piešťanoch mierový pochod na trase od Nám. SNP až po
výletné stredisko Ahoj za Bankou. Tam na mierovom mítingu prehovoril MUDr. Alojz
Lulovič, predseda Mestskej mierovej rady. Mestské mierové slávnosti boli ukončené dňa
4.9.1988 vystúpením Ústrednej dychovej hudby banského kombinátu z družobného mesta
Sangerhausen v NDR.
11. Deň ČSĽA v Piešťanoch
Deň Československej ľudovej armády sa v Piešťanoch realizoval dňa 6.10.1988. V jeho
rámci sa uskutočnil deň otvorených dverí; t.j. prehliadka bojovej techniky pre deti ZŠ
a spoločné posedenie hostí s vedením vojenského útvaru.
12. Oslavy 71. výročia VOSR a Mesiac ČSSP v Piešťanoch
Pri príležitosti osláv 71. výročia VOSR sa uskutočnila v našom meste dňa 7.11.1988
manifestácia pracujúcich a mládeže s pietnym aktom kladenia vencov na Nám. SNP.
Slávnostný prejav predniesol Emil Frič, podpredseda MsV KSS v Piešťanoch.
Večer 7.11.1988 sa uskutočnil slávnostný večer v Dome umenia SF k otvoreniu Mesiaca
ČSSP, na ktorom vystúpil spevácky zbor učiteľov z Bujvidišskej priemyselnej školy
z Vilniusu v ZSSR.
V priebehu Mesiaca ČSSP – od 7.11. do 12.12. sa uskutočnilo množstvo podujatí. V kine
Moskva to bol Týždeň sovietskeho filmu, MsKS v spolupráci s MsV ZČSSP uskutočnilo
súťaž pre žiakov „Čo vieš o ZSSR“, ďalej umelecké súťaže pre mládež „Melódie priateľstva“,
„Puškinov pamätník“, „ZSSR očami detí“. Ďalej sa uskutočnili športové súťaže o Pohár
VOSR vo volejbale a v kolkoch, tiež DPaM zorganizoval Lesný beh VOSR.
Pri príležitosti ukončenia Mesiaca ČSSP sa na Malej scéne I. Krasku uskutočnil slávnostný
večer. K účastníkom večera prehovoril predseda MsV ZČSSP a podpredseda MsNV Ing.
Ján Poturnaj. Vo svojom príhovore pripomenul významné jubileum – 45. výročie podpísania
československo-sovietskej spojeneckej zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej
spolupráci. Potom si prítomní minútou ticha uctili pamiatku obetí ničivého zemetrasenia
v Arménsku. V kultúrnom programe s veľkým úspechom vystúpil poľnohospodársky
folklórny súbor Striebornica.

4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1988
1. JRD Družba Piešťany
V roku 1988 sa dosiahli vcelku dobré výsledky. V rastlinnej výrobe čiastočne u niektorých
plodín ovplyvnili výsledky klimatické podmienky. Zima na začiatku roku bola síce mierna,
avšak trvala dlhšie, takže sa jarné práce začali až 26. marca. Keďže bol v marci, apríli a v 1.
polovici mája pomerne nedostatok vlahy, preto sa vegetácia trochu oneskorila. V jeseni bolo
vcelku pekné a suché počasie.
Okrem hlavných poľnohospodárskych prác ako je siatie a zber úrody patričná pozornosť sa
venovala aj ostatným prácam. Napr. maštaľný hnoj bol rozmietnutý a zaoraný na ploche 430
ha. Na jeseň až do 20. novembra sa vykonávala na ploche 1 800 ha hlboká orba.
Hlavné úlohy rastlinnej výroby napriek nie najlepším klimatickým podmienkam boli splnené.
Celková výroba obilovín bola splnená na 103,4 %; plán nebol splnený v zbere kukurice.
Dobré výsledky sa dosiahli najmä vo výrobe pšenice ozimnej, kde plán 3 845 ton bol
prekročený o 438 ton. Zasiate boli odrody Iris, Rosana, Viginta, Danubia i ďalšie. Pšenice
ako potravinárskej bolo realizovanej 85 %.
Z celkovej produkcie jačmeňa bolo 93 % sladovníckeho jačmeňa, t.j. 850 ton; kukurice
škrobárenskej 52 %, t.j. 980 ton. Z hľadiska kvality patrila väčšina produktov do II. triedy.
Vo výrobe osív boli plánované úlohy splnené u pšenice, jačmeňa, ovsa a osivovej cukrovej
repy. Plán však nebol splnený u ostatných osív, najmä u kukurice na osivo, bôbu, lucerky na
semeno a osivových tráv.
Zlepšenie oproti minulému roku bolo vo výrobe krmovín, podarilo sa zabezpečiť dostatočné
množstvo siláže pre zimné obdobie. Plán však nebol splnený vo výnose silážnej kukurice.
Pomohol však zber kôrovia v množstve vyše 3 000 ton a jeho zapracovanie do siláže; tiež
pomohli i letné miešanky, ktoré pri dobrej úrode predĺžili „zelené“ kŕmenie a tak ušetrili
siláž na zimné obdobie. Pre budúci rok je však potrebné zvýšiť výrobu krmovín na 3 800
ton.
Dlhoročným problémom je výroba cukrovej repy, u ktorej sa z plánovaných 7 000 ton
podarilo vyprodukovať iba 5 393 ton. Zber cukrovej a kŕmnej repy je vždy dosť namáhavý.
Príčiny nesplnenia plánu boli však nielen objektívne (nevhodná mechanizácia, počasie,
pôda), ale tiež aj subjektívne (málokvalitná práca pri sejbe, ošetrovaní a zbere úrody).
V posledných rokoch investovalo JRD 14 miliónov Kčs do rekonštrukcie závlahových
zariadení, ktoré umožňujú zavlažiť 2 250 ha plochy. V roku 1988 zavlažili 1 679 plôch pri
celkovej spotrebe 1 411 m3 vody.
V roku 1988 v oblasti živočíšnej výroby dosiahlo JRD veľmi dobré výsledky a to z hľadiska
kvantity i kvality. Hrubá produkcia živočíšnej výroby bola splnená na 106,7 %. Napr.
odchovalo sa o 128 kusov teliat a o 180 kusov ciciakov viac ako bolo určené plánom.
Odchov teliat na 100 kusov kráv bol 124,2 kusa a odchov ciciakov na prasnicu priemerne
20,63 kusov.
Úlohy v dodávke mäsa boli splnené na 100,4 %, mlieka na 101,9 %. Priemerná realizačná
cena mlieka bola 3,87 Kčs za liter.

5. Priemysel, štátny a družstevný obchod v Piešťanoch v roku 1988
1. Čs. štátne kúpele v Piešťanoch v roku 1988
a) Základné údaje za rok 1988.
Počet lôžok bol 2 219. Počet ústavne odliečených pacientov v roku 1988 bol 33 542. Z toho
z 52 kapitalistických a rozvojových štátov prišlo 6 219 pacientov, zo 7-ich socialistických
štátov 7 816 pacientov, zbytok z ČSSR.
Z kapitalistických štátov najviac pacientov prišlo z Rakúska – 1 715, z NSR – 1 155, z USA
– 728, z Kuwaitu 675, zo SAE 513, zo Západného Berlína 332, z Jordánska 229, z Libanonu
142, zo Švajčiarska 109, atď.
Zo socialistických štátov bolo najviac pacientov z NDR – 7 277, z Poľska – 477 a z Maďarska
– 51.
Počet ambulantne odliečených pacientov bol v roku 1988 13 541.
Na investičnú výstavbu bolo použitých celkom 17 602 tis. Kčs, na generálne opravy 9 894
tis. Kčs.
b) Termálne vrty v kúpeľoch.
Čs. štátne kúpele v Piešťanoch plánujú vybudovať pri liečebnom dome Slovan nový
balneologický komplex (ako je komplex Balnea na Kúpeľnom ostrove). Z toho dôvodu bolo
potrebné preskúmať existenciu termálnych prameňov aj na pravej strane Váhu.
Vedúci odbornej skupiny, poverenej touto záležitosťou, bol Augustín Rebro, obyvateľ nášho
mesta a odborník pre oblasť minerálnych vôd.
Uskutočnili sa viaceré záchytné vrty: za LD Slovan do hĺbky 650 m, kde sa zachytila termálna
voda s teplotou 38,2°C s výdatnosťou 2,5 l/sek; pri LD Riviera vrt hlboký 600 m zachytáva
termálnu vodu 42°C s výdatnosťou 4 l/s. Tretí vrt bol pri Kolonádnom moste – môže sa
využívať ako rezerva v prípade technickej poruchy na predchádzajúcich 2-och vrtoch. Tieto
vrty by nemali mať negatívny vplyv na hlavné termálne pramene na Kúpeľnom ostrove.
Mimochodom v Koplotovciach pri Piešťanoch sa vyskytujú tiež termálne pramene –
výdatnosť 18 l/s a teplota 25°C.
2. 125. výročie Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch
Piešťanské kúpele oddávna úspešne využívali na liečenie poranení a reumatických chorôb
aj vojaci.
V 19. storočí majiteľ piešťanských kúpeľov, gróf Erdödy, sa v roku 1859 protokolárne
zaviazal, že povolí bezplatne, prípadne za polovičné sadzby, používanie vaňových kúpeľov
a bahenných zábalov pre vojakov a dôstojníkov. Na základe uvedeného bol postavený
a v roku 1863 daný do užívania kúpeľný stav pod názvom Militer Badehaus Kasserne.
V rokoch 1908 až 1909 došlo k rozšíreniu ústavu o nový pavilón Isabela.
O liečenie v ústave bol už v minulosti veľký záujem, napr. od roku 1863 do začiatku 1.
svetovej vojny v roku 1914 sa v ústave odliečilo 5 890 dôstojníkov a 20425 vojakov. Počas
1. svetovej vojny slúžil ústav pre iné vojenské účely a až v roku 1920 bol VKÚ daný znovu
do prevádzky. VKÚ slúži vojakom aj v súčasnom období; poskytuje kúpeľnú rehabilitačnú
liečbu v komplexnom ponímaní modernej rehabilitácie s dôrazom na individuálny prístup
k pacientovi. Náčelníkom VKÚ v Piešťanoch je plk. MUDr. Jozef Šmondrk.

3. Nová predajňa Zdroja v Piešťanoch
Bola otvorená nová predajňa Zdroj Trnava na Vrbovskej ceste v Piešťanoch. Občania
tam môžu nakupovať základné druhy potravín, je tam tiež oddelenie drogérie a sortiment
nápojov. Pre väčšiu spokojnosť obyvateľov Piešťan však vcelku treba celkove zlepšiť systém
zásobovania, ktorý často nespĺňa požiadavky objednávok.
4. 10. výročie Kovoprojektu v Piešťanoch
Vysunuté pracovisko bratislavského Kovoprojektu sídli už 10 rokov aj v Piešťanoch;
nachádza sa na sídlisku Váh na Valovej ulici.
Za toto obdobie Kovoprojekt zabezpečoval komplexnú prípravu projektov, predovšetkým
objektov v Piešťanoch; napr. projekt pre ČSÚAPZ, projektovú dokumentáciu objektov
Chirany, Domu služieb, Domu ľudových milícií, záhradníckeho areálu Technických služieb;
tiež aj projekty pre podniky v iných mestách.
5. 20. výročie otvorenia Magnólie v Piešťanoch
Hotel Magnólia v Piešťanoch patriaci podniku Interhotel v Bratislave oslávil 20. výročie
svojho vzniku.
Hotel spolu s Thermiou Palace patrí medzi najluxusnejšie hotely v Piešťanoch; úrovňou
poskytovaných služieb patrí medzi hotely typu A. Má 122 izieb a 7 apartmánov – t.j. spolu
250 ubytovacích možností; ďalej je tam reštaurácia, kaviareň a Herold bar – každé má po
100 miest.
O prevádzku hotela sa v roku 1988 staralo 161 pracovníkov. Riaditeľom je Rudolf Bezák.
Z hotela postaveného na pravej strane Váhu je pekný výhľad na vodnú panorámu Váhu
a Sĺňavy, na Červenú vežu a Kúpeľný ostrov.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje v roku 1988
1. Bytová výstavba v Piešťanoch v roku 1988
V roku 1988 bolo dodávateľskou formou dokončených spolu 200 bytov v Piešťanoch;
všetky tieto byty boli postavené v lokalite A. Trajan II. v juhozápadnej časti mesta. Pôvodne
malo byť tam ukončených v roku 1988 232 bytov, avšak v termíne nebol odovzdaný blok
č. 16 (32 bytov). Z dokončených bytov je 32 komunálnych, t.j. štátnych a 168 družstevných
bytov.
Formou individuálnej bytovej výstavby (rodinné domy) bolo v roku 1988 ukončených 30
bytových jednotiek na lokalitách Banka – Tobolka a na Komenského ulici, Vodárenskej ulici
a v Bodone.
Celkový stav bytového fondu v Piešťanoch bol v roku 1988 11 841 bytov, v roku 1987 bolo
11 637 bytov; zaznamenal sa teda nárast 204 bytov (230 bolo novopostavených a úbytok
bytového fondu bol 26 bytov).
V rámci komplexnej bytovej výstavby však za výstavbou bytov zaostáva výstavba občianskej
a technickej vybavenosti. Pozemné stavby z rôznych dôvodov meškali s budovaním objektov
občianskej vybavenosti. V roku 1988 pokračovala výstavba združeného zdravotníckeho
zariadenia, Dom služieb v Piešťanoch mal prestávku vo výstavbe. Pokračovala výstavba

materskej školy a detských jaslí na sídlisku A. Trajan, maloobchodného zariadenia na
sídlisku A. Trajan a začala sa výstavba 24-triednej Základnej školy A. Trajan. Aj napriek
určitému pokroku sa veľké sídlisko A. Trajan z hľadiska potrebnej občianskej vybavenosti
nachádza stále v nepriaznivej situácii.
Tiež pokračovala realizácia obchodnej vybavenosti na Vrbovskej ceste.
V rámci technickej vybavenosti individuálnej bytovej výstavby sa vykonali stavebné práce
v príslušných lokalitách; technickú vybavenosť zabezpečovali zväčša Technické služby
mesta Piešťany. Na Banke – Tobolke pokračovalo budovanie inžinierskych sietí (nn elektr.
rozvody); tam spomaľoval postup prác a to najmä vybudovanie ulice, pomalý postup prác
niektorých stavebníkov. Na Komenského ulici sa v rámci inžinierskych sietí vybudovalo
viacej, najmä v roku 1987 (voda, rozvody nn, verejný odpad, mestská komunikácia). Tiež
sa budovalo na Vodárenskej ulici a Bodone.
2. Perspektíva výstavby bytov v Piešťanoch
V období rokov 1986 – 90 sa naplánovalo v Piešťanoch začať stavať byty dodávateľskou
formou na 9-tich lokalitách (rodinných domov formou IBV). Do konca roku 1990 za uvedené
obdobie sa v týchto lokalitách plánuje ukončiť výstavbu 1 151 bytov a ostatných do roku
1993. Sú to:
- lokalita Vrbovská cesta – v roku 1986 bolo ukončených 136 bytov;
- lokalita Adam Trajan II. stavba – dodávateľ Pozemné stavby tam má postaviť
celkove 776 bytov, ktoré všetky majú byť ukončené v rokoch 1986 – 90.
Začalo sa tam stavať v roku 1986 – 240 bytov, v roku 1987 – 232 bytov a
v roku 1988 – 304 bytov; dokončilo sa tam v roku 1987 – 240 bytov, v roku
1988 – 200 bytov a ostatných 336 bytov sa má dokončiť v roku 1989;
- lokalita A. Trajan III. stavba – má sa tam postaviť 712 bytov. V rokoch
1989 – 90 sa má začať stavať 342 bytov a v roku 1990 sa má ukončiť 192
bytov. Ostatné sa začnú stavať a ukončia v ďalších rokoch;
- lokalita Centrum – sa má postaviť 96 bytov; začnú sa stavať v roku 1990;
- lokalita na Ulici Čsl. armády – sa má postaviť 35 bytov, majú sa ukončiť
do konca roku 1990;
- lokalita Svojpomoc X. okrsok – má sa postaviť 88 bytov, začnú sa stavať
v roku 1990;
- lokalita Svojpomoc Vážska ulica – sa má postaviť 12 bytov; začali sa stavať
v roku 1987 a skončia v roku 1990;
- lokalita Svojpomoc Nám. Dukelských hrdinov – má sa postaviť 30 bytov;
začnú sa stavať v roku 1989;
- lokalita Svojpomoc Sládkovičova ul. – má sa postaviť 21 bytov; začnú sa
stavať v roku 1989.
V rokoch 1991 – 95 sa začnú stavať byty aj na ďalších 4-och lokalitách v Piešťanoch, kde sa
má postaviť ďalších 936 bytov. Sú to lokality: IV. okrsok – 720 bytov, DPD Valova ulica –
38 bytov, DPD IV. okrsok – 118 bytov, Balakovská ul. – 60 bytov. V rokoch 1991 – 95 sa má
vcelku spolu aj s bytmi, ktoré sa začali budovať v rokoch 1986 – 90, dokončiť 1 242 bytov.
3. Bytová politika MsNV v Piešťanoch v roku 1988
K začiatku roku 1988 bolo na MsNV v Piešťanoch evidovaných 599 žiadateľov o štátne

byty; z nich bolo vyradených 224, teda evidovalo sa 375 žiadostí, z ktorých sa ku koncu
roku 1988 vytvoril miestny poradník na byty.
V roku 1988 Bytový podnik mesta Piešťany obhospodaroval 3 357 bytových jednotiek,
z ktorých bolo 2 806 bytov I. kategórie.
Bytová komisia MsNV v roku 1988 úzko spolupracovala s bytovým odborom MsNV.
Súkromné ubytovanie – v roku 1988 bolo oficiálne evidovaných 107 ubytovateľov z radov
občanov prostredníctvom cestovnej kancelárie Čedok a 80 ubytovateľov prostredníctvom
cest. kancelárie Tatratour.
4. Otvorenie novej budovy Mestskej knižnice v Piešťanoch
Nová reprezentačná budova MsK v Piešťanoch na Školskej ul. bola daná do užívania 7.
apríla 1988 (viď. Kapitola 8. Kultúra).
5. Investičná časť akcie „Z“ v roku 1988
V rokoch 1986 až 1988 boli dokončené, rozostavané a začaté nasledujúce stavby v rámci
investičnej časti akcie „Zveľaďovanie“. Celkove ide o 29 stavieb: predajňa Zdroj sídlisko
A. Trajan; otvorený tréningový prístrešok TJ Váh; rozšírenie tenisového areálu; obklady
interiérov zimného štadióna; zberňa Sazky TJ Sĺňava; výkupňa druhotných surovín;
príjazdová cesta, parkovisko a TÚ zimného štadióna; úprava obvodového plášťa knižnice;
detské jasle Ul. 9. mája; telocvičňa pre tenisový oddiel; Dom branných športov; plynofikácia
Furdekova, Moyzesova ul.; plynofikácia Díčova ul.; dostavba požiarnej zbrojnice; verejné
osvetlenie Obchodná ul.; kanál ÚK – športová hala Tesla; soc. hygienic. zariadenie TJ Sĺňava;
urnový háj cintorína Bratislavská ul.; dostavba detských jaslí a inžin. siete Sihoť; dočasná
základná škola A. Trajan; vodovod miest. časť Kocurice; prístavba domu smútku Banka;
plynofikácia Žilinská cesta; STL plyn a prípojka ZŠ m.č. Banka; plynofikácia Bajzovej
ul.; úprava areálu Komunálnych služieb mesta Piešťany; TÚ telocvičňa Valova ul.; hangár
Aeroklubu Zväzarmu; miestna komunikácia Školská ulica.
Z ostávajúcich akcií je v príprave stavba strediska služieb m.č. Banka a ďalšie plynofikácie
(Pionierska, Štúrova ul. a pokračovanie Banka). Tiež sa začali realizovať parkové úpravy na
zrušenom Pažitskom cintoríne na ulici Hoštáky pri potoku Dubová.
6. Technické služby mesta Piešťany v roku 1988
V roku 1988 zakúpili TS mesta Piešťany nové stroje a zariadenia: napr. polievací automobil,
dozér, vozidlo pre vývoz 1 100 litrových kontajnerov, multicar – valník a ďalšie.
Technické služby sa podieľali na realizácii viacerých stavebných akcií v rámci akcie „Z“.
Tiež zabezpečovali prevádzku viacerých prevádzkarní, ako sú sauna Heinola (má 15 rokov
existencie), letné kúpalisko, zimný štadión a pod.; tiež udržiavali v činnosti 1 600 svetelných
bodov verejného osvetlenia, 4 svetelné križovatky, 13 blikačov na križovatkách, atď.
TS mesta Piešťany zabezpečovali v sezóne prevádzku 5-tich strážených autoparkovísk,
celoročne prevádzkovanej mestskej tržnice so 190-timi stolmi, 1 trhové miesto, 5 verejných
WC, 48 čakární mestskej hromadnej dopravy, atď.
Ďalej sa v roku 1988 Technické služby mesta Piešťany starali o mestskú zeleň, údržbu
a zametanie mestských komunikácií, o dopravné značky a označenia, odvoz odpadu, atď.

7. Návrh na schválenie projektovej dokumentácie „Centrum služieb Banka“
Miestna časť Piešťan, bývalá obec Banka, bola v minulom období dosť zanedbaná. Chýba
tam doteraz kanalizácia, v časti Banky i vodovod, je tam nedostatočná úroveň služieb a pod.
V lokalite Banka – Tobolka, kde vzniklo malé sídlisko rodinných domov; tiež chýbajú
inžinierske siete, cesta je blatová.
V rámci investičnej časti akcie „Z“ sa má vybudovať stavba Centrum služieb Banka v m.č.
Banka. Keďže, ako už bolo spomenuté, v tejto časti mesta nie sú dostatočné služby a občania
musia chodiť za nákupmi a službami do centra Piešťan.
V navrhovanom objekte by mala byť pošta, zberňa prádla, holič a kaderník, predajňa ovocia
a zeleniny, mäsa a mlieka a veľká predajňa strojsmaltu. Celkové náklady stavby sa plánujú
cca na 5,5 mil. Kčs.
8. Výstavba garáží v meste
Keďže viacerí občania mesta žiadali o pridelenie pozemkov na výstavbu garáží, bola
povolená výstavba garáží na pozemkoch v lokalite mimoúrovňová križovatka štátnej cesty
II/499 – „Nadjazd“.
Nadjazd ide nad železničnou traťou v smere na Vrbové, resp. na diaľnicu od Bratislavy.
9. Povodňový plán záchranných prác mesta Piešťany
Bol schválený Radou MsNV v Piešťanoch dňa 9. júna 1988 uznesením číslo 130/88-R.
Cez mesto Piešťany preteká rieka Váh, potom Dudváh (cez m.č. Kocurice 4 km od centra
Piešťan), Vápenický potok (cez m.č. Banka) a potok Dubová.
10. Čistička odpadových vôd v Piešťanoch
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, okresný závod so sídlom v Piešťanoch má na
starosť zásobovanie mesta pitnou vodou a zároveň čistenie odpadových vôd.
V Piešťanoch bola od 21.12.1985 daná do prevádzky nová čistička odpadových vôd v náklade
60 mil. Kčs; doplnila tým starú čističku z roku 1965, ktorá už kapacitne nestačila. Skúšobná
prevádzka piešťanskej čističky sa má skončiť 30. júna 1989. Predpokladá sa, že dosiahne
trvale žiadané čistiace parametre, t.j. 92 %.
11. Pomenovanie nových ulíc v Piešťanoch
Názvoslovná komisia Rady MsNV v Piešťanoch predložila rade MsNV návrh na pomenovanie
nových ulíc v meste. Názvy nových ulíc:
a) na sídlisku A. Trajan: Ulica A. Trajana, Ulica M. Bela, Ulica F.E. Scherera;
b) v severnej časti mesta: výstavbou rodinných domov vznikla ulica rovnobežná s existujúcou
Vodárenskou ulicou – názov Topoľová ulica.
12. Doprava na území Piešťan v roku 1988
a) Cestná doprava. V našom meste je v súčasnosti pomerne nevyhovujúci cestný komunikačný
systém. Prepravu občanov a návštevníkov mesta v hlavnej miere zabezpečovali autobusy
mestskej hromadnej dopravy podniku ČSAD. V súčasnom období nie sú vhodné podmienky
napr. na zavedenie trolejbusovej dopravy. Tiež je stále aktuálna potreba výstavby nového
mostu cez Váh pre hromadnú prepravu.

Pretrvávajú stále problémy, ako napr. nevyhovujúci stav povrchu niektorých ulíc, problémy
s parkovaním, dodržiavanie ochrany kúpeľnej časti mesta pred preťažením motorovými
vozidlami a pod.
V meste bolo v roku 1988 554 stĺpov dopravného značenia s 824 dopravnými značkami.
V samotnom meste sa vyskytovali problémy s organizovaním dopravy.
Vodič prechádzajúci cez mesto po hlavnej komunikácii Bratislava – Žilina prechádza 3-mi
svetelnými križovatkami (4. prerušuje jazdu na zabezpečenie prechodu pre chodcov zo
sídliska A. Trajan), avšak niektoré ďalšie križovatky sú pre vodičov nebezpečné, najmä
ak domy zakrývajú výhľad a nie je vidieť príchod vozidla z križujúcej ulice. Napr., veľmi
nepríjemnou je križovatka v tzv. Starých Piešťanoch pri reštauračnom zariadení Jednoty
Vŕšok, kde vodič prichádzajúci z vedľajšej cesty nevidí priamo vozidlá prichádzajúce po
hlavnej ceste od Žiliny (iba pomocou zrkadla).
Na druhom hlavnom ťahu Vrbové – Topoľčany vodič prechádza v meste iba 2-mi svetelnými
križovatkami, avšak častokrát ho zas zdrží prechod cez Váh po Krajinskom moste; cez most
totiž nemôžu prejsť súčasne 2 nákladné autá alebo autobusy.
Pred niekoľkými rokmi sa vykonala zmena v systéme hlavných a vedľajších ulíc v našom
meste; spôsobuje to však každoročne problémy s bezpečnosťou jazdy najmä počas letnej
turistickej sezóny. Nebezpečenstvo hrozí pri prechádzaní niektorými križovatkami, najmä zo
strany vodičov – návštevníkov Piešťan, ktorí sa nevedia zorientovať, či sú na hlavnej alebo
na vedľajšej ceste. Veľmi nebezpečný je prejazd najmä 2-mi križovatkami pri reštauračnom
zariadení „Salaš“, kde vodič prechádzajúci po hlavnej ceste nevidí kvôli zástavbe príchod
vozidiel z vedľajšej cesty a naopak. Ak pokračujeme ďalej v jazde po tejto hlavnej ceste
sa asi o pol km situácia opakuje, kde sa križuje v Ulicou Čsl. armády pri Dome pionierov
a mládeže.
V centre mesta bola už dávnejšie vylúčená automobilová doprava (výnimku majú vozidlá
pre zásobovanie a autobusy hromadnej mestskej dopravy). Prvá časť pešej zóny bola
v Piešťanoch vytvorená pre chodcov už v roku 1962 medzi Nám. Dukelských hrdinov
a Pavlovovou ulicou. Od roku 1984 bola pešia zóna zriadená aj na Pavlovovej ulici; po nej
však ešte premávajú autobusy MHD.
Cyklistická doprava v meste sa v poslednom období upravila. V meste sa vytvorili viaceré
cyklistické chodníky, napr. na okraji parku, v Gottwaldových sadoch; na Nitrianskej ulici
a v časti ulíc Rázusovej a Čsl. armády boli cyklisti zvýhodnení oproti motorovej doprave,
pretože sa po uvedených uliciach môžu pohybovať bez obmedzenia, kým z áut iba autobusy
MHD a zásobovacie vozidlá. Tým sa zvýšila bezpečnosť cyklistov. Zlá situácia pre cyklistov
je však na hlavnej ceste Bratislava – Žilina a to najmä na svetelných križovatkách.
Na životné prostredie má tiež zlý vplyv nedostatok parkovacích plôch na sídliskách.
b) Železničná doprava. Bude potrebné začať s výstavbou modernej staničnej budovy pre
ČSD (železničná doprava) a zároveň pre ČSAD (autobusová doprava).
c) Letecká doprava. Tiež sa javí potreba vybudovania reprezentatívnejšej odbavovacej
budovy na letisku. Piešťany sú predsa kúpeľné mesto s medzinárodným významom. Letisko
slúži pre civilnú leteckú prepravu a tiež pre účely vojenského útvaru.
13. Pokračovanie výstavby diaľnice D 61 Bratislava – Trenčín
V roku 1988 bol dokončený ďalší diaľničný úsek Piešťany – Horná Streda v dĺžke 8 350
m. Týmto sa po Hornú Stredu odbremení jestvujúca hlavná cesta Bratislava – Žilina, ktorá

prechádza mestom; táto skutočnosť má veľký význam pre kúpeľné mesto Piešťany.
Diaľnica prechádza západne od mesta za k.p. Tesla Piešťany. Na jej výstavbu v rokoch 1985
– 1986 muselo neprestajne prevážať zeminu do 60 nákladných áut Tatra T 148; preprava
v nočných hodinách mala za následok nespokojnosť obyvateľov mesta.
Namiesto vyrúbaných stromov sa musela zabezpečiť náhradná výsadba zelene – 1 600
stromov a 1 000 okrasných kríkov. V záujme ochrany životného prostredia sa na niektorých
miestach, kde diaľnica prechádza v blízkostí obcí, vybudovali protihlukové steny.
Pri prechode okolo Piešťan prechádza diaľnica ochranným pásmom vodných zdrojov
kúpeľov v dĺžke 1 350 m; na ochranu spodných vôd bola diaľnica budovaná tak, aby sa
zabránilo akémukoľvek prenikaniu ropných látok do okolitého terénu.
Kanalizácia je vybudovaná v celej dĺžke diaľničného úseku; pred vyústením kanalizácie sa
vybudovali sedimentačné nádrže, ktoré zadržia prípadné nečistoty.
Na úseku, kde sú vodné zdroje mesta, sú krajnice diaľnice zabetónované nepriepustným
betónom.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1988
1. Prístavba VII. Základnej školy
K začiatku šk. roku 1988/89 bola dokončená prístavba VII. ZŠ na Balakovskej ulici a to
formou provizórnej školskej budovy typu Impako na sídlisku A. Trajan. 8 tried prvých až
tretích ročníkov ZŠ, do ktorých nastúpilo 320 žiakov výrazne odbremenilo preťaženosť
hlavnej budovy VII. ZŠ. Riaditeľom komplexu VII. ZŠ je Alexander Jambor.
2. 50. výročie vzniku 1. ZŠ na Vajanského ulici. Pripomenuli si ho pedagogickí pracovníci
školy na stretnutí s bývalými žiakmi školy. Slávnostný príhovor mal riaditeľ školy Benedikt
Danko.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1988
1. 875. výročie prvej zmienky o Piešťanoch
V roku 1988 uplynulo 875 rokov od prvej známej písomnej zmienke o osídlení Piešťan.
V roku 1113 na známej tzv. Zoborskej listine, ktorá bola súpisom majetkov, sa spomínala aj
obec Pescan.
Pri tejto príležitosti sa v letných mesiacoch v roku 1988 uskutočnila výstava „Piešťany vo
výtvarnej tvorbe“ a v závere roka 1988 fotodokumentačná výstava „Piešťany 1870 – 1960“
z archívu Š. Podolského a V. Anderleho.
2. Jubileum okresného mesta Trnava
V roku 1988 uplynulo 750 rokov od povýšenia sídla nášho okresu – mesta Trnava – na
slobodné kráľovské mesto; toto privilégium ako prvému mestu na Slovensku udelil uhorský
kráľ Belo IV.

3. 33. ročník Piešťanského festivalu
Výbor 33. ročníka PF viedol nár. umelec prof. Dr. Eugen Suchoň – mal 80.-te narodeniny.
Z toho dôvodu sa uviedlo tiež jeho dielo Žalm zeme podkarpatskej.
Uvedených bolo celkove 18 predstavení: 4 symfonické koncerty, 1 fanfárový koncert, 6
komorných koncertov, 1 zborový koncert, 2 organové recitály, 1 klavírny koncert a 3 operné
predstavenia a to na 3-och miestach: Dom umenia SF (13 predstavení), Kongresová hala Čs.
štát. kúpeľov v Piešťanoch
(3 predstavenia), Dom čs. skladateľov v Dolnej Krupej
(2 predstavenia).
Súčasťou 33. ročníka Piešťanského festivalu bola aj výstavná činnosť. V spolupráci so
Slovenským fondom výtvarných umení v cykle „Umenie pre život“ sa uskutočnili 3 výstavy
obrazov a úžitkového umenia, o ktoré bol veľký záujem.
4. 21. ročník výstavy Socha piešťanských parkov
V roku 1988 sa uskutočnila pod názvom Keramická plastika – Parková keramika. Výstavy
sa zúčastnilo 35 slovenských a 5 českých autorov, ktorí vystavovali 63 diel v exteriéri parkov
Kúpeľného ostrova v Piešťanoch.
Výstavu si prezrelo cca 100 000 návštevníkov; 9 plastík bolo poškodených neznámymi
páchateľmi. Porote predsedal akad. sochár Alexander Ilečko. Cenu mesta Piešťany získal
akad. sochár Vladimír Oravec za dielo „Kobylka“ – modelovaná glazovaná kamenina.
Cenu Čs. štátnych kúpeľov Piešťany získal akademický sochár Imrich Vanek za kolekciu
diel z glazovaného technického porcelánu: „Slnko do piešťanských parkov“, „Zrkadlenie
v priestore“, „Zlatá fúga“.
Porota ďalej navrhla v zmysle štatútu pre vysokú ideovú a umeleckú úroveň diel ďalších
autorov na udelenie odmien SFVU. Boli to nasledujúci autori:
akad. sochár Jozef
Sušienka, akad. maliarka M. Trančíková, akad. sochárka Veronika Witzová, akad. sochár
Dušan Koštál, akad. sochár Alexander Walter.
5. Festival India plná farieb
Zorganizovali ho až po 2-krát Čs. štátne kúpele a bol slávnostne otvorený
16. mája
1988. Piešťany sa stávajú ohniskom čs. – indického priateľstva a zároveň jogovým mestom
Slovenska.
Častým hosťom z Indie bol v Piešťanoch profesor jogy Sri Swamim Maheshwarananda; jeho
systém sa aplikuje a využíva v rehabilitácii ochorení pohybového ústrojenstva a v kúpeľnej
liečbe na Slovensku.
Joga je jednou z ciest k sebaovládaniu človeka, k regulovaniu vlastných myšlienok,
k upevneniu zdravia a pod.
6. Piešťanský komorný orchester
Zúčastnil sa v roku 1988 X. celoslovenskej prehliadky komorných orchestrov. 18.2.1988
si pripomenul 2. výročie svojho vzniku. V roku 1988 absolvoval 7 vystúpení, zväčša
celovečerných koncertov.
Umeleckým vedúcim a dirigentom orchestra je Vincent Fekete.
Orchester v roku 1988 uskutočnil tiež zahraničný koncertný zájazd do Ostrihomu v Maďarsku.

7. Medzinárodné 22. maliarske sympózium
Konalo sa tradične v príjemnom prostredí moravianskeho kaštieľa v dňoch 1.9. až 15.10.1988.
Prítomní umelci tvorili obrazy na tému Krajina a ľudia. Účastníkmi sympózia boli Mai Van
Ke z Vietnamu, René Avila z Kuby, Christo Yotov z Bulharska, Ala Kičikulijev zo ZSSR
a Štefan Roskoványi zo Slovenska. Tiež bol prítomný profesor Akadémie výtvarných umení
z Pekingu Čang Kuo Fan.
V spolupráci s Balneologickým múzeom pripravilo MsKS výstavu obrazov účastníkov
MMS pod názvom Sympózium 1988.
8. Mestská prehliadka Záujmovej umeleckej činnosti v Piešťanoch
V meste v roku 1988 pracovalo v rámci ZUČ asi 40 súborov, krúžkov a klubov. Ich činnosť
koordinovalo MsKS. Na Malej scéne I. Krasku sa predstavili na mestskej prehliadke ZUČ:
žiacky sláčikový orchester ĽŠU, Piešťanský komorný orchester pri MsKS, hosťujúci
detský folklórny súbor Iskerka z Brezovej pod Bradlom, novozaložený súbor Striebornica,
folklórny súbor zo Strednej hotelovej školy v Piešťanoch Klenovec, folklórny súbor zo
SPŠE v Piešťanoch.
9. Festival amatérskej tvorby FAMAT ‘88
V hudobnom pavilóne vystúpilo asi pred 2 000 divákmi šesť hudobných skupín z Piešťan
a ako hosť hudobná skupina Monitor z Komárna.
Boli to skupiny EF Folk, Rozkvet, Slniečko, Rekomando, Roks, Metelica. Zvíťazila skupina
Slniečko, ktorá postupne začína byť so svojimi pesničkami známa po celej republike.
10. Záujmová umelecká činnosť v Piešťanoch v roku 1988
a) Výtvarný klub pri MsKS. V roku 1988 pripravil pravidelnú členskú výstavu, z ktorej
najlepšie práce boli vybrané na Trnavskú paletu, kde čestné uznanie získali A. Majerník
a Ing. V. Mišík. Obaja menovaní mali aj spoločnú výstavu v novootvorenej výstavnej sieni
MsKS. S autorskou výstavou sa predstavil i ďalší člen Výtvarného klubu M. Horanský.
Sekcia mladých usporiadala kolektívnu výstavu v závere roka, ktorá ukázala, že v amatérskej
výtvarnej tvorbe máme dosť talentov.
b) Fotoklub pri MsKS. V roku 1988 sa uskutočnila XIV. klubová výstava. Na Trnavskom
objektíve boli diplomom ocenené práce P. Ferencza a Ing. E. Koppona. Nestor piešťanských
fotografov – Eugen Jurisa mal jubilejnú autorskú výstavu pri príležitosti 80-tich narodenín.
c) Filmový krúžok pri MsKS. Je jediný v okrese a krátkym filmami sa zapojil do okresnej,
krajskej a celoslovenskej súťaže. Najlepší výsledok dosiahol animovaný film J. Varačku
„Vážení ...“, ktorý v celoslovenskom kole získal 3. miesto.
d) Nové kolektívy ZUČ v Piešťanoch. Novozaložené divadlo malých javiskových foriem
získalo na okresnej prehliadke čestné uznanie.
V priebehu roka 1988 vznikli pri MsKS ďalšie kolektívy ZUČ – klub spoločenského tanca,
krúžky spoločenského, resp. scénického tanca.
11. Súťaž Miss Piešťany ‘88
Usporiadali ju mládežníci SZM k.p. Tesla Piešťany v spolupráci s MsKS v Piešťanoch.
Podujatia v areáli Junior centra sa zúčastnilo 13 kandidátok. Porota v štyroch kolách
bodovým systémom 1 až 5 hodnotila celkový estetický vzhľad, úroveň spoločenského

vystupovania, všeobecné vedomosti, schopnosť pohotovo reagovať na položenú otázku
a nakoniec pohybovú kultúru v rytme disco kandidátok.
Miss Piešťany’88 sa stala 19-ročná Dáša Ondrášková, rodáčka z Košíc, ktorá v Piešťanoch
žije 8 rokov.
12. II. súťažná prehliadka historických motorových vozidiel
Uskutočnila sa v roku 1988 pod názvom „O zlatú stuhu Piešťan“. Absolútnym víťazom
prehliadky bolo osobné auto Tatra 11 z roku 1923.
13. 30. výročie vzniku Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch
Vzniklo rozhodnutím Rady MsNV v Piešťanoch zo dňa 19.8.1958 so vtedajším názvom
Kultúrne a spoločenské stredisko. Prvým riaditeľom bol Tomáš Turčan a od roku 1964 stál
na čele MsKS 22 rokov Anton Pastírik. V súčasnosti je riaditeľom MsKS Kornel Duffek.
MsKS v Piešťanoch bolo a je základnou organizáciou v meste, ktorá zabezpečuje a koordinuje
realizáciu všetkých oblastí systému kultúrno-výchovnej činnosti a práce v meste. V súčasnosti
má MsKS 28 členný kolektív.
Vyskytujú sa tiež problémy, napr. doteraz trvajúce dočasné uzavretie prírodného amfiteátra,
nevyhovujúce priestory výtvarnej dielne a fotoateliéru, atď.
V dňoch 11. – 23.10.1988 bola vo výstavnej sieni V starej lekárni sprístupnená výstava
o činnosti MsKS pri príležitosti 30. výročia jeho založenia.
14. Nová výstavná sieň V starej lekárni
Po tom, čo sa výstavné priestory Malej scény I. Krasku stali súčasťou Junior centra, chýbala
v meste výstavná sieň. Preto MsKS prišlo s návrhom, aby sa k tomuto účelu upravili priestory
bývalého detského oddelenia Mestskej ľudovej knižnice na Pavlovovej ulici. V júni 1988 sa
výstavná sieň otvorila; tiež skutočnosť, že sa nachádza v centre mesta, je výhodná z hľadiska
návštevnosti. Pomenovali ju V starej lekárni, pretože sieň v minulosti slúžila naozaj ako
lekáreň.
Jednou z prvým výstav tu bola výstava obrazov Maximiliána Horánskeho.
15. Junior centrum v roku 1988
Vzniklo uznesením Rady MsNV č. 105/86 zo dňa 21.11.1986 ako samostatné oddelenie
Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch. V tomto období bola totiž v meste priam
kritická situácia v oblasti spoločenskej zábavy mladých a klubovej činnosti.
Junior centrum bolo zriadené v priestoroch Malej scény I. Krasku a bývalého Klubu MsV
SZM J. Fučíka.
Od 1. júla 1988 bol tu otvorený tiež kabinet výpočtovej techniky pre mládež.
U mládeže sa s najväčším ohlasom stretli pravidelné tanečné diskotéky, ktoré zabezpečovalo
7 diskdžokejov; bývali kombinované video filmami, videoklipmi, módnou prehliadkou,
súťažami hudobných žánrov, anketou a besedou s psychológom, športovým lekárom a pod.
V roku 1988 bolo realizovaných 63 tanečných diskoték, s priemernou návštevnosťou 180
mladých ľudí.
Z ďalších akcií sa so záujmom stretli klubové večery; organizovalo sa pravidelne tzv. Kreslo
pre hosťa – v roku 1988 bol hosťom mládežníkov napr. Pavol Čičo, majster republiky
v leteckej akrobacii a pod.

Tiež sa osvedčili besedy s odborníkmi spojené s premietaním náročných filmov, napr. po
filme Nemý výkrik (o interrupcii) s primárom gynekologického oddelenia Nemocnice
s poliklinikou v Piešťanoch MUDr. Milanom Kubicom. Celkove sa tu v roku 1988 uskutočnilo
36 klubových večerov.
V roku 1988 bolo v Junior centre premietnutých 46 videofilmov a 27 filmov; ďalej sa
uskutočnilo 20 divadelných predstavení pre deti a 16 predstavení pre dospelých. Pre ZŠ
a stredné školy sa uskutočnilo 32 výchovných koncertov.
V roku 1988 v Junior centre pracovali 2 krúžky spoločenského tanca, krúžok moderného
scénického tanca, krúžok džezgymnastiky, krúžok malých javiskových foriem, krúžky
programovania a výpočtovej techniky.
V Junior centre bol záujem aj o kurzy, najmä pohybovo-rekreačné, napr. spoločenského
tanca, jogy, kondičného telocviku, staročínskej gymnastiky.
V spolupráci s CZV SZM k.p. Tesla Piešťany sa uskutočnilo úspešné podujatie – voľba Miss
Piešťany ’88; uskutočnili sa aj ďalšie podujatia.
Vcelku sa v roku 1988 v Junior centre v Piešťanoch uskutočnilo takmer 500 akcií; konali
sa v 150-miestnej veľkej sále, 80-miestnej spoločenskej sále,
60-miestnej klubovni
a 25-miestnom kabinete výpočtovej techniky. Čitáreň bola zriadená zatiaľ iba provizórne;
k dispozícii boli tiež 2 farebné televízory.
V budúcom období sa plánuje zriadiť nealkoholický snack bar a zaviesť verejný telefón do
objektu.
16. Časopis Piešťany v roku 1988
Vychádzal pravidelne ako mesačník aj v roku 1988. Vydávateľom bol MsNV v Piešťanoch.
Pri príležitosti osláv Dňa tlače, rozhlasu a televízie bol ako najaktívnejší spolupracovník
časopisu Piešťany za rok 1988 vyhodnotený
Ing. Ján Šípoš, autor úspešného seriálu
Kúpele Piešťany za éry Winterovcov.
17. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1988
a) Jubileá múzea. V roku 1988 si pracovníci múzea pripomenuli 3 jubileá. Bolo to 60. výročie
založenia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (PMS) – v roku 1928 nájomníci kúpeľov
Ľudovít a Imrich Winterovci zriadili a sprístupnili jednu provizórnu miestnosť pre muzeálne
priestory v Kúpeľnom salóne – Kursalóne.
O 5 rokov neskôr v roku 1933 sa uskutočnilo založenie múzea – 55. výročie vzniku múzea;
pri jeho otvorení mu už patrilo 6 miestností v severovýchodnej časti Kursalónu.
V roku 1988 sme si pripomenuli aj 3. jubileum múzea a to 25. výročie premenovania
Mestského múzea na Balneologické múzeum v Piešťanoch s vymedzením jeho celoslovenskej
pôsobnosti.
Pri príležitosti týchto jubileí pripravili pracovníci múzea výstavu o činnosti a histórii múzea
určenú širokej verejnosti v Spoločenskom centre Čs. štátnych kúpeľov na Kúpeľnom
ostrove v Piešťanoch. Výstava bola slávnostne otvorená vernisážou spoločne s otvorením
21. ročníka Sochy piešťanských parkov a trvala až do konca augusta 1988.
V súčasnosti je riaditeľom múzea Dr. L. Hrnčírik.
b) Medzinárodný deň múzeí v Piešťanoch v roku 1988. Pri príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch dňa 18. mája 1988 deň otvorených
dverí vo všetkých 4-och zariadeniach múzea.

V expozícii v Gottwaldových sadoch v Kursalóne sa uskutočnilo otvorenie MDM, ďalej
odborné prednášky z dejín kúpeľníctva a o vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a 55.
výročia založenia múzea; potom nasledovala individuálna prehliadka expozícií s celodenným
lektorovaním.
V Pamätnej izbe I. Krasku na nábreží I. Krasku sa uskutočnilo stretnutie s poéziou nár.
umelca I. Krasku a tiež prednáška o jeho živote a tvorbe; zároveň bola otvorená pamätná
izba s celodenným lektorovaním.
V Dome robotníckeho hnutia a dejín KSČ na Radlinského ulici sa tiež uskutočnili
odborné prednášky napr. na tému „Voda je nerastná surovina“. Tiež pre deti pripravili
organizátori súťaž v kreslení, premietanie krátkych filmov a rozprávok, anketu „Čo
vieš o Balneologickom múzeu“. Dom bol otvorený spolu s celodenným lektorovaním
a odovzdávaním upomienkových predmetov.
Na archeologickej lokalite Kostolec, nachádzajúcej sa 6 km od Piešťan, sa poobede
uskutočnila tematická vychádzka spojená s odbornou prednáškou a sprievodným slovom.
18. Dom umenia SF v Piešťanoch v roku 1988
Z veľkého počtu podujatí uskutočnených v Dome umenia SF v Piešťanoch v roku 1988
mali najväčší divácky ohlas vystúpenia Malokarpatskej kapely a vystúpenie populárneho
slovenského speváka a hudobníka z oblasti populárnej hudby Miroslava Žbirku.
V Dome umenia SF sa uskutočnili mnohé koncerty, divadelné predstavenia, organové
koncerty, atď.
Napr., 5. apríla 1988 sa predstavil Mládežnícky orchester Gustava Mahlera z Rakúska
skladbami A. Dvořáka – Symfónia č. 8 G dur a Gustava Mahlera – Piesne z cyklu Chlapcov
čarovný rok a Symfónia č. 10 Adagio. Členovia súboru mali predtým 2-týždenné pracovné
sústredenie v Piešťanoch.
17. mája vystúpila v Dome umenia SF 5-členná džezová skupina Randy Breckera z New
Yorku.
Vo výstavnej sieni Domu umenia SF sa v roku 1988 uskutočnili viaceré výstavy. Napr.
„Svietidlá, textilné a bytové doplnky“, textilná umelecká výstava umeleckej rodiny
Gregušovcov, výstava akademickej maliarky Blanky Votavovej, výstava keramiky Libušy
Čtverákovej a pod.
19. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 1988
Dňa 7. apríla 1988 Pavel Koyš, námestník ministra kultúry SSR a poslanec FZ pre naše mesto,
prestrihol symbolickú pásku novopostavenej budovy Mestskej knižnice v Piešťanoch na
Školskej ulici. Riaditeľka knižnice Margita Knapová privítala aj ďalších oficiálnych hostí –
Annu Rybnikárovú, podpredsedníčku SNR a poslankyňu za naše mesto, Máriu Paulechovú,
poslankyňu FZ, delegáciu Zsl. KNV v Bratislave vedenú Dušanom Lenárom, podpredsedom
ZsKNV a ďalších hostí, tiež i delegáciu mestských politických a štátnych orgánov vedenú
Rudolfom Hodulom, predsedom MsV KSS.
Otvárací prejav v priestranných reprezentačných priestoroch predniesol podpredseda MsNV
Stanislav Turčan.
ONV v Trnave a MsNV v Piešťanoch udelil 30-tim zástupcom dodávateľských firiem,
realizátorom stavebných prác a riaditeľke Mestskej knižnice v Piešťanoch pamätné plakety
a vyznamenania Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany, resp. okresu Trnava.

Kolektív knižnice dostal čestné uznanie za aktívnu pomoc pri jej budovaní.
Autorom projektu bol Ing. arch. B. Pernecký, ktorý pochádza z nášho mesta a je známy na
Slovensku aj ako karikaturista.
Štatút (organizačný poriadok) Mestskej knižnice v Piešťanoch nadobudne účinnosť dňom
1.1.1989. Zároveň bola Mestská ľudová knižnica premenovaná na Mestskú knižnicu
v Piešťanoch. Rada MsNV tiež neskôr schválila knižničný poriadok knižnice.

9. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1988
a) Narodenie detí. V roku 1988 sa občanom žijúcim v Piešťanoch narodilo
378 detí;
z toho bolo 213 chlapcov a 165 dievčat.
b) Úmrtia občanov. V roku 1988 zomrelo 257 obyvateľov Piešťan; z nich bolo 133 mužov
a 124 žien.
c) Sťahovanie občanov. V roku 1988 sa do Piešťan prisťahovalo 702 osôb; z toho bolo 347
mužov a 355 žien. Odsťahovalo sa 373 osôb; z toho bolo 190 mužov a 183 žien.
d) Sobáše občanov. Sobášov bolo v Piešťanoch v roku 1988 338; z toho obyvatelia Piešťan
uzavreli 255 manželstiev.
e) Prírastok obyvateľstva. Prirodzený prírastok obyvateľstva Piešťan v roku 1988 bol 121
osôb a migračný prírastok 329 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva Piešťan za rok 1988
oproti roku 1987 bol 450 osôb.
To znamená, že počet obyvateľov mesta k 1.1.1989 bol 33 878 ľudí (ak berieme do úvahy
ako východzí údaj 33 428 obyvateľov k 1.1.1988).
Podľa štatistických údajov MsNV bol počet obyvateľov Piešťan k 1.1.1989 33 567 ľudí
(vychádzalo sa zo stavu 33 129 k 1.1.1988).
10. Starostlivosť o obyvateľstvo v roku 1988
1. Kriminalita a protispoločenská činnosť v Piešťanoch v roku 1988
Na úseku priestupkovosti bolo v roku 1988 celkom 8 618 priestupkov, čo je nárast o 2 581
oproti roku 1987. Oproti roku 1982 bola priestupková činnosť v roku 1988 242 %-ná a má
neustále stúpajúci trend. Napr. na úseku dopravy bolo 4 572 priestupkov (zväčša pokuty), na
úseku verejného poriadku 1 153 priestupkov a pod.
Je to možno dôsledok nášho pretechnizovaného, prepolitizovaného, unáhleného a nervózneho
sveta, síce plnom technických objavov a počítačov, ale v tomto zhone sa často zabúdalo, že
človek je citlivý tvor a plný vnútorných rozporov.
Veľká časť priestupkov v roku 1988 bola riešená na úrovni MsNV – boli uložené postihy,
pokuty, napomenutia, napr. za nepovolenú stavebnú činnosť, za nestatočnosť predaja, za
zanedbávanie výchovy detí rodičmi a pod.
Úlohy vyplývajúce z „Plánu komplexných opatrení na zvýšenie boja s kriminalitou a inou
protispoločenskou činnosťou“ boli plnení v súčinnosti MsNV, Obvodného oddelenia VB
v Piešťanoch a Okresnej prokuratúry v Trnave. V roku 1988 bol vyhlásený „Program
skvalitnenia sociálnej prevencie kriminality a ostatnej protispoločenskej činnosti“; overoval

sa v občianskych výboroch č. 1, 7, 10, 11, 12, 17. Tiež komisia pre koordináciu sociál.
prevencie kriminality a ostatnej protispoločenskej činnosti pri rade MsNV zorganizovala
v roku 1988 medzi obyvateľmi mesta anketu s cieľom zistiť názory občanov na stav
verejného poriadku, delikvencie a čistoty mesta. Z ankety vyplynulo, že hlavnú pozornosť
treba venovať ochrane majetku v socialistickom vlastníctve, ochrane verejnoprospešných
zariadení, životného prostredia, ochrane spotrebiteľa, boju proti alkoholizmu, občianskemu
spolužitiu, otázke cigáňov a pod.
V roku 1988 bolo v našom meste 672 evidovaných a liečených pacientov – alkoholikov. Žiaľ,
alkohol začala konzumovať vo zvýšenej miere aj naša mládež, napr. vo vinári „v uličke“, v
„Irča bare“ a pod. Chcelo by to viac bezalkoholických zariadení s možnosťou organizovania
zábavných podujatí.
Kriminalita v Piešťanoch v roku 1988 bola riešená na úrovni Zboru národnej bezpečnosti
– OO VB. Aj keď v roku 1988 mala kriminalita klesajúcu tendenciu, aj v roku 1988 bolo
zaznamenaných celkom 910 trestných činov a prečinov, čo je o 88 viac ako v roku 1987.
Z prípadov trestnej činnosti na 4-och sledovaných úsekoch bolo zo 694 prípadov 161
prípadov neobjasnených.
Z toho na úseku násilnej trestnej činnosti bolo celkom 34 prípadov, z toho 1 prípad
neobjasnený; išlo najmä o prípady úmyselného ublíženia na zdraví.
Na úseku mravnostnej trestnej činnosti bolo 93 prípadov. Najviac bolo prípadov príživníctva
– najmä formou prostitúcie, napr. dievčatami, ktoré vyhľadávali styky s cudzími štátnymi
príslušníkmi.
Najviac prípadov bolo na úseku majetkovej trestnej činnosti; celkom 437, z toho len 290
objasnených. Najviac sa vyskytli krádeže bicyklov – 159 (z toho objasnených len 75), 17
krádeží motorových vozidiel (9 objasnených), 25 krádeží v bytoch (24 objasnených) a pod.
Na úseku hospodárskej trestnej činnosti bolo zistených 130 prípadov (z toho 120 objasnených);
išlo najmä o rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve priamo pracovníkmi na
pracoviskách; tiež prečiny a činy nepovoleného podnikania.
Okrem uvedených 4-och druhov trestnej činnosti bolo zistených 216 prípadov inej trestnej
činnosti; z toho bolo 19 prípadov výtržníctva, 33 dopravných nehôd s ublížením na zdraví,
28 prípadov opilstva vodičov, 30 prečinov voči socialistickému spolužitiu, 27 prípadov
marenia úradného rozhodnutia a pod.
V priebehu roka 1988 bolo dodaných do protialkoholickej záchytnej stanice 77 osôb, z toho
1 mladšia ako 18 rokov.
V roku 1988 bolo v Piešťanoch zaznamenaných celkom 217 dopravných nehôd; z nich bolo
38 vážnych.
Občania cigánskeho pôvodu sa v meste dopúšťali rôznych prípadov trestnej činnosti. Boli to
vreckové krádeže, podvody, špekulácie, tiež obťažovanie návštevníkov i obyvateľov mesta
formou núkania predaja rôznych predmetov (napr. digitálnych hodiniek, prsteňov), veštenia
z ruky a pod. V roku 1988 bolo celkom stíhaných 34 cigánskych osôb, z toho bolo 24 za
trestné činy a 10 za prečiny.
2. Zásobovanie mesta pitnou vodou v roku 1988
V roku 1988 boli pre mesto k dispozícii nasledujúce vodné zdroje: vodný zdroj Orvište – 4
studne, prameň Striebornica Moravany, prameň Hlavina Ratnovce.
Vodný zdroj Červené vŕby bol naďalej odstavený z prevádzky z dôvodu havarijného

znečistenia podzemných vôd. Znečisťovateľom vôd chlórovanými uhlovodíkmi bol k.p.
Tesla Piešťany.
Vodný zdroj Orvište vykazoval stále zvýšený obsah mangánu; po styku s chlórom sa
vyzrážava a usadzuje sa v potrubí (potom je úroveň mangánu v hodnote povolenej normou).
Pitnou vodou bolo v Piešťanoch v roku 1988 zásobovaných 29 228 obyvateľov cez 3 759
kusov vodovodných prípojok.
Z verejného vodovodu nie sú zásobované vyššie položené lokality miest. časti Banka, tiež sa
projekčne pripravuje vodovod pre m.č. Kocurice a zabezpečovali sa investičné prostriedky
a dodávateľ.
3. Sociálna starostlivosť o starých občanov mesta v roku 1988
MsNV a zariadenia MsNV v Piešťanoch zabezpečovali aj v roku 1988 sociálnu starostlivosť
o starých ľudí mesta. Na území mesta žilo v roku 1988 6 160 dôchodcov.
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva MsNV zabezpečoval pre nich dôchodkové
zabezpečenie, peňažné a vecné dávky (v roku 1988 400.000,- Kčs), opatrovateľskú službu (v
domácnostiach 57 občanom, v Dome opatrovateľskej služby MsNV 18 občanom), kultúrnorekreačnú starostlivosť (Klub dôchodcov mal členskú základňu 180 stálych členov).
4. Matrika MsNV v Piešťanoch za rok 1988
Na matrike sa evidovali manželstvá, narodenie detí, úmrtia občanov, atď.
V roku 1988 bolo na MsNV v Piešťanoch uzavretých celkove 338 manželstiev (z toho
8 cudzincov), v Piešťanoch bolo narodených 915 detí a zomrelo v Piešťanoch 638 osôb.
Uvedené údaje týkajúce sa iba priamych obyvateľov mesta sú uvedené v predchádzajúcej
kapitole – viď. 9 Pohyb obyvateľstva.
Tiež v roku 1988 bolo na matrike overených 2 251 podpisov na kúpno-predajných zmluvách,
čestných vyhláseniach a iných dokladoch.
Ďalej bolo overených 2 072 odpisov a fotokópií. Matričných dokladov starších ročníkov
bolo vydaných 1 587. Potvrdení o narodených deťoch k dôchodku bolo vydaných 1 244
a potvrdení na pohreb 1 412.
5. Zotavovňa ROH F. Zupku v Piešťanoch v roku 1988
Patrí medzi najmodernejšie a najlepšie zotavovne ROH na Slovensku. Nachádza sa na pravej
strane kanála Váhu neďaleko Domu umenia SF. Za 8 rokov existencie tu boli poskytnuté
služby vyše 50 000 účastníkom odborárskej rekreácie; napr. v roku 1987 tu bolo aj 2 500
odborárov zo Sovietskeho zväzu.
6. Družbyt Nitra v Piešťanoch – účelové zariadenie
Od decembra 1987 sa rozbehla prevádzka účelového zariadenia Družbyt Nitra podniku
Slovenský zväz bytových družstiev. Nachádza sa na Rázusovej ulici v Piešťanoch oproti
hotelu Lipa. Sú v ňom ubytovacie priestory, jedáleň, veľká a malá zasadacia miestnosť.
Objekt začali využívať na rekreácie a ambulantné kúpeľné liečby vlastní zamestnanci SZVD
na Slovensku, v prípade voľných kapacít aj ostatní záujemcovia. Objekt bol postavený
v centrálnej časti mesta, kde je vzácny každý pozemok pre stavebné účely; aby sa zmiernila
nespokojnosť občanov s nedostatočným postupom budovania obchodnej siete pre obyvateľov
mesta, zriadili sa v prízemnej časti uvedeného objektu viaceré predajne výrobných družstiev
– DUV Piešťanka, Kožatexu, Ľudotexu a Slovakie.

7. Rekreačno-liečebný dom Váh – 10. výr. otvorenia
Poľnohospodársky podnik Váh so sídlom v Budmericiach má svoju rekreačno-liečebnú
budovu tiež nazývanú Váh, postavenú na ceste ČSSP v Piešťanoch oproti 1. ZŠ. Na jeseň
1988 sme si pripomenuli 10. výročie jej uvedenia do prevádzky.
V budove Váhu sa denne môže rekreovať takmer 100 poľnohospodárov z JRD, štátnych
majetkov a pod. K dispozícii okrem ubytovacích priestorov sú tiež spoločenské miestnosti
pre rôzne akcie, školenia, konferencie. Kaviarensko-reštauračné služby pre rekreantov,
pacientov i obyvateľov mesta poskytuje tam umiestnená Malokarpatská vináreň. Riaditeľom
36-členného kolektívu Váhu je Vojtech Farkaš.
8. Sauna Heinola – 15. výročie otvorenia
Saunu Heinola, nachádzajúcu sa v rekreačnej oblasti Sĺňava II. (na ľavej strane Sĺňavy),
už 15 rokov využívajú občania nášho mesta. Blahodárne pôsobenie horúceho vzduchu
v kombinácii so studeným bazénom využívalo aj v roku 1988 do 50 návštevníkov mužskej
a ženskej časti sauny.
Vedúcim sauny je Jozef Chudý.
11. Šport v Piešťanoch v roku 1988
1. 22. slovenský zimný zraz turistov
Uskutočnil sa v oblasti Piešťan v dňoch 17. až 24. januára 1988; organizátorom bol OV
ČSZTV Trnava. Do nášho okresu v tomto období zavítalo 3 000 turistov z celej našej
vlasti. Do oblasti Piešťan sa sústredili účastníci rekreačného zjazdového lyžovania, turisti
absolvujúci II. zápočtovú cestu a mototuristi.
V Považskom Inovci sa uskutočnili 4 zaujímavé pešie túry.
Centrom lyžovania bol Bezovec; keďže nenapadol sneh, organizátori pripravili náhradné
súťaže. Mototuristi absolvovali branno-orientačnú súťaž v Modrovskej doline.
O kultúrno-spoločenské programy sa postaralo Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch.
V kine Moskva sa uskutočnil mierový míting, k prítomným mal príhovor predseda MsV
KSS v Piešťanoch Rudolf Hodul.
2. Majstrovstvá Zs. kraja v krasokorčuľovaní
Prvýkrát v histórii bol začiatkom roku 1988 piešťanský Zimný štadión dejiskom
krasokorčuliarskeho podujatia. Boli ním majstrovstvá Zs. kraja žiactva a juniorov
v krasokorčuľovaní; zúčastnili sa ich pretekári z Nitry, Trnavy a Trenčína.
V Piešťanoch sa oddiel krasokorčuľovania iba chystajú založiť.
3. 13. ročník Tesláckej „Buď fit“
Uskutočnil sa 8. mája – organizátorom bol turistický oddiel TJ Tesla Piešťany. Záujem
občanov a mládeže bol veľký. Bolo pripravených 5 trás – najkratšia 13 km, najdlhšia až
50 km. Štart turistického pochodu bol po skupinkách na Kolonádnom moste v Piešťanoch
a cieľ v rekreačnom stredisku Tesly v Moravanoch. Zúčastnilo sa ho za krásneho slnečného
počasia vyše 1 240 turistov a ich rodinných príslušníkov nielen z Piešťan, ale aj z okolia.
Najstarším účastníkom bol 76-ročný I. Záhradník z Trenčína.

4. 28. ročník Ceny Slovenska v motocykloch – rok 1988
Za veľkej horúčavy sledovalo 13. a 14. augusta 1988 tieto najznámejšie medzinárodné
motocyklové preteky na Slovensku na 4 400 m dlhom okruhu pri piešťanskom letisku cca
20 tisíc divákov. Súťažilo 167 pretekárov z 9-tich štátov.
Výsledky: Trieda do 125 cm3: Gangelberger (Rakúsko), do 250 cm3: 1. Minich (Rakúsko),
do 500 cm3: 1. Doppler (Rakúsko). Okrem toho sa uskutočnili rámcové preteky v triedach
Superbike a Klasik.
Organizátorom podujatia bol piešťanský AMK. Piešťanskí pretekári Tofel a Mitošinka na
najlepších nestačili. Kuriozitou bol štart jednorukého Petra Meya z NSR. Hoci v pretekoch
pre poruchu stroja vypadol, predsa v tréningu mal siedmy najlepší čas spomedzi 37 jazdcov
v danej triede.
5. Veľká cena Slovenska vo vodnom lyžovaní v roku 1988
Uskutočnila sa tradične na jazere Čerenec pri Vrbovom. Pri neúčasti čs. reprezentantky
Niny Sokolovskej si úspešne počínal ďalší Piešťanec František Kováč. Výsledky:
Muži – akrobatická jazda: 1. Kováč (ČSSR), slalom: Galba (ČSSR), skoky: Bardisbanian
(Bulharsko) – 44,6 m; celková kombinácia: 1. Mezl (ČSSR).
Ženy – akrobatická jazda: 1. Samohýlová (ČSSR), skoky: 1. Samohýlová – 29,8 m;
kombinácia: 1. Samohýlová.
Účastníci pretekov boli z NDR, Rakúska, Poľska, Francúzska, Bulharska a z ČSSR.
6. Modrá stuha Piešťan vo vodnom motorizme – rok 1988
V lete 1988 sa na Sĺňave uskutočnil už 16. ročník Modrej stuhy Piešťan. Víťazom tohto
ročníka stal Petr Imramovský z Tatranu Praha; zvíťazil vo verejných pretekoch klzákov
do 700 ccm a zároveň získal titul majstra ČSSR pretekov klzákov. Súťažilo 45 člnov.
Imramovský získal v roku 1988 tiež titul majstra sveta na pretekoch v Rakúsku.
Z piešťanských pretekárov skončil Jozef Král na 4. mieste; Petrovi Balážovi sa nedarilo.
7. Veľká cena Slovenska v súťaži vznášadiel – rok 1988
Uskutočnila sa na Sĺňave, týždeň po Modrej stuhe Piešťan; štartovali poprední európski
jazdci. Preteky boli zároveň 1. časťou 4-kolových majstrovstiev Európy. Pretekalo sa
v 6-tich kategóriách. Víťazom hlavnej kategórie a teda aj Veľkej ceny Slovenska v súťaži
vznášadiel sa stal Andreas Feulner z NSR.
Piešťanci súťažili v triede FN, kde W. Einetter skončil na 2. mieste a J. Baláž na 4. mieste.
Ďalší z Balážovcov – Peter zas úspešne pretekal na motorovom klzáku a skončil na 2. mieste
na majstrovstvách ČSSR i Slovenska.
8. Silvestrovský beh medzi mostami – rok 1988
24. ročník sa uskutočnil na tradičnej trati medzi mostami na Váhu dňa 30.12.1988. Hlavnými
organizátormi boli SZM a ROH z k.p. Tesla Piešťany, Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch
a atletický oddiel TJ Družba Piešťany, menovite RSDr. Anton Javorka – vedúci org. štábu,
Jozef Paulovič,
Ing. Alexander Murín, Peter Turza, Milan Weisz a ďalší.
Vyše 300 pretekárov z celej ČSSR súťažilo v 9-tich kategóriách. Absolútnym víťazom 24.
ročníka Silvestrovského behu v Piešťanoch na trati 9 600 m
(8 okruhov) sa stal Jozef
Vybošťok z ASVŠ Dukla Banská Bystrica časom 29:20 min.

9. 10 najúspešnejších športovcov Piešťan v roku 1988
Už po piaty krát sa uskutočnila anketa „Desať najlepších športovcov Piešťan“. Vyhodnotenie
sa uskutočnilo v Dome umenia SF, kde slávnostný večer uvádzali známy prispievateľ
športovej časti novín a kronikár piešťanského športu
Štefan Gregorička a Drahomíra
Petrová.
Najlepších 10 športovcov Piešťan v roku 1988 v abecednom poradí:
- Štefan Kočan – kolkár Družby Piešťany;
- Martina Kubíčková – veslárka Sĺňavy Piešťany – reprezentantka ČSSR;
- Ing. Ladislav Lackovič – sálový futbalista VÚSST Piešťany, reprezentant
ČSSR;
- Jana Líšková – jazdecký oddiel TJ Váh Piešťany, majsterka Slovenska,
reprezentantka ČSSR;
- Martina Moravcová – plavkyňa TJ Kúpele Piešťany, získala majstrovský
titul na majstrovstvách ČSSR v žiackej kategórii;
- Ivan Oravec – vodný lyžiar TJ Sĺňava – reprezentant ČSSR;
- Peter Prištic – tenista TJ Kúpele Piešťany, juniorský majster Slovenska;
- Ivan Tichov – vodný pólista TJ Kúpele Piešťany;
- Nina Sokolovská – vodná lyžiarka TJ Sĺňava, majsterka Európy;
- Jaroslav Žitňanský – atlét TJ Družba, juniorský majster ČSSR v hode diskom
a vrhu guľou.
V hodnotení kolektívov bolo toto poradie:
1. vodní pólisti TJ Kúpele Piešťany;
2. hádzanári TJ Tesla Piešťany;
3. tenisoví žiaci TJ Kúpele Piešťany.
Za najúspešnejšiu TJ vyhlásili TJ Sĺňava Piešťany.
10. TJ Družba Piešťany v roku 1988
a) Futbalový oddiel. A mužstvo seniorov Družby Piešťany, ktorí v roku 1987 zostúpili do
I.A triedy, neurobili veľa radosti svojim priaznivcom ani v roku 1988 (v sezóne 1987/88).
V I.A triede skončili v roku 1988 iba na 5. mieste a do krajskej súťaže sa im nepodarilo
postúpiť. Terajšia úroveň piešťanského futbalu v kategórii dospelých nezodpovedá tradícii;
odzrkadľuje sa to aj na slabých návštevách divákov na štadióne – najviac niekoľko stoviek
ľudí.
Starší dorastenci skončili až na 10. mieste v krajskej súťaži.
Trochu lepšie hrali v roku 1988 (v sezóne 1987/88) najmladší futbalisti. Mladší dorastenci
obsadili 2. miesto v Majstrovstvách Zs. kraja; tiež žiaci v rovnakej súťaži 4. miesto.
Futbalový oddiel zorganizoval pre mladých futbalistov v lete niekoľko podujatí.
Počas letných prázdnin sa v Piešťanoch zorganizovala dvoj až trojtýždňová škola futbalu
pre 10 až 14-ročných chlapcov.
V 23. ročníku celoštátneho žiackeho futbalového turnaja o „Štít mesta Piešťan“ štartovalo
12 družstiev, aj domáce z Piešťan. Víťazom sa stali mladí futbalisti zo Slovana Bratislava,
na 2. mieste skončili žiaci Družby Piešťany.

b) Kolkársky oddiel. Majstrami Piešťan sa stali Jozef Kunik a Katarína Vráblová.
Muži Družby Piešťany dosiahli pekný úspech – zvíťazili v krajskej súťaži družstiev; potom
v kvalifikácii o postup do SNL (Slov. nár. ligy) zvíťazili v Šali za účasti 4-och družstiev,
víťazov z jednotlivých krajov Slovenska. To znamená, že v roku 1988 hrali piešťanskí kolkári
v najvyššej kolkárskej súťaži na Slovensku. O úspech sa zaslúžili hráči Kočan, Bolech,
Ďurina, Hudcovič, Valach a ďalší.
Katarína Vráblová sa v roku 1988 stala majsterkou Zs. kraja, získala 777 bodov na 2x100
hodov.
c) Kulturistický oddiel. Na Majstrovstvách Slovenska si Juraj Stískal vybojoval v súťaži
juniorov 2. miesto; na majstrovstvách Zs. kraja získal v súťaži mužov 1. miesto.
V súťaži žien na majstrovstvách Slovenska skončila Kristína Palíková na
3. mieste;
naviac vyhrala Veľkú cenu Ostravy v kulturistike.
Družstvo silových trojbojárov si v SNL v roku 1988 vybojovalo 5. miesto.
d) Atletický oddiel. Piešťanský atletický talent Jaroslav Žitňanský mal v roku 1988 17 rokov.
Stal sa už juniorským majstrom ČSSR v hode diskom a vo vrhu guľou. V roku 1988 vytvoril
nový slovenský dorastenecký rekord v hode diskom – 52,84 m.
Na majstrovstvách sveta juniorov v atletike v Kanade obsadil v konkurencii 17 diskárov
z 13-tich štátov 7. miesto.
11. TJ Kúpele Piešťany v roku 1988
a) Tenisový oddiel. V roku 1988 družstvo žiakov získalo titul majstra Slovenska. V súťaži
jednotlivcov na žiackych majstrovstvách Slovenska získali majstrovské tituly Hašanová vo
štvorhre mladších žiačok a Ondrášiková vo štvorhre starších žiačok.
V roku 1988 si družstvo dorastencov na majstrovstvách Slovenska v tenise vybojovalo 2.
miesto. Dorastenec Peter Prištic si vybojoval na majstrovstvách Slovenska do 16 rokov 1.
miesto v dvojhre chlapcov.
b) Oddiel plávania. Piešťanské plavectvo si v roku 1988 pripomenulo 55. výročie svojej
existencie.
Na letných majstrovstvách Slovenska v plávaní v Košiciach získal titul majstra v kategórii
dorastu (tiež i v súťaži mužov) Martin Bábsky; popredné umiestnenia získali aj Martina
Moravcová a Katarína Tatárová.
Na majstrovstvách ČSSR v plávaní žiakov v Plzni veľký úspech zaznamenala Martina
Moravcová, ktorá si vybojovala titul majsterky ČSSR na 50 m voľný spôsob. Získala tiež 7
titulov na majstrovstvách Slovenska v plávaní žiakov. Medzi žiakmi sa v Piešťanoch objavili
aj ďalšie talenty, napr. Zuzana Berlanská, Zuzana Martinková, Marek Fabián a ďalší.
c) Nohejbalový oddiel. Piešťanskí nohejbalisti hrali v roku 1988 v SNL.
d) Oddiel vodného póla. Po štvorročnej prestávke hrali piešťanskí vodnopólisti v roku 1988
opäť v 1. lige medzi 8-mimi najlepšími celkami ČSSR. Skončili na veľmi peknom 4. mieste.
V lete boli piešťanskí vodnopólisti na týždennom zájazde v Tunise, kde zohrali 2 zápasy (1
víťazný).

13. TJ Sĺňava Piešťany v roku 1988
a) Kanoistický oddiel. Róbert Erban získal na dorasteneckých majstrovstvách Slovenska 2
tituly.
b) Oddiel vodného lyžovania. Vynikajúci úspech v roku 1988 dosiahla 24-ročná Nina
Sokolovská. Získala 2 tituly majsterky Európy vo vodnom lyžovaní za vlekmi na pretekoch
vo Francúzsku. N. Sokolovská získala zlaté medaily v akrobacii a v kombinácii; striebornú
medailu v skokoch a navyše bola 4-tá v slalome.
V roku 1988 získala tiež 4 tituly majsterky Slovenska vo vodnom lyžovaní za člnmi.
c) Oddiel veslovania. Martina Kubíčková na juniorskej Družbe socialistických štátov vo
veslovaní bola členkou bronzovej 8-my ČSSR.
13. TJ Chirana Piešťany v roku 1988
a) 55. výročie vzniku ľadového hokeja v Piešťanoch. Funkcionári TJ Chirana zorganizovali
oslavy v závere roka 1988. Vyše 100 účastníkov stretnutia dostalo brožúru o histórii hokeja
v Piešťanoch. Z rúk predsedu Slovenského hokejového zväzu Dr. R. Jančušku prevzali viacerí
hráči a funkcionári rôzne vyznamenania. Tiež predseda MsNV v Piešťanoch V. Herman
odovzdal medailu „Za zásluhy o rozvoj mesta“ Pavlovi Učňovi, Ladislavovi Jánoškovi,
Jozefovi Vičanovi a Dr. Vojtechovi Daňovi.
b) Oddiel ľadového hokeja. V roku 1988 mal oddiel v súťažiach 7 družstiev, z toho 6
mládežníckych. Okrem toho mali ešte 2 družstvá prípravky.
V roku 1988 muži skončili v II. SNL na poslednom mieste. Preto museli hrať kvalifikáciu
o udržanie sa v súťaži; piešťanskí hokejisti kvalifikáciu za účasti 4-och celkov v Poprade
vyhrali (Levoča – posledná vo východnej časti II. SNHL a 2 celky – víťazi krajov) a udržali
sa v II. SNHL.
V roku 1988 sa darilo hokejovému mužstvu starších dorastencov, ktorí ku koncu roku 1988
boli na čele majstrovstiev kraja (sezóna 1988/89).
c) Turistický oddiel. Zorganizoval v roku 1988 viaceré turistické podujatia. Napr., v dňoch
7. – 9. mája prechod Strážovskými vrchmi.
d) Oddiel stolného tenisu. Muži TJ Chirana Piešťany sa v roku 1988 prebojovali do krajskej
súťaže v stolnom tenise.
14. TJ Tesla Piešťany v roku 1988
a) Hádzanársky oddiel. V roku 1988 skončili hádzanári v SNL na peknom
2. mieste za
víťazným Tatranom Stupava. Je to pekný úspech, aj keď sa im nesplnila dlhoročná túžba –
postúpiť do najvyššej hádzanárskej súťaže v Československu.
b) Volejbalový oddiel. Má iba ženskú zložku, v roku 1988 mal 106 členiek. Na majstrovstvách
kraja obsadilo družstvo žien – volejbalistiek 5. miesto, v rovnakej súťaži staršie dorastenky
3. miesto a mladšie dorastenky 2. miesto.
15. TJ Banka Piešťany v roku 1988
a) Oddiel lyžovania na tráve. Piešťanci sú priekopníkmi lyžovania na tráve v ČSSR. Aj
v roku 1988 usporiadali viacero pretekov v lyžovaní na tráve. Lyžiarsky oddiel TJ Banka
Piešťany usporiadal na Ahoji 9. ročník „Ceny Piešťan v lyžovaní na tráve“ za účasti 30
pretekárov z celej ČSSR.

16. TJ Bezovec Piešťany v roku 1988
a) Oddiel lyžovania na tráve. Členovia oddielu usporiadali na Bezovci medzinárodné FIS
preteky v lyžovaní na tráve. Z Piešťancov sa najlepšie darilo Herinkovi – skončil na 20.
mieste v superobrovskom slalome.
b) Oddiel windsurfingu. Tento šport si od roku 1986 našiel svoje pôsobisko aj v Piešťanoch
na Sĺňave v Ratnovskej zátoke. Je tiež náročný ako vodné lyžovanie (využíva príbojové
vlny) a našiel si svojich prívržencov aj v našom meste.
17. TJ Váh Piešťany v roku 1988
a) Jazdecký oddiel. Piešťanskí pretekári dosiahli aj v roku 1988 niekoľko pekných výsledkov.
Jana Líšková štartovala v roku 1988 prvý raz medzi ženami a hneď si vybojovala titul
majsterky Slovenska s koňom Vezuv.
V súťaži mužov v drezúre získal Pavol Polčík v rovnakej súťaži 3. miesto.
Na majstrovstvách Slovenska dorastu v Tatranskej Lomnici vo všestrannej spôsobilosti
získala titul Lešická na koni Faust. Brišiak v rovnakej súťaži získal 2. miesto s koňom
Amadeus.
18. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov v roku 1988
(mestské športové súťaže)
a) Kolkári. O majstra mesta súťažilo vyše 40 hráčov na 2x60 hodov. Víťazom sa stal Silvester
Klčo z Tesly, ktorý získal 486 bodov.
b) Stolní tenisti. V roku 1988 sa víťazom 1. mestskej ligy stalo družstvo Kúpeľov.
Najúspešnejším jednotlivcom v mestskej lige bol I. Kadlíček z družstva učiteľov.
c) Súťaž a turnaje v minifutbale.
- Malá mestská futbalová liga (minifutbal) je stále obľúbená. V roku 1988 v 21. ročníku
mestskej ligy v minifutbale štartovalo 23 družstiev. Víťazom súťaže sa stalo družstvo VKUS
Elastic.
- V turnaji pod názvom „Piešťanský pohár 1988 v minifutbale“ vo finálovom stretnutí na
ihrisku na Lide pri Váhu zvíťazilo družstvo FC Porto nad VKUS Elastic.
- Víťazom turnaja „Majstrovstvá Piešťan 1988 v minifutbale“, ktorý sa hral na spôsob
majstrovstiev sveta, sa stalo družstvo Hamburger SV.
d) Veľká mestská futbalová liga. Hráva sa na veľkom ihrisku. V roku 1988 sa víťazom stalo
družstvo Tesly Piešťany, ktoré neprehralo ani v jednom z 12-tich zápasov v súťaži.
e) 5. ročník súťaže „O najzdatnejšieho športovca mesta Piešťany“. Celkovým víťazom
v roku 1988 sa stal Ivan Kolárik, ktorý zároveň získal zlatý odznak zdatnosti „Pripravený
pre obranu vlasti“.
19. Sálový futbal v Piešťanoch
V majstrovstvách kraja hrali 2 družstvá z Piešťan VÚSST a Chirana. Z družstva VÚSST už
dvaja hráči hrali reprezentačne za ČSSR – Horanský (na Majstr. sveta v Španielsku) a Ing.
Lackovič (na MS v Austrálii).
20. Individuálne rekreačné športovanie obyvateľov Piešťan v roku 1988
a) Rekreačný beh. Beh je všeliek na mnoho chorôb a prevencia pred ochorením. Rekreační
bežci v Piešťanoch využívali najmä chodníky na hrádzach popri prirodzenom toku Váhu,

vedľa kanála alebo Obtokového ramena Váhu i okolo Sĺňavy, tiež priestory Lesoparku
Červená veža a tiež chodník smerom na Bakchus vilu i ďalej na Havran a pod. Behalo sa
celý rok.
b) Rekreačná chôdza, resp. turistika. Podobné trasy ako bežci používali aj rekreační chodci
bez rozdielu veku.
c) Letné vodné športy. Bolo to predovšetkým plávanie. Občania a návštevníci Piešťan
využívali mestské kúpaliská, tiež sa kúpali vo Váhu alebo na Sĺňave, kde žiaľ už voda nie je
taká čistá ako v minulosti. Viacerí občania využívali preto radšej na kúpanie vodné jazierka,
tzv. „bágroviská“, ktoré vznikli odvozom zeminy a štrku pri Váhu a to pri Hornej Strede
alebo pri Drahovciach a v ktorých bola čistá voda.
Na športovanie sa využívala tiež vodná plocha Sĺňavy rôznymi spôsobmi, napr. na vodné
lyžovanie, člnkovanie, jachting, windsurfing a pod.
d) Zimné športy. Obyvatelia mesta mali možnosť venovať sa zjazdovému lyžovaniu kde boli
vybudované lyžiarske vleky. Je to jednak lyžiarske stredisko na Ahoji za miestnou časťou
Banka alebo podstatne ďalej na Bezovci pri Novej Lehote. Od začiatku roku 1988 bola však
teplá zima a snehu napadlo málo.
Na korčuľovanie sa používal zimný štadión, v prípade silných mrazov aj zamrznutý Váh,
resp. potok Dubové.
Na športovanie v zime sa využívali aj telocvične základných a stredných škôl a tiež športová
hala vedľa zimného štadióna.
e) Joga. Od roku 1988 sa začalo medzi obyvateľmi mesta aj cvičenie jogy. Uskutočňovali sa
v utorok na Malej scéne I. Krasku a v telocvični balneoterapie Čs. št. kúpeľov – vo štvrtok.
f) Tenis. O rekreačný tenis bol medzi obyvateľmi mesta tiež veľký záujem. Tenisové dvorce
sa nachádzajú medzi sídliskom Váh a futbalovým štadiónom.
g) Sauna. Občania využívali aj otužovanie organizmu – horúci vzduch a studená voda –
v saune Heinola.
21. Športové zaujímavosti – rok 1988
a) Športovec (bežec a otužilec) Karol Kevan – je ako 64 ročný dôchodca (predtým letecký
dispečer) vzorom pre mnohých občanov v dodržiavaní správnej životosprávy; má stále
rovnakú výšku a váhu (172 cm a 64 kg). Keď bol mladý, behával dlhé trate, neskôr začal
s plávaním ako otužilec.
Po celý rok chodil plávať do Váhu a to i v zime; keď zamrzla rieka plával v neďalekom
kanáli. K. Kevan vďaka pravidelnému športovaniu (beh, plávanie a bicyklovanie) sa môže
pochváliť tým, že rôzne civilizačné choroby sa mu vyhýbajú. Občania Piešťan obdivovali
najmä jeho schopnosť kúpať sa v ľadovej vode; v Československu postupne stúpa počet
otužilcov, a však v Piešťanoch sa ďalší odvážlivci na otužovanie zatiaľ neobjavili.
b) Športovec a ochranár prírody Ján Dzurák. Pracuje ako strážnik vo VÚSST v Piešťanoch
a v roku 1988 sa dožil 60-tich rokov. Piešťanci ho poznajú ako maratónskeho bežca, tiež ako
dobrého, skromného a pracovitého človeka. Pretekal závodne až do svojich 55-tich rokov
za TJ Družba Piešťany; patril medzi družnú skupinu atlétov – bežcov na stredné a dlhé
trate, ktorú viac ako dve desaťročia tvorili Anton Javorka, Alexander Murín, Karol Kevan,
Ján Dzurák, Jaroslav Ziel, Milan Weisz a z mladších Ján Vasilík, Peter Minarech, Dušan
Zelenay, Viliam Buček, Marián Lihosith, Jaroslav Kopp a ďalší bežci z Piešťan a okolia.
Vo voľnom čase Janko Dzurák ako člen Rybárskej stráže a ZO Slov. zväzu ochrany prírody

a krajiny v Piešťanoch sa venuje ochrane životného prostredia okolia Piešťan. Sledoval
a odstraňoval negatívne zásahy človeka do prírody (chatová výstavba, odstraňovanie
zdrojov znečisťujúcich vodu, napr. umývanie automobilov v horských tokoch a pod.), staral
sa o prírodu – faunu i flóru (napr. v zime vynášal potravu do hôr na prikrmovanie zveri
a pod.). Býva v Hubine neďaleko Piešťan a jeho ochranársky rajón siaha od Hubiny cez
Moravany až po Piešťany - Banku od Váhu až po okolie Marhátu.
12. Zahraničné styky
1. Družobné styky
Dlhoročné družobné styky majú Piešťany najmä s Heinolou vo Fínsku a so Sangerhausenom
v NDR v rámci okresu Trnava. Ide o družobné styky okres Trnava – okres Sangerhausen.
a) Piešťany – Heinola. V roku 1988 sa družobné styky realizovali nasledujúco:
- 5 občanov Heinoly – vedúcim delegácie bol riaditeľ školy Pentii Juurikkala – navštívilo
Piešťany v dňoch 29.8. – 5.9.1988. Bol pre nich pripravený bohatý program: prehliadka mesta
a Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch, návšteva kultúrnych objektov mesta, výlet do Nitry
(kde sa zoznámili s veľkomoravským obdobím našich dejín a pozreli na poľnohospodársku
výstavu Agrokomplex), zúčastnili sa osláv 750. výročia povýšenia Trnavy na slobodné
kráľovné mesto a pod.;
- po návšteve hokejistov TJ Chirana v decembri 1977 v Heinole, následne do Piešťan prišlo
v dňoch 22. až 29.9.1988 družstvo hokejistov Pelitat Heinola;
- uskutočnilo sa vystúpenie dychového orchestra z Heinoly v hudobnom pavilóne;
- uskutočnila sa výstava detskej kresby „Pozdrav z družobnej Heinoly“.
b) Piešťany – Sangerhausen. V roku 1988 sa napr. uskutočnilo:
- pri príležitosti ukončenia Mestských mierových slávností 1988 hosťoval v Piešťanoch
dychový orchester banského kombinátu zo Sangerhausenu;
- členovia Výtvarného klubu Piešťany vystavovali svoje práce v Sangerhausene.
2. Ďalšie zahraničné styky v roku 1988
a) Piešťany – Ostrihom (Maďarsko). Piešťanský komorný orchester koncertoval v Ostrihome
a Mestský orchester z Ostrihomu vystúpil v Piešťanoch na Malej scéne I. Krasku.
b) Spolupráca s kultúrno-informačnými strediskami – z Poľska, NDR, BĽR a Domom ČSSP
v Trnave, napr. formou putovných výstav v Agitačnom stredisku v Piešťanoch.
3. Zahraničné návštevy
a) Stretnutie predsedov vlád ČSSR a Poľska. 10. marca 1988 sa v Piešťanoch stretol predseda
vlády ČSSR Ľubomír Štrougal s predsedom Rady ministrov PĽR Z. Messnerom, ktorý je
v ČSSR na liečebnom pobyte.
13. Rôzne
1. Úspechy Piešťancov v súťažiach
a) Recitačná súťaž – Vansovej Lomnička. Víťazkou celoslovenskej súťaže v prednese poézie
v roku 1988 sa stala Magdaléna Kuciáňová z Piešťan, pracovníčka odboru vnút. a organiz.
vecí MsNV. Súťažila s básňou Jána Stachu „Slučka nad zemou“.
b) Súťaže žiakov ZŠ v matematike. V roku 1988 3-ja žiaci VII. ZŠ na Balakovskej ulici

v Piešťanoch dosiahli výborné výsledky v Pionierskej pytagoriáde, čo je súťaž žiakov
základných škôl v matematike. Žiaci R. Šulla, M. Bednár a K. Chudá sa v krajskom
kole umiestnili na prvom a dvoch druhých miestach, čím sa stali absolútnymi víťazmi.
V celoslovenskom kole súťaže v októbri 1988 sa Radovan Šulla umiestnil na 3. mieste
a Bednár a Chudá na 11. a 12. mieste.
2. Vyznamenania v roku 1988
a) Okresné vyznamenania. Medailu, resp. plaketu „Za zásluhy o socialistický rozvoj okresu
Trnava“ získali:
- MUDr. Vlček František, CSc. – primár kožného oddelenia NsP pri príležitosti životného
jubilea.
Pri príležitosti Dňa zdravotníctva:
- MUDr. Vladimír Klampár, riaditeľ piešťanskej NsP; Mária Lehutová, hlavná sestra NsP.
b) Mestské vyznamenania. Medailu, resp. plaketu „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta
Piešťany“ získali:
- Pracovníci Technických služieb mesta Piešťany: Jozef Chudý, živ. jubileum 60 rokov;
Magdaléna Kochanová, pri príležitosti odchodu do dôchodku.
- Zakladajúci a zaslúžilí príslušníci Ľudových milícií pri príležitosti 40. výročia Víť. februára:
Antónia Antalíková, Teodor Hodul, Michal Najman, Rudolf Pecka, Pavla Šarvajcová,
Ľudovít Vlado, Viktor Zelenay, Osvald Šopík.
- Za výstavbu Piešťan: Mikuláš Sedláček, techn. námestník Vodohospodárskych stavieb
Trenčín.
- 35. výročie založenia podniku Reštaurácie Trnava: Jaroslav Bolješik – vedúci závodu
Lipa; Irena Gajdošíková, vedúca závodu Park Passage; Jozef Dlhoš, šéfkuchár „Komináru“;
Emília Švančarová, vedúca závodu Srdiečko.
- Oslavy Dňa stavbárov: Jozef Zemník, robotník Stavebnej správy v Piešťanoch; Ivan
Markech, vedúci montážnej čaty; Štefan Kluka, murár; Ján Marušic, montážnik.
Životné jubileum 50 rokov: Rudolf Blaško, vodič osobnej taxislužby; Richard Trupp,
skúšobný technik ČSÚAPZ.
- 15. výročie otvorenia sauny Heinola: Jozef Chudý, vedúci sauny; Magda Kochanová,
saunárka ženského oddelenia.
- Za prácu na úseku Jednot. systému brannej vých. obyvateľstva: Bernard Hulman, učiteľ
VI. ZŠ Banka, MUDr. plk. Jozef Šmondrk, veliteľ Voj. kúpeľ. ústavu; mjr. Ján Drgoňa
– člen ČSĽA (armáda) – obdržali medaily. Plakety získali: pprap. Milan Krupa, člen OO
VB; Koloman Viržík, pracovník Zväzarmu; npor. Milan Florek, člen ČSĽA; nprap. Zdeno
Kubeš, člen ČSĽA; nprap. Jozef Kubík, člen ČSĽA; Vojtech Tokarčík, tajomník PO.
- Za prácu vo funkcii predsedu MsV SZM v Piešťanoch: Ing. Stanislav Malák, ekon.
námestník Technických služieb Piešťany.
- Deň zdravotníkov: Mária Hudcovičová, vrchná sestra doliečovacieho oddelenia; MUDr.
Marta Benedigová, obvodná lekárka Piešťany.
- 70. výročie vzniku Mlynov a cestovinární Piešťany: Ján Búda, vedúci mlyna Piešťany;
Tibor Bačka, vedúci oddelenia KaPP závodu.
- 50. výročie založenia ľadového hokeja v Piešťanoch: Pavol Učeň, dlhoročný hráč
a funkcionár šport. oddielu; Jozef Vičan, tréner starších dorastencov; Ladislav Jánoška,
hráč, funkcionár, tréner oddielu; Alojz Ferkodič, tajomník oddielu.

- 10. výročie vzniku zariadenia „Váh“: Vojtech Farkaš, riaditeľ; Oľga Valková, preds. ZV
ROH.
- 35. výročie založenia Zboru pre obč. záležitosti v Piešťanoch: Šarlota Kubová, Anna
Ričovská, Kvetoslava Rothová, Gustáv Gembický.
Vyznamenania „Čestné uznanie MsNV“ za prácu v ZPOZ v Piešťanoch získali: JUDr.
Anna Slimáková, Emília Benková, Cecília Refková, Magdaléna Kuciáňová, PhDr. Silvia
Mezovská, JUDr. Tatiana Chrenková, pprap. Marián Paška, Jozef Weiser.
c) Iné vyznamenania. 35. výročie ZPOZ v Piešťanoch:
- Anna Plecitá získala „Čestné uznanie Slovenskej Rady ZPOZ“ pri Minist. kultúry SSR.
- Okresné „Čestné uznanie ZPOZ“ získali: Anna Nebenführová, Klára Pinkasová, Oľga
Ďuračková, Paed Dr. Alexander Jambor.
3. Vydanie osvedčenia podľa zákona č. 255/46 Zb.
Bolo vydané Žofii Zuzaniakovej na základe doporučenia odboru organizačných a vnútorných
vecí MsNV Rade MsNV zo dňa 14.12.1988.
Menovaná je občiankou Piešťan a predložila potvrdenie – svedecké vyhlásenia o svojej
činnosti počas Slovenského národného povstania a pomoci partizánom; poskytovala im
stravu, ubytovanie a šatstvo v obci Veličná na Orave, tiež im poskytovala informácie o pohybe
nemeckých vojsk. Svoju činnosť vykonávala od 29.8. do 16.12.1944 pre partizánsku skupinu
Signál.
Svedectvá podali Ján Sojka, Jozef Čaplovič a Michal Dudáš z Veličnej okr. Dolný Kubín.
Menovaná, narodená 4.4.1919 vo Veličnej, je tohto času dôchodkyňa, žije v Piešťanoch
a má 3 deti.
4. Žiadosti o milosť v roku 1988
MsNV v Piešťanoch neodporučil Ministerstvu spravodlivosti SSR v Bratislave vyhovieť
žiadostiam o milosť občanom Piešťan, ktorí odišli do cudziny bez súhlasu čs. úradov. Za
to boli odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody a nemôžu prísť na návštevu do
ČSSR. Žiadosti o milosť neboli doporučené z dôvodu, že ich omilostenie by nemalo dobrý
ohlas u miestneho obyvateľstva.
Boli to: MUDr. Štefan Lukan; Jozef Košinár (Rakúsko); Oľga Gulyášová (Kanada); Soňa
Harrisová, rod. Jánošová (USA).
_________________________________
Ing. Alexander Murín

Rok 1989
Úvod – politické a spoločenské udalosti vo svete a v ČSSR v roku 1989
a) Udalosti vo svete v roku 1989. Najvýznamnejšími udalosťami boli revolúcie v európskych
štátoch tzv. reálneho socializmu (totalitného socializmu), ktoré znamenali koniec
komunistickej diktatúry a nástup demokratických síl v týchto štátoch. Kým v Maďarsku,
Poľsku prebiehal pád totalitného systému postupne, v ČSSR a v Rumunsku sa uskutočnili
revolúcie. V novembri 1989 sa uskutočnila v Československu tzv. „nežná“ alebo „zamatová“
revolúcia. V decembri 1989 došlo k politickej zmene aj v Rumunsku, kde padol totalitný
režim komunistického diktátora Ceaušesca. Revolúcia v Rumunsku prebehla krvavým
spôsobom (na rozdiel od ČSSR); boli zabité stovky ľudí, keď polícia potláčala vzniknuté
nepokoje. Na stranu revolúcie sa pridali vojaci, ktorí 26.12.1989 diktátora aj s manželkou
zajali a po krátkom väznení popravili.
V ZSSR pokračovala prestavba (perestrojka), avšak snaha duchovného otca perestrojky M.S.
Gorbačova demokratizovať spoločnosť pod vedením Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu, zatiaľ neprináša očakávané výsledky. Tiež sa objavujú javy, s ktorými Gorbačov
nepočítal; väčšina obyvateľstva bola zvyknutá na totalitný systém, demokratické zmýšľanie
zatiaľ prejavuje iba časť obyvateľstva, najmä inteligencia a mládež. V politickej oblasti
to viedlo k oslabeniu vedúcej úlohy KSSZ, k prejavom nacionalizmu a snahy niektorých
zväzových republík získať samostatnosť a pod. Národnostné nepokoje a trenice v ZSSR
v roku 1989 boli v Azerbajdžansku (Náhorný Karabach), Arménsku, Gruzínsku, v Pobaltsku,
v Moldavsku i v Strednej Ázii.
Likvidáciu rakiet s plochou dráhou letu odpaľovaných zo zeme ukončil ZSSR v roku
1988. V súlade so sovietsko-americkou zmluvou o raketách stredného a kratšieho doletu
podpísanou M.S. Gorbačovom a R. Reaganom v decembri 1987 vo Washingtone bola v júli
1989 ukončená likvidácia rakiet kratšieho doletu OTR 22. ZSSR plánuje v rokoch 1989 – 90
znížiť číselný stav armády a vojenského námorníctva o 500 tisíc osôb.
V ekonomickej oblasti v ZSSR nenastalo zlepšenie. V júli 1989 v Kuzbase a neskôr i Donbase
boli štrajky baníkov, ktorí požadovali od vlády väčšiu hospodársku samostatnosť podnikov
a zlepšenie sociálnych podmienok baníkov.
Medzi zaujímavosti vo svete v roku 1989 patrili i ďalšie správy o lietajúcich objektoch,
pravdepodobne mimozemšťanov; napr. vo Voroneži v ZSSR pristál objekt UFO v júli 1989
v mestskom parku, predtým začiatkom roku 1989 v parku v New Yorku v USA a pod.
Vo viacerých štátoch sveta pokračoval boj proti terorizmu a tiež proti požívaniu drog.
Americký prezident G. Bush presadzoval pomoc USA vláde v Kolumbii v jej boji proti
„narkomafii“.
Stále nedostatočne postupuje ľudstvo v oblasti riešenia ekologických problémov a ochrany
prírody.
b) Udalosti v ČSSR v roku 1989. Historickou politickou udalosťou v Československu
bola „nežná“ revolúcia, ktorá sa začala 17. novembra 1989. Nastal rozpad totalitného
socialistického systému a postupne sa začali presadzovať demokratické sily a tvoriť nový
politický systém spoločnosti. O tom, čo sa udialo v ČSSR a v Piešťanoch v tomto období, je

uvedené v nasledujúcej kapitole bod c).
Aj v roku 1989 si ľudia začali stále viac uvedomovať, že bude sa musieť venovať väčšia
pozornosť ekológii. Vo viacerých mestách v ČSSR sa začalo pravidelne kontrolovať
množstvo kysličníka siričitého SO2 v ovzduší; jeho množstvo často prekračovalo povolenú
mieru jeho výskytu v ovzduší. Naďalej stúpa počet rakovinových ochorení; je možné, že
má na to vplyv nečisté prostredie i prechemizovaná strava (používanie umelých hnojív,
dusičňanov, chemických látok a pod.). Tiež obyvatelia obcí v okolí atómových elektrární
majú určité obavy z účinkov prípadného stáleho rádioaktívneho žiarenia pri prevádzke
elektrárne alebo z nebezpečenstva možného výbuchu alebo havárie elektrárne. Týka sa to
aj Piešťan, v blízkosti ktorých sa nachádza atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.
V dôsledku teplej zimy, vlhkého a hmlistého počasia sa v januári a februári 1989 objavilo na
Slovensku chrípkové ochorenie spôsobené vírusom typu A H3N2. Vážnejšie komplikácie
chrípka nespôsobila, bol aj dostatok liekov. Ochorelo na ňu na Slovensku však cca 200 000
ľudí, najmä mládež od 6 do 14 rokov.
V roku 1989 sa na Slovensku rozmnožili medvede. Hľadali potravu aj v okolí ľudských
obydlí.
c) Politicko-spoločenské udalosti v ČSSR a v Piešťanoch od 17.11. do 31.12.1989. „Nežná“
alebo „zamatová“ revolúcia v ČSSR prebiehala humánnym spôsobom. Podporovala ju
prevažná väčšina obyvateľov štátu. Na zvrhnutí totalitného politického systému mali
záujem všetky vrstvy obyvateľstva, dokonca aj viacerí „radoví komunisti“, ktorí nesúhlasili
s mocensko-byrokratickým absolutistickým rozhodovaním ÚV KSČ na čele s M. Jakešom
a jeho aparátnikmi.
K úspechu revolúcie prispela tiež súčasná hospodárska situácia, stagnácia národného
hospodárstva a neúspech našej spoločenskej a ekonomickej prestavby. Demokraciu, slobodu
konania, slova a prejavu, ako hlavný výdobytok revolúcie, občania úprimne a spontánne
uvítali.
Vznikli politické hnutia a to v Čechách – Občianske fórum (OF) a na Slovensku – Verejnosť
proti násiliu (VPN), ktoré sa postavili do čela revolúcie a určovali politický vývoj aj
v nasledujúcom období. V novembri a decembri 1989 sa začali aktivizovať ďalšie politické
strany, z ktorých niektoré už existovali pred i počas totalitného systému, iné koncom roku
1989 sa začali tvoriť. Najväčší vplyv z nich na Slovensku okrem Verejnosti proti násiliu
získali Kresťansko-demokratické hnutie, Strana zelených, Demokratická strana, neskôr
Slovenská národná strana i ďalšie, kým z KSS časť členov vystúpila.
Čo sa udialo v dňoch od 17. novembra ? Hlavné udalosti prebiehali v Prahe. Revolúcia
sa začala veľkou manifestáciou pri príležitosti Dňa študentstva, ktorej sa okrem študentov
zúčastnila aj opozícia voči komunistickému režimu, pridali sa k nim aj umelci a ďalší
občania. Stranícki a štátni predstavitelia totalitného systému vyslali ozbrojené zložky
Ministerstva vnútra ČSSR (tzv. červené barety) a ZNB voči manifestujúcim. Došlo k ich
zásahu a niekoľko desiatok ľudí zbili.
V nasledujúcich dňoch už mali udalosti rýchly priebeh. Tvrdý zákrok pobúril občanov štátu.
Konali sa veľké protestné zhromaždenia najmä v Prahe pod vedením OF a v Bratislave pod
vedením VPN (na Slovensku boli vodcami
J. Budaj a M. Kňažko). Behom niekoľkých
dní ovládli masovokomunikačné prostriedky, masmédiá – televíziu, rozhlas, tlač.
ÚV KSČ sa už nespamätal; ba naviac väčšina občanov vystúpila proti vedúcej úlohe KSČ
v našej spoločnosti, čo sa aj behom niekoľkých dní stalo aj ústavne; bol zrušený článok 4.

Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ. Do čela politického života nastúpili nové osobnosti:
v Čechách – V. Havel, J. Dienstbier a ďalší, na Slovensku A. Dubček, M. Kňažko, J. Budaj.
Je treba však vyzdvihnúť veľkú kultúrnu a humanitnú úroveň ľudí v Československu.
Neprišlo ku krviprelievaniu ani počas „nežnej“ revolúcie, ani k pomstám po nej. Celý svet
obdivoval kultúrnosť obyvateľov Československa. Ľudia tohto štátu iba chceli už slobodne
žiť a v svojej krajine sa slobodne rozhodovať.
Čo sa udialo v tých novembrových a decembrových dňoch v Piešťanoch ? Občania a mládež
nášho mesta od prvých dní revolúcie vyvíjali aktivitu, sledovali a podporovali akcie v Prahe
a v Bratislave. Aj v Piešťanoch bola najrevolučnejšia VPN.
Na 27.11.1989 bol v Československu vyhlásený 2-hodinový generálny štrajk, ktorý sa
uskutočnil aj v piešťanských závodoch, podnikoch, organizáciách a školách. Aj napriek
prekážkam a obmedzeniam zo strany vedenia viacerých podnikov a závodov sa uskutočnil
v ten deň popoludní v Piešťanoch veľký míting na Námestí Dukelských hrdinov (neskôr
Námestie slobody) na vyjadrenie podpory generálnemu štrajku. V Piešťanoch sa na príprave
a organizovaní mítingu najviac podieľali Mestské kultúrne stredisko, študenti a mládež
v Junior-centre na Malej scéne I. Krasku. Na námestie prišlo spontánne približne 5 – 6 tisíc
ľudí s trikolórami na kabátoch, s transparentami a štátnymi vlajkami. Symbolickým sa stal
pozdrav – zdvihnutá ruka s 2-mi prstami v tvare V. Rečníckym priestorom bol podstavec
fontány na námestí. Vystúpenia rečníkov vyjadrovali ich pocity, radosť zo začínajúcej slobody
a odhodlanie bojovať až do konečného víťazstva; ich slová boli sprevádzané súhlasným
potleskom a skandovaním; populárne sa stalo najmä „to je ono“. Míting trval asi 2 hodiny;
vyznačoval sa súdržnosťou a spontánnou radosťou.
Mítingy pokračovali na tomto námestí aj v nasledujúcich dňoch. Demokraticky bolo
umožnené prehovoriť aj čelným predstaviteľom totalitného systému v Piešťanoch –
predsedovi MsNV V. Hermanovi a predsedovi MsV KSS
R. Hodulovi, aj keď sa snažili
prítomných presvedčiť o tom, čo všetko doterajší totalitný systém vykonal pre výstavbu
mesta a pre občanov, nepresvedčili o tom zhromaždených občanov, ktorí skandovaním
i piskotom prejavovali svoj nesúhlas. Mítingy vcelku prebehli bez vážnejších rušivých javov.
V meste boli vyvesené rôzne letáky a plagáty i vyhlásenia občanov, žiadajúce okrem iného
zmenu vo vláde premiéra Adamca – žiadalo sa, aby v tejto vláde bolo menej členov KSČ –
čo sa aj stalo. Nastúpila nová vláda Mariána Čalfu – v tejto vláde bolo už menej komunistov
(10 z 21).
Letáky po meste tiež pranierovali KSČ a kriticky sa stavali aj k ideám socializmu
a komunizmu. V podstate sa tomu však nemožno čudovať, pretože v uplynulom období bola
potlačovaná sloboda prejavu, tvorivého myslenia a podnikania ľudí.
Ku koncu roku 1989 viacerí občania mesta tiež kritizovali a pranierovali predstaviteľov
mesta a organizácií, niektorých obviňovali z osobného obohacovania, z necitlivosti pri
riešení problémov občanov mesta a žiadali, aby odstúpili zo svojich funkcií a išli manuálne
pracovať (skandovanie „k lopate“). Občania tiež kritizovali cigánov v meste, z ktorých
viacerí nepracovali a kradli.
Ku koncu roku 1989 bolo jasné, že naša spoločnosť pôjde cestou demokracie, avšak nebolo
ešte zrejmé tempo reforiem politického a ekonomického života. Nebolo však ešte jasné, či
sa udrží socializmus alebo nastúpi kapitalizmus. Je možné sa vydať kapitalistickou cestou
súkromníctva, privatizácie, trhového hospodárstva, pomalším alebo rýchlejším tempom,
aj za cenu toho, že nebude možné udržať sociálne istoty z predchádzajúceho totalitného

systému a že príde k rastu cien, vzniku nezamestnanosti a pod. Existuje aj ďalšia možnosť a to
ísť cestou demokratického socializmu, v roku 1968 nazývaného aj „socializmus s ľudskou
tvárou“, pretože totalitný systém nebol socializmus v pravom zmysle slova; touto cestou sa
však naša spoločnosť v súčasnom období asi nebude uberať.
Ku koncu roku 1989 sa uskutočnila voľba prezidenta Československa a predsedu Federálneho
zhromaždenia Československa. 28.12.1989 bol zvolený za predsedu FZ Alexander Dubček
(v roku 1968 bol ako komunista predstaviteľ „socializmu s ľudskou tvárou“, čo vtedy malo
obrovskú podporu občanov), teraz však vystupoval za VPN.
29.12.1989 zvolilo FZ za nového prezidenta Československa (po Gustávovi Husákovi)
Václava Havla.
Tento dramatik, viackrát väznený za svoj boj proti totalitnému režimu, bol jednohlasne
zvolený za prezidenta; už predtým sa ozývali hlasy „Havel na hrad“. Nový prezident mal
všeobecnú podporu a obľubu v celom Československu; ľudí si získal aj svojou štátnickou
rozvahou a humánnymi postojmi, demokratickým vystupovaním a konaním.
MsNV v Piešťanoch pracoval do konca roku 1989 ešte v starom zložení. Príprava a realizácia
kádrových a personálnych zmien sa začala uskutočňovať od januára 1990.
d) Verejnosť proti násiliu v Piešťanoch. Občianska iniciatíva VPN sa v Piešťanoch sformovala
už v prvých dňoch „nežnej“ revolúcie; bol vyhlásený akčný výbor občianskej iniciatívy
VPN. Programové vyhlásenie VPN a koordinačného výboru slovenských vysokoškolských
študentov našlo podporu aj v Piešťanoch (12 bodov) – bolo vydané na začiatku revolúcie.
Žiadali sa v ňom demokratické politické zmeny v Československu, napr. zaručiť slobodu
tlače, podnikania, zhromažďovania, slobodné odborové organizácie a nezávislé študentské
organizácie. Ďalej sa žiadalo zrušiť vedúcu úlohu KSČ zakotvenú v ústave, odluku cirkvi
od štátu, zrovnoprávnenie foriem vlastníctva, dôslednú demokratickú federáciu Čechov
a Slovákov a pod.
Centrum VPN bolo na Malej scéne I. Krasku. Mestský koordinačný výbor občianskej
iniciatívy VPN bol ustanovený 15.12.1989. Medzi jeho najaktívnejších predstaviteľov
patrili MUDr. Marián Kališ, JUDr. Ján Chmelo i ďalší – Ing. Sabo P., CSc., Ing. Škodný J.,
Dr. Haring V., Duffek K., Galovičová A., Ing. Farkaš, atď.
V 2. polovici decembra 1989 vstúpilo vedenie VPN v Piešťanoch do jednania s platenými
funkcionármi MsNV. Plénum MKV VPN v Piešťanoch vyslovilo nedôveru tunajšej Rade
MsNV a žiadalo vypracovať návrh novej Rady MsNV a pléna MsNV (zmeny v zložení
poslancov MsNV).
Udalosti pokračovali začiatkom januára 1990. Pobočky VPN vznikali prakticky na všetkých
závodoch a podnikoch v Piešťanoch.
1. MsNV v Piešťanoch v roku 1989
1. Plénum MsNV v roku 1989
1. plenárne zasadnutie MsNV. Uskutočnilo sa 2. marca 1989.
Program bol nasledujúci:
1.) Správa o činnosti Rady MsNV v Piešťanoch; predniesol tajomník MsNV
D. Domorák.

2.) Správa o činnosti VĽK MsNV v Piešťanoch; predniesol podpredseda VĽK
JUDr. P. Galo.
3.) Správa o problematike verejného poriadku a trestnej činnosti v meste;
informoval tajomník MsNV D. Domorák.
4.) Organizačné záležitosti – bolo schválené nariadenie MsNV o chove
hospodárskych zvierat a nariadenie o kúpeľnom poplatku.
2. plenárne zasadnutie MsNV. Uskutočnilo sa 4. mája 1989.
Program bol nasledujúci:
1.) Vyhodnotenie Jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti v Piešťanoch
za rok 1988 návrh JPKVČ na rok 1989.
2.) Vyhodnotenie Celomestského socialistického záväzku mesta Piešťany za rok
1988.
3.) Pomenovanie nových ulíc (Svätoplukova ulica, Buková ulica).
4.) Vyznamenania – medaila „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany“
- Rudolf Nedorost.
5.) Schválenie domovej dane pre 4 oblasti mesta:
- vnútorné územie kúpeľného miesta, ostatné časti mesta Piešťany, miestna
časť Banka, miestna časť Kocurice.
6.) Nariadenie o miestnom poplatku za psov – podľa miesta bydliska od
30,- Kčs až po 500,- Kčs ročne.
3. plenárne zasadnutie MsNV. Uskutočnilo sa 14.9.1989. Program:
1.) Správa o výsledkoch vykonávacieho plánu a rozpočtu v hospodárstve
riadenom MsNV za rok 1988 a schválenie definitívneho finančného
usporiadania v hospodárstve riadenom MsNV za rok 1988.
2.) Vyhodnotenie celomestského záväzku prijatého na počesť 45. výročia SNP
za 1. polrok 1989.
3.) Plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany životného prostredia.
4.) Plnenie úloh komisie výstavby a poľnohospodárskej komisie.
4. plenárne zasadnutie MsNV. Uskutočnilo sa 27.10.1989. Program:
1.) Správa o stave a príprave obvodnej Československej spartakiády 1990 na
území mesta.
2.) Vyhodnotenie úrovne služieb poskytovaných obyvateľom a návštevníkom
mesta v letnej kúpeľnej sezóne 1989.
3.) Činnosť Výboru ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch.
4.) Menovanie Ľudovíta Škrivánka do funkcie veliteľa dobrovoľného verejného
požiarneho zboru.
2. Rada MsNV v Piešťanoch v roku 1989
Rada MsNV v Piešťanoch pracovala v starom zložení aj po 17. novembri 1989 ešte do
konca roku 1989; pozostávala z 13-tich členov, z toho bolo 11 členov KSČ.
Po ustanovení Mestského koordinačného výboru občianskej iniciatívy VPN dňa 15.12.1989
vyslovilo plénum MsKV VPN nedôveru doterajšej rade MsNV. Nová Rada MsNV

v Piešťanoch bola schválená až začiatkom roku 1990 na verejnom zasadnutí pléna MsNV
a pracovala do volieb do mestského zastupiteľstva v novembri 1990.
3. Komisie Rady MsNV v Piešťanoch – zrušenie niektorých
Na zasadnutí Rady MsNV v Piešťanoch 13.9.1989 boli zrušené niektoré komisie Rady
MsNV v Piešťanoch:
- komisia pre rozvoj hnutia „Spoločnosti – rodine – sebe“;
- komisia pre prípravu, schvaľovanie akcií investičnej časti akcie „Z“ a
technickej vybavenosti IBV;
- komisia pre kúpeľníctvo a cestovný ruch;
- mestský protialkoholický zbor;
- názvoslovná komisia;
- koordinačná komisia pre vyhodnotenie štátnej správy odbormi MsNV;
- štáb zimnej údržby.
Naďalej ostalo pracovať 12 komisií Rady MsNV v Piešťanoch:
Komisia pre riadenie, koordináciu a vyhodnocovanie socialistickej súťaže národných
výborov; mzdová komisia; komisia pre riadenie boja proti burinám; komisia pre ochranu
a tvorbu životného prostredia; komisia pre brannú výchovu; zbor pre občianske záležitosti;
občianska komisia; komisia pre otázky cigánskych obyvateľov; povodňová komisia; mestská
komisia IPCHO; rada riaditeľov podnikov; komisia pre koordináciu prevencie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti.
Tiež bola ponechaná ako pomocný orgán predsedu MsNV škodová komisia.
4. Činnosť Výboru ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch v roku 1989
A. Rozbor poznatkov z vybavovania sťažností, oznámení a podnetov podaných
v roku 1989
V roku 1989 bolo na VĽK MsNV v Piešťanoch 64 podaní (sťažností, oznámenia podnetov),
z toho bolo 55 vybavených priamo; z nich bolo 17 opodstatnených, alebo čiastočne
opodstatnených. Anonymných podaní bolo 11, t.j. 20 %. Najviac bolo sťažností, potom
oznámení – 16 a 1 podnet.
Najväčší počet sťažností smeroval do oblasti hospodárenia s bytmi a na úroveň obsluhy
a služieb, tiež niekoľko sťažností na majetkovoprávne záležitosti, zneužitie funkcie,
nedodržiavanie cien, na stanovenie miezd a prémií, odmien, na znečisťovanie životného
prostredia a pod.
V súvislosti s riešením sťažností boli zodpovedným osobám udeľované tieto postihy: výtka,
pokarhanie, verejné pokarhanie, hmotný postih v Kčs, náhrada škody, kádrové opatrenia,
prerokovanie podľa zákona 60/61 Zb., opatrenia podľa iných zákonov, odovzdané OO VB,
opatrenia voči organizáciám. Tieto postihy neudeľoval VĽK priamo ale prostredníctvom
organizácií: Bytové hospodárstvo š.p. Piešťany udelil 11 postihov, OD Prior 2, Komunálne
služby š.p. Piešťany 2, Komisia pre riešenie priestupkov na úseku obchodu 4, Reštaurácie
Trnava 1, KOVP 1, Zsl. pekárne závod Piešťany 1, bytový odbor MsNV v Piešťanoch 1; 4
prípady boli odstúpené OO VB v Piešťanoch.
a) Príklady na opodstatnené alebo čiastočne opodstatnené podania:
Anonymné:
- nedostatočná evidencia dopravy v Komunálnych službách mesta Piešťany;

- nesprávne parkovanie stavebných mechanizmov Stavoindustrie na Šimanského
ul.;
- nestatočnosť predaja mäsa v predajni Mäso-údeniny na Šrobárovej ulici,
v predajni Ovocie-zelenina na Pionierskej ulici a v Delfíne;
- na nefungujúce mestské hodiny.
Sťažnosti a oznámenie konkrétnych občanov:
- nesprávna fakturácia Bytového podniku mesta Piešťany za maľovanie bytu;
- chyby v riadiacej a organizátorskej práci Bytového podniku MP;
- neoznámenie zmeny systému výkupu fliaš zákazníkom v Priore;
- nestatočnosť v predajni Agrokombinát Liptov;
- rušenie verejného poriadku, nedodržiavanie hygieny predaja a znečisťovanie
okolia hosťami bufetu Kruhovka na Vážskej ulici;
- nevyužívanie štátneho bytu a prepožičiavanie ho cudzím osobám;
- chov psov vo veľkých domoch s viacerými rodinami, čo má za následok
znečisťovanie spoločných priestorov;
- neustále odkladanie vybudovania cesty v miest. časti Banka – Tobolka;
- požiadavky na zmeny v sieti autobusovej hromadnej dopravy v meste;
- na nedodržiavanie zákazu vjazdu bicyklov na Kolonádový most v Piešťanoch
a pod.
Príklady na neopodstatnené podania (anonymné a konkrétnych občanov)
Anonymné:
- na údajné rozkrádanie materiálu z rozostavaného Domu služieb;
- na určenie a výplatu mzdy sekretárky riaditeľa Kom. služieb;
- na úroveň kominárskych služieb a návštevy kominárov v pohostinských
zariadeniach v pracovnej dobe, atď.
Sťažnosti a oznámenia konkrétnych občanov:
- na výkup ovocia a zeleniny v Trebaticiach;
- sťažnosť na suseda stavajúceho rodinný dom a tým údajne narušuje
nehnuteľnosť občana – sťažovateľa;
- na Odbor výstavby, ÚP a archit. MsNV v Piešťanoch za zdĺhavé riešenie
dokumentácie pre stavbu garáží;
- žiadosť o urýchlené pridelenie bytu formou sťažnosti podali viacerí občania;
v Piešťanoch je však stále nedostatok bytov a preto sa sťažnostiam nemohlo
vyhovieť;
- na majetkovoprávne záležitosti, vyvlastňovanie nehnuteľností a žiadanie
náhrady za vyvlastnenie (najmä vo veci pozemkov);
- na úroveň opatrovateľských služieb;
- na postup Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva MsNV v Piešťanoch pri
zabezpečovaní materiálneho zabezpečenia rodiny po rozvode a odchode
manžela;
- sťažnosť občana, ktorý nechcel zaplatiť pokutu 300,- Kčs (bola oprávnená,
lebo nechcel zrušiť chov ošípaných a hydiny, čo vyvolávalo problémy v
spolužití so susedmi), atď.

B. Previerková činnosť VĽK MsNV v Piešťanoch v roku 1989
Previerky boli vykonané podľa plánu, ale aj na základe sťažností podaných občanmi
a aktuálnych potrieb nadriadených orgánov a MsNV.
V roku 1989 vykonal VĽK MsNV v Piešťanoch tieto previerky:
a) Previerka využívania komunálnych (štátnych) bytov na území mesta
Piešťany. Netýkala sa družstevných bytov. Bolo zistených 160 nadmerných bytov. Bytový
odbor MsNV žiadal užívateľov nadmerných bytov o dobrovoľné výmeny za menšie byty –
od začiatku roka 1989 bolo vymenených 22 bytov.
b) Previerka uplatňovania štátnej bytovej politiky. Zisťovalo sa dodržiavanie ustanovenia
zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi pri ich prideľovaní zo štátnej bytovej výstavby
s dôrazom na sociálne aspekty a spravodlivosť. Zistilo sa, že celkový bytový fond MsNV
v Piešťanoch pozostáva z 3 021 komunálnych bytov. V miestnom zozname uchádzačov
o štátne byty bolo ku dňu previerky zapísaných 385 uchádzačov a 195 v zozname o pridelenie
náhradného bytu z dôvodu zrušenia užívacieho práva NV a Okresným súdom v Trnave.
MsNV v Piešťanoch od roku 1986 do júla 1989 však dostal z komunálnej výstavby iba 25
bytov.
c) Previerka odstránenia nedostatkovosti vybraných druhov tovarov pre vnútorný trh
výrobou a obchodom. Previerka sa uskutočnila v OD Prior vo februári 1989. Zistilo sa
napr.: v oddelení drogérie – drobný tovar neboli niektoré druhy tovarov (napr. toaletný
papier, pracie prášky, kozmetika pod.), avšak sa nachádzali v sklade, kde už evidované
neboli. Tiež bolo zistené nedodržiavanie rozvozných plánov. Pracovníkom boli uložené
kárne opatrenia.
d) Previerka úrovne vybavovania pripomienok občanov podaných na verejných
zhromaždeniach v jarnom období 1989. V jarnom období 1989 bolo na verejných
zhromaždeniach zaevidovaných 114 pripomienok občanov. Postup ich riešenia bol
predmetom jednania na poradách vedúcich odborov MsNV. Zistilo sa, že boli porušené
ustanovenia Vládnej vyhlášky č. 150/1958 i zákona č. 71/1967 o správnom konaní; napr.
žiaden odbor nedal občanovi vyjadrenie do 30 dní.
e) Previerka statočnosti pri predaji a zásobovaní zimného trhu vo vybraných maloobchodných
predajniach v Piešťanoch. Bolo preverených 9 predajní, pričom v 1 prípade bolo zistené
porušenie zásad statočnosti pri predaji. Zatajený tovar zistený nebol; v tom čase bol
nedostatkový práškový cukor, strukoviny, niektoré druhy cestovín a mliečnych výrobkov.
f) Previerka prijímania objednávok na autá Š-125 L v Mototechne Piešťany. Bolo zistené,
že došlo k vedomému porušeniu podmienky oznámenia začiatku prijímania objednávok
v stanovenom čase (informácia bolo zverejnená až o 15.30 hod. namiesto o 13.00 hod.).
g) Previerka zdravotechnických služieb pre pracovníkov v Technických službách mesta
Piešťany. V septembri 1989 na základe anonymného podania bola v TSMP vykonaná
previerka. Boli zistené nedostatky vo vedení prvotnej skladovej evidencie, napr. v spôsobe
výdaja čistiacich prostriedkov. Ďalej boli zistené nedostatky vo vyhotovení mzdových
podkladov a výplaty miezd na tomto úseku.
h) Ďalšie previerky v maloobchodných predajniach. Bolo ich vykonaných 13 a boli zamerané
na statočnosť predaja, úroveň zásobovania a zatajovanie tovaru.

5. Odbory MsNV v Piešťanoch v roku 1989
A. Kádrové zmeny vo funkcii vedúcich odborov MsNV
Plenárne zasadnutie MsNV schválilo nasledujúce zmeny s platnosťou od 1.1.1989:
a) z funkcie vedúceho odboru výstavby, ÚP a A MsNV uvoľnilo Rudolfa Horošku z dôvodu
odchodu do dôchodku. Do tejto funkcie ustanovilo
Ing. Jozefa Lipku.
b) z funkcie vedúceho odboru miestneho hospodárska, DOP a CR MsNV uvoľnilo Ľubomíra
Valu z dôvodu ustanovenia do inej funkcie. Do tejto funkcie ustanovilo Ing. Martu Delea.
c) z funkcie vedúceho odboru organizačného a vnútorných vecí MsNV uvoľnilo Jána Hanusa
z dôvodu odchodu do dôchodku. Do tejto funkcie bol ustanovený Ľubomír Valo.
B. Výkon štátnej správy odbormi MsNV v Piešťanoch za rok 1989
Odbory MsNV v Piešťanoch pracovali v roku 1989 ešte v starom zložení a navyknutým
spôsobom práce.
a) Plánovací odbor MsNV. V roku 1989 zabezpečoval výkon štátnej správy na úseku
plánovacej činnosti formou tvorby a realizácie rozpísaných úloh štátneho vykonávacieho
plánu v hospodárstve riadenom MsNV Piešťany. Na základe ročného vykonávacieho plánu
riadil MsNV spolu 11 organizácií v meste.
Plánovací odbor MsNV ďalej na úseku oblastného plánovania vydal 6 stanovísk k návrhom
na lokalizáciu stavieb podľa predložených investičných zámerov alebo projektových úloh.
Boli to stanoviská na: klub dôchodcov, účelové rekreačné zariadenie k.p. Tesla, rehabilitačné
zariadenie VDI, Intertour, na prístavbu ZRS Klas a na úpravovňu vody.
b) Finančný odbor MsNV. V roku 1989 bol na odbore počet podaní v správnom konaní 743.
Celkové príjmy na úseku daní a poplatok dosiahli v roku 1989 výšku 6 774 880,- Kčs (v roku
1988 to bolo 3 658 394,- Kčs). Boli to najmä daň z príjmov obyvateľstva, poľnohospodárska
daň, domová daň, kúpeľný poplatok a pod.
Na daň z príjmov obyvateľstva bolo vydaných 509 výmerov. V roku 1989 bolo na tejto dani
vyrúbených 526 992,- Kčs. Išlo o zdanenie príjmu, ktorý dosiahol zdaniteľnú výšku 400,Kčs resp. 6 000,- Kčs u osôb poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru.
Poľnohospodárska daň u 383 daňovníkov predstavovala v roku 1989 107 461,- Kčs.
Príjem z domovej dane v sledovanom období predstavoval 951 900,- Kčs; tejto dani
podliehalo celkom 4 136 daňovníkov.
Najväčší objem i nárast príjmov bol zaznamenaný na kúpeľnom poplatku, ktorý v roku 1989
dosiahol hodnotu 4 707 980,- Kčs. Kúpeľný poplatok bol vyrubovaný na základe vyhlášky
MFCaM SSR č. 218/1988 Zb. a nariadenia MsNV v Piešťanoch číslo 1/1989 diferencovane
podľa jednotlivých oblastí mesta v hodnote 6,-, 4,- alebo 2,- Kčs.
Na úseku správy a ochrany národného majetku bolo vydaných 106 rozhodnutí o pridelení
pozemkov do osobného užívania, najviac na výstavbu garáží – 86, 6 pre rodinné domy,
13 dodatočných majetkovo-právnych usporiadaní už zastavaných pozemkov a pod. Všetky
uvedené rozhodnutia sú registrované Štátnym notárstvom v Trnave. Finančný odbor evidoval
v roku 1989 až cca 1 600 žiadateľov o pridelenie pozemku do osobného užívania.
c) Odbor výstavby, územného plánovania a architektúry MsNV. V roku 1989 došlo na
odbor výstavby, ÚP a A celkom 1 047 rôznych listov, z toho bolo 430 podaní v zmysle § 19
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebný úrad vydal v roku 1989 430 rozhodnutí; boli to prevažne stavebné povolenia
a kolaudačné rozhodnutia.
V rámci územnoplánovacieho konania bolo vydaných 34 rozhodnutí o umiestnení stavby
a 70 rozhodnutí pre občanov na vybavovanie projektovej dokumentácie.
Na základe pripomienok občanov z verejných pohovorov bola organizácii Zdroj Trnava
nariadená povinnosť udržiavacích prác na predajni Potravín na Leninovej ulici (do konca
roku 1989 organizácia dala do poriadku vstupnú bránu, schody do predajne, zábradlie).
V roku 1989 odbor výstavby, ÚP a A spoločne s komisiou výstavby zabezpečoval výkon
štátneho stavebného dohľadu na nasledujúcich stavbách: transformovňa 110 kV Tesla,
rekonštrukcia rekr. zar. ČSAD – Sĺňava II., výstavba VÚRCH – II. etapa, výstavba IO VLSI
Tesla, rekonštrukcia rekreač. bazéna – akcia „Z“ a 2 výstavby IBV.
Kontrolnú činnosť uskutočňoval odbor tiež na základe sťažností a podnetov občanov, napr.
pri realizácii drobnej stavby bez splnenia ohlasovacej povinnosti alebo pri nepovolenej
stavebnej činnosti – výstavby garáží, skladu, bazéna a tenisového kurtu.
d) Odbor miestneho hospodárstva, dopravy, obchodu, poľnohospodárstva a cestovného ruchu
MsNV. V oblasti predaja tovaru občanmi (napr. výrobkov vyrábaných alebo spracovaných po
domácky) alebo poskytovania služieb občanmi (ak napr. krajčírske, stolárske, klampiarske,
čalúnnické, murárske, maliarske, opravy bicyklov, opravy mopedov, fotografické služby,
zhotovenie videosnímkov, systémové a aplikačné softwarové práce a pod.) na základe
nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb. bolo v roku 1989 v platnosti 128 povolení (z toho
bolo v roku 1989 vydaných 63 povolení). Záujem o súkromnú podnikateľskú činnosť bol
u občanov mesta veľký, avšak v roku 1989 nedovoľovali zatiaľ platné zákony plné rozvinutie
tejto činnosti.
V roku 1989 bolo tiež udelených 40 rozhodnutí o súhlase na poskytovanie dočasného
ubytovania v súkromí v zmysle nariad. Vlády SSR č. 64/1984 Zb. V 63 prípadoch v roku
1989 odbor stanovil prevádzkovú dobu predajní a závodov verejného stravovania.
Ďalšou činnosťou odboru bola kontrolná činnosť:
- organizáciám ZDROJ, Reštaurácie a Zelenina odbor uložil pokuty každej vo výške 5 000,Kčs za uzatvorenie predajne bez súhlasu MsNV a nedodržania predajnej doby. Uvedené
organizácie sa voči udeleniu pokút odvolali, avšak prvostupňové rozhodnutia boli potvrdené;
- pri kontrolách zameraných na úroveň zásobovania, statočnosti predaja, dodržiavania
trhového poriadku, času, hygieny predaja a pod. bolo zistených 207 priestupkov;
- pri previerkach organizovaných v spolupráci s Reštauráciami Trnava – oddelenie podnikovej
kontroly boli za zistené nedostatky ukladané postihy pracovníkom priamo organizáciou
Reštaurácie;
- ostatné priestupky boli v 64 prípadoch v blokovom konaní v úhrnnej sume 6 010,- Kčs.
Odbor ďalej zabezpečoval dislokáciu nebytových priestorov v meste; pridelenie v 11tich prípadoch a vypratanie v 2-och prípadoch (predajňa Mototechny na Pavlovovej ulici
a nebytové priestory na saune Heinola, ktoré boli v užívaní Hydrostavu).
V roku 1989 odbor MHDOP a CR MsNV v zmysle zákona o pozemných komunikáciách riešil
4 žiadosti o stavebné povolenie na začatie stavby miestnych komunikácií: most – obtokové
rameno, Krajinská – Dlhá, Nitrianska, Žilinská. Stavby sa budú realizovať v nasledujúcich
rokoch.
Na úseku dopravy ďalej odbor vydal 193 povolení na zvláštne užívanie komunikácií
v prípadoch uloženia inžinierskych sietí a uzávierok ciest. 43 rozhodnutí vydal odbor na

uvedenie ciest do pôvodného stavu.
Tiež bolo vydaných 121 stanovísk k projektovým dokumentáciám, pripomienkam
k cestovným poriadkom a pod.
Na úseku poľnohospodárstva bolo vydaných 15 rozhodnutí o trvalom odňatí poľnohospodárskej
pôdy v meste, v 3-och prípadoch sa povolil výrub stromov a pod.
e) Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva MsNV. V roku 1989 vydal odbor 445 rozhodnutí,
z ktorých podstatnú časť tvorili dávky dôchodcom (napr. 54 príspevkov do rodiny a príspevkov
pri cukrovke rodinám s malými deťmi, 94 príspevkov na úseku ošetrovateľskej služby, 252
sociálnych výpomocí a pod.).
V roku 1989 sledoval odbor 264 rodín s deťmi. Bolo spracovaných 124 návrhov na určenie
alebo zvýšenie výživného na maloleté deti, 198 správ pre súdy a verejnú bezpečnosť. V 197
rodinách sa prešetrovali rodinné, osobné a sociálne pomery. V 41 prípadoch však sa zastavilo
vyplácanie rodinných prídavkov, pretože poberateľ ich nepoužíval v prospech detí. V 11tich prípadoch vypracoval odbor predbežné opatrenia, na základe ktorých boli deti dané do
náhradnej výchovy, pretože bolo zistené hrubé narušenie ich výchovy.
Odbor ďalej spracoval 157 žiadostí o dôchodok (z toho bolo 105 návrhov na vdovský
dôchodok, 8 na sirotský, 25 návrhov na dôchodok manželky a v 19-tich prípadoch sa
jednalo o zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, atď.). Na dávky sociálneho
zabezpečenia, ktoré sa vyplácali z rozpočtu ONV bolo vypracovaných 73 návrhov (z toho
bolo 47 príspevkov na cukrovku, 6 na diétne stravovanie, 14 príspevkov na opatrovanie
bezvládnej osoby, 6 prípadov na úhradu za nájomné).
Odbor v roku 1989 zabezpečoval opatrovateľskú službu pre starých a invalidných občanov.
V domácnostiach bolo opatrovaných 76 občanov, v dome opatrovateľskej služby 26.
Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 81 opatrovateliek, 3 pracovali v Dome opatrovateľskej
služby v Piešťanoch.
f) Odbor školstva a kultúry MsNV. Odbor v roku 1989 vydal 74 rozhodnutí týkajúcich sa
výrobu stromov (výrub sa nepovolil v 7-ich prípadoch). Na ďalších úsekoch odbor vydal
131 rozhodnutí o povolení hudobnej produkcie, 4 povolenia technicko-zábavnej činnosti
(Lunapark).
V šk.r. 1989/90 bolo do materských škôl prijatých 225 detí. Tiež bol povolený odklad
začiatku povinnej školskej dochádzky dieťaťa o 1 školský rok v 28-ich prípadoch.
Odbor školstva a kultúry spolu so Zborom pre občianske záležitosti MsNV zabezpečoval
v roku 1989 občianske obrady a slávnosti. Na MsNV v Piešťanoch bolo v roku 1989
uvítaných 230 z 277 detí narodených rodičom žijúcich v Piešťanoch. V roku 1989 bolo na
MsNV v Piešťanoch uzavretých 312 manželstiev. Uskutočnili sa aj jubilejné oslavy sobášov
(2 zlaté a 4 strieborné svadby).
g) Bytový odbor MsNV. V roku 1989 vydal odbor celkove 228 rozhodnutí; z toho na základe
miestneho poradníka bolo pridelených 27 komunálnych (štátnych) bytov. V súčasnom
období k 1.1.1990 bolo v mestskom zozname uchádzačov o byt 371 žiadateľov.
Náhradných bytov odbor pridelil 33 a to najmä z dôvodu asanácie obytných domov na
Nitrianskej ulici a v miestnej časti Banka. Tiež aj uchádzačov o pridelenie náhradného bytu
je veľký počet – 211; mnohí občania oň žiadajú po rozvode manželstva, keďže na základe
právoplatného rozhodnutia súdu nemajú právo užívať doterajší byt.
Ďalej bolo schválených 28 dohôd o výmene bytov, z toho v 22-och prípadoch z dôvodu
nadmernosti. Odbor v 35-tich prípadoch zobral na vedomie zmenu užívacích práv v súvislosti

so smrťou užívateľa bytu alebo opustenia spoločnej domácnosti. Ďalej bolo vydaných 5
rozhodnutí o vyňatí z bytového fondu, 2 o zlúčení bytov a pod.
V roku 1989 uskutočnil bytový odbor v spolupráci s bytovou komisiou rozsiahlu kontrolu
bytového fondu – celkove bolo preverených 3 021 prípadov užívania bytov. Neužívané byty
neboli zistené. Bolo zistených 160 nadmerných bytov. Neužívané byty v meste, na ktoré
poukazovali občania, boli byty Okresného stavebného bytového družstva Trnava.
Bytový odbor sa snažil riešiť aj bytové otázky občanov Rómov (cigánov) a pridelil im 3
byty I. kategórie, 2 byty II. kategórie a 3 byty III. kategórie.
Malý počet bytov, ktoré sa občanom prideľovali podľa poradníka spôsobovala aj tá
skutočnosť, že na základe rozhodnutia plánovacieho odboru boli viaceré štátne byty určené
konkrétnym organizáciám, napr. pre Ministerstvo nár. obrany 13 bytov, 3 pre učiteľov ZŠ, 4
pre učiteľov stredných škôl, 1 byt pre Čs. komisiu pre atóm. energiu.
h) Odbor organizačný a vnútorných vecí MsNV.
Úsek priestupkovosti. V roku 1989 došlo na MsNV celkom 497 priestupkových oznámení
(najväčší podiel mali oznámenia z OO VB – 400).
Správne komisie na prejednávanie priestupkov rozhodli v 342-och prípadoch. Z hľadiska
skutkových podstát bolo najviac prejednávaných priestupkov proti socialistickému
spolužitiu – 288 prípadov. Proti vydaným rozhodnutiam správnych komisií bolo podaných
11 odvolaní, z ktorých odvolací orgán potvrdil 8 prvostupňových rozhodnutí komisií a iba
1 rozhodnutie zrušil.
Komisie pre prejednávanie priestupkov riešili veci nasledujúco: v 69 prípadoch prejednaním
bez uloženia opatrenia, 90 priestupcov bolo napomenutých, 163 priestupcom bola uložená
pokuta v celkovej výške 26 250,- Kčs; konanie bolo zastavené v 18-tich prípadoch. Amnestia
prezidenta republiky zo dňa 1.1.1990 sa na úsek priestupkov nevzťahovala.
Matrika. Ďalším úsekom činnosti odboru v roku 1989 bolo vedenie matriky (obvod zahŕňa
nielen mesto Piešťany ale i obce Ratnovce a Sokolovce). V roku 1989 vydali pracovníčky
matriky 726 rodných listov občanom narodeným v tomto období. Úmrtných listov bolo
vydaných 656. Matričných dokladov pre rok 1988 a predchádzajúce roky bolo vydaných
1 019.
Odbor v roku 1989 vyhovel 10-tim žiadostiam občanov o zmenu priezviska. V 12-tich
prípadoch prijal občan po rozvode opäť svoje predošlé priezvisko.
V roku 1989 bolo na matrike overených 1 218 rôznych listín (fotokópia alebo opis). Tiež
bolo overených 1 724 podpisov občanov v súvislosti s uzavieraním kúpno-predajných
zmlúv, darovacích zmlúv a pod.
V roku 1989 bolo na matričnom úrade zaevidovaných 8 manželstiev uzavretých s cudzincami.
Úsek všeobecnej vnútornej správy. Odbor zabezpečoval v roku 1989 plnenie všetkých úloh
v tejto oblasti.
6. Výsledky socialistickej súťaže mestských a miestnych NV v SSR
Dňa 17. apríla 1989 na Bratislavskom hrade prevzal predseda MsNV v Piešťanoch Viliam
Herman z rúk predsedu vlády SSR Ivana Knoteka čestné uznanie vlády SSR I. stupňa.
Prítomní boli zástupcovia 53 mestských a miestnych národných výborov, ktoré dosiahli
v roku 1988 v SSR najlepšie výsledky v socialistickej súťaži miest. Medzi 9-timi miestami
I. kategórie získali I. miesto práve Piešťany, čo možno považovať za úspech.

V tejto socialistickej súťaži boli bodmi hodnotené 4 hlavné oblasti, na ktoré svojou riadiacou
činnosťou vplývali mestské a miestne NV. Boli to:
- ekonomická a sociálna oblasť;
- oblasť akcie „Z“ (zveľaďovanie), tvorby a ochrany životného prostredia;
- oblasť politicko-organizátorská (práca orgánov NV, zhromaždenia občanov
a pod.);
- oblasť ideovo-kultúrnej činnosti (činnosť kultúrno-osvetových zariadení, škôl,
ZPOZ-u a spoločenských organizácií NF). V Piešťanoch bola táto činnosť v
roku 1988 realizovaná 103 kolektívnymi a 2 178 individuálnymi záväzkami.
7. Voľba riaditeľa Komunálnych služieb Piešťany
MsNV v Piešťanoch ako zakladateľ (zriaďovateľ) štátneho podniku Komunálne služby
mesta Piešťany vypísal dňom 1.6.1989 konkurz na funkciu riaditeľa Komunálnych služieb
mesta Piešťany; uverejnené napr. v mesačníku Piešťany.
Ako jediný kandidát sa prihlásil JUDr. Ján Baláž, doterajší riaditeľ podniku. Konkurzná
komisia v zložení Ing. L. Bábsky, R. Hodul, J. Valachovič a
Ing. Marta Delea
dňa 7.7.1989 doporučila jeho kandidovanie na uvedenú funkciu, pretože menovaný spĺňal
stanovené podmienky v zmysle zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku (10 rokov praxe,
vysokoškolské vzdelanie). Návrh bol predložený na schválenie Rade MsNV v Piešťanoch.
8. Investičná časť akcie „Z“ v roku 1989
Stav, aký bol k 30.6.1989, ešte v období pred „nežnou“ revolúciou.
V rámci investičnej časti akcie „Z“ (Zveľaďovanie) pod investorstvom MsNV v Piešťanoch
sa v priebehu 1. polroku 1989 budovalo celkove 8 stavieb.
Z nich boli do 30.6.1989 dokončené:
- Dom brannej výchovy pre ZO Zväzarm;
- Školská ulica – miestna komunikácia;
- Dom smútku v miest. časti Banka.
Ďalej pokračovala výstavba stavieb:
- vodovod v miestn. časti Kocurice; ešte chýbajú prípojky k domom;
- terénne úpravy okolia telocvične na Valovej ulici; ešte chýba montáž
umeleckého diela a zatrávnenie plochy;
- hangár aeroklubu Zväzarmu;
- úpravovňa vody Sĺňava II.;
- úprava okolia Domu brannej výchovy v Piešťanoch.
V 2. polovici roku 1989 sa v rámci akcie „Z“ zahájili stavby: - plynovod Pionierska ulica,
klub dôchodcov, delená kanalizácia ČSAD, parkovisko pred poliklinikou.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1989
Január. Bola vcelku teplá zima. Nový rok 1989 začal teplotami cez deň max +2°C, v noci
-3°C. 5. januára napadlo konečne trochu snehu, ale vydržal iba 3 dni. Od 8. januára opäť
teplejšie, pršalo, občas vietor a hmla; sneh sa začal topiť, cez deň max +5°C, v noci okolo
0°C. 17.1.1991 doobeda bola veľká hmla; stále pomerne teplo, sucho, bez snehu. Aj v 2.

polovici januára bolo teplo a sucho, cez deň max +4° až +6°C, v noci -1° až +1°C.
V 2. polovici januára sa vyskytoval zaujímavý prírodný úkaz; hmla sa držala viac dní
v nížinách do výšky cca 900 m na veľkej časti Slovenska, občas trochu mrholilo. Ak sa však
vyšlo na vrch vysoký cca 1 000 m (napr. Veľká Javorina za Novým Mestom nad Váhom),
tak tam bolo krásne slnečné počasie a snehové podmienky, vidieť bolo však iba v diaľke
vrchy vyššie ako 900 m.
Toto počasie spôsobilo dlhotrvajúci priebeh chrípky.
Február. Aj vo februári pokračovalo teplé, hmlisté, suché počasie, bez snehu; cez deň až
+8°C, v noci 0°C alebo nad nulou. Voda vo Váhu výrazne poklesla. Trochu pršalo 12. a 13.
februára a v polovici mesiaca, avšak zrážky vcelku boli pod normál. Teplota cez deň bola až
10°C; počasie opäť bolo vhodné pre chrípku. Aj celá 2. polovica februára bola teplá a suchá.
Koncom februára (25. a 26.2.) fúkal silný teplý juhovýchodný vietor, ktorý priniesol dážď.
Február bol teplotne nadnormálny a tiež zrážky nedosiahli ani 50 % dlhodobého normálu.
Marec. Začiatkom marca pokračovalo teplé zimné počasie (už občas akoby jarné); bolo
jasno a sucho, denné teploty +9° až +10°C (v niektoré dni až
12° – 13°C), v noci 0° až
+3°C. Od 10. marca bolo niekoľko dní zamračené, občas slabý dážď; denné teploty max
10°C, v noci +4°C.
V polovici marca bolo slnečné, teplé, jarné počasie, cez deň +16° až +17°C, v noci 8°C. Od
20. marca bolo 3 dni zamračené a dážď, mierny pokles teplôt, cez deň max. 10° až 11°C.
V poslednej tretine marca bolo premenlivé počasie; 1 – 2 dni bolo teplo a jasno (s teplotami
cez deň 16° až 19°C, v noci 0° až +2°C) a ďalšie 1 – 2 dni bolo zamračené, občas dážď
(vtedy cez deň max 10°C). Koncom marca bolo cez deň slnečno a veľmi teplo; teploty 22°
až 24°C (napr. 27.3. na Veľkú noc), v noci však stále chladno, iba okolo +2°C.
Apríl. Začiatkom apríla bolo zamračené, dážď, ochladenie; cez deň max 8° – 9°C, v noci 0°
až 1°C. Od 6. apríla postupne otepľovanie, teplo a jasno, denné teploty dosiahli 20° až 23°C.
Vyskytli sa aj teplotné rozdiely. 11. apríla fúkal juhovýchodný vietor (v noci bolo +3°C).
Tiež 14. – 15. apríla bolo čiastočné ochladenie, vietor, búrka, dážď; denné teploty max 13°
- 15°C a v noci chladnejšie. Výraznejšie ochladenie bolo tiež z 18. na 19. apríla, keď bol
v noci mráz -2°C, čo mohlo spôsobiť škodu na ovocných stromoch.
Po 20. apríli bolo premenlivé počasie, teploty kolísali, občas dážď. 26. apríla fúkal silný
juhovýchodný vietor; cez deň max 21° až 22°C, v noci 4° – 5°C.
Máj. 1. mája bola zima a dážď. Aj v 1. polovici mája bolo väčšinou chladno a daždivo,
občas fúkal vietor. Ojedinelé oteplenie na 1 až 2 dni bolo iba okolo 4. mája a 10. a11. mája,
keď teploty cez deň výnimočne vystúpili max. na 22° – 23°C. V strede mája bolo striedavé
počasie, napr. 14. mája bolo chladnejšie a hustý dážď, ale 16. mája už pekne a slnečno, keď
teploty cez deň boli 21° až 23°C a v noci 6° až 8°C.
Od 19. do 30. mája bolo teplo a jasno, resp. polojasno, cez deň až 26°C. Občas bola búrka
a dážď (20. mája a 28. mája). 30. a 31. mája prechádzal studený front, cez deň pršalo a teploty
max 17° – 18°C.
Jún. 1. a 2. júna dosť pršalo, cez deň max. 19°C. Do 9. júna bolo vcelku oblačno, prípadne
polooblačno; cez deň max 19° až 22°C, v noci 7° až 9°C. Iba okolo 10. júna bolo na 2 – 3
dni oteplenie, cez deň až 26°C.
Od 12. do 23. júna opäť oblačno alebo polooblačno, občas dážď, cez deň max. 20° – 22°C,
v noci 8°C. Od 23. až do konca júna konečne teplo a slnečno, cez deň max 26° až 27°C
(búrky boli 24. a 25. júna).

Júl. V 1. polovici mesiaca bolo horúce letné počasie; v polovici mesiaca však od severozápadu
začal prúdiť studený vzduch a teploty výrazne poklesli. Začiatkom júla bolo teplo, jasno
alebo polooblačno, sucho. Voda vo Váhu výrazne poklesla. Zaznamenali sa teplotné rekordy,
napr. okolo 9. júla až 33° – 34°C, v noci tiež teplo 19° až 20°C (tzv. „tropické“ dni). 11. júla
bola konečne búrka, potom opäť teplo.
Studené počasie prišlo v polovici júla; od 14. júla bolo chladné počasie, zamračené, cez deň
max 19° – 21°C, v noci iba 7° až 9°C.
Až od 22. júla nastalo určité oteplenie, slnečno však bolo iba 22. a 23. júla; potom boli búrky
a zamračené i keď pomerne teplo, cez deň 25° až 26°C. Koncom júla ochladenie, oblačno,
dážď; denné teploty max 20° až 21°C, v noci 8° až 10°C.
August. Začiatkom augusta pokračovalo chladné, premenlivé počasie, napr. aj 1. augusta
pršalo a fúkal silný vietor. Od 5. do 8. augusta pokračovalo premenlivé, trochu teplejšie
počasie, cez deň max. 23° až 25°C, v noci 13° až 15°C. 8. a 9. augusta pršalo. Od 10.8. (cez
deň bolo 28°C) až do 25. augusta (okolo 20. augusta bolo 33°C) bolo teplé letné počasie,
väčšinou jasno alebo polooblačno; pršalo iba málo 13.8. a 19.8.
Od 26.8. až do konca augusta nastalo silné ochladenie, bolo zamračené a často dážď; cez
deň max. 16° – 18°C (koncom augusta iba 14° – 15°C).
September. Začiatkom septembra pokračovalo chladnejšie a daždivé počasie. Väčšinou bolo
zamračené alebo polooblačno, pršalo najmä 3., 4. a 5.9.; cez deň bolo max 15° – 16°C,
v noci 10° – 11°C.
Od 6. septembra jasno až polojasno, cez deň max 21°C, z čoho mali najväčšiu radosť
poľnohospodári, lebo sa mohli rozbehnúť zberové poľné práce. Okolo 10. septembra bolo
cez deň max 25°C.
Od 12. do 16. septembra prechádzal opäť studenší front, zamračené, dážď, cez deň max
19°C, v noci 11°C. 17.9. bola ráno hmla a začalo sa teplé a suché počasie, ktoré trvalo až do
26.9. (napr. 18.9. bolo jasno a cez max. až 27°C). Od 27. septembra sa začalo ochladzovať,
bolo zamračené alebo polooblačno; teploty cez deň max 19° – 20°C, v noci 8° až 9°C. 30.
septembra bolo cez deň 15°C, v noci 6°C.
Október. Začiatkom októbra pokračovalo chladné počasie, bolo zamračené, vietor, občas
slabý dážď; napr. 2.10. bolo cez deň max 11° až 12°C, v noci 3° až 4°C. Vcelku bolo sucho,
poľnohospodárom chýbala vlaha. Od 4. do 6. októbra bolo čiastočné oteplenie, jasno, cez
deň max 17° až 18°C, v noci však stále iba 2° až 3°C. Od 7. do 12. októbra bola opäť veľká
oblačnosť, pomerne chladno, ráno hmly, občas dážď; cez deň max 10° až 12°C, v noci 4°
až 5°C.
Od 13.10. až do 30.10. trvalo „babie leto“. 14. októbra bola ráno hmla a v noci pršalo; cez
deň bolo max 18° až 19°C, v noci 3° až 4°C. Bolo vcelku slnečné a teplé počasie; napr. 23.10.
bolo cez deň 22° až 23°C. 26. a 27. októbra bola ráno hmla. 28.10. fúkal silný juhovýchodný
vietor. Zmena počasia začala
30. októbra; od západu prichádzala oblačnosť a občas
dážď.
November. Od 1. do 10. novembra bolo premenlivé počasie, väčšinou zamračené alebo
polooblačno, občas dážď. Dosť pršalo 4. a 6. novembra a tiež fúkal silný juhovýchodný
vietor. 7. novembra prišla oblačnosť od severozápadu, 8. novembra pre zmenu od juhozápadu.
Bolo ešte pomerne teplo; pri polooblačnom počasí cez deň max 15°C, v noci 5° až 6°C
a keď pršalo bolo cez deň max. 11°C. Od 10. do 20. novembra bolo väčšinou jasno a slnečno
(tlaková výš); cez deň bolo síce ešte pomerne teplo s max. teplotou 12° – 13°C, v noci však

už iba 0° až +1°C. 12. novembra bola na západnom Slovensku po celý deň hmla. Zamračené
bolo iba v dňoch 15. a 16. novembra, bol pohyb mračien od severozápadu; cez deň bolo max
6° až 7°C.
Od 20. do 22. novembra bolo zamračené; 22. novembra pršalo, ale ešte nemrzlo; cez deň
bolo +6°C, v noci +1°C. Od 23. novembra až do konca novembra bolo väčšinou jasno
a slnečno a začalo mrznúť. Prvý sneh napadol 25. novembra; cez deň bolo -2°C a v noci -8°
až -10°C.
December. Od 1. do 12. decembra bolo pomerne chladné, suché počasie. V prvých dňoch
bolo jasno až polojasno; cez deň max -5° až -6°C, v noci až
-14°C. 4.12. bola cez deň
hmla. Striedali sa chladnejšie dni s miernejšími. Miernejšie počasie bolo napr. 8.12; cez deň
bolo okolo 0°C, v noci -6°C. Váh bol zamrznutý, snehu však takmer nič.
Od 9.12. bolo oblačno; fúkal raz studený severozápadný vietor (10.12.) alebo studený
juhovýchodný vietor (11.12.); bola zima, cez deň -4°C, v noci -10°C.
Od 12.12. sa začalo postupné oteplenie. Fúkal silný juhozápadný vietor, bolo zamračené,
dážď, občas ráno hmla; cez deň bolo až 12° – 16°C, v noci +6° až +8°C. Aj 19.12. fúkal
najprv silný teplý juhovýchodný vietor a neskôr severozápadný, ktorý priniesol dážď; cez
deň bolo max. 14°C, v noci +6°C.
Vianoce boli „na blate“, bez snehu. Od 26.12. do konca roku sa trochu ochladilo, väčšinou
bolo jasno až polojasno; sneh nebol. Cez deň max 0°C, v noci bolo -8°C.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1989
A. Pred 17. novembrom 1989. Viaceré podujatia boli opäť pre väčšinu účastníkov formálne,
stereotypné; týkalo sa to najmä osláv výročí politických udalostí.
1. Pomoc obyvateľov mesta obetiam zemetrasenia v Arménsku
Koncom roku 1988 a začiatkom roku 1989 obyvatelia nášho mesta prejavili súcit a poskytli
pomoc pre obyvateľov Arménska v ZSSR postihnutých ničivým zemetrasením 7. decembra
1988.
Mimochodom, zemetrasenie postihlo aj rodinu čestného občana mesta Piešťany M.U.
Petrosjana. On, manželka a syn Gagik síce v meste Leninikan zemetrasenie prežili, avšak
Gagikova žena spolu s malým chlapcom doma zahynuli. Gagik 9 dní vlastnými rukami
odstraňoval rozvaliny, kým ich mŕtvych našiel.
V súvislosti s uvedeným zemetrasením darovalo 94 dobrovoľných darcov krvi z Piešťan
a z okolitých obcí spolu 47 l krvných derivátov; medzi prvými boli Ladislav Magala
z Rakovíc, Stanislav Sedmák z Veľkých Kostolian, Anton Krištof z Merašíc, Dušan Bzdušek
z Piešťan, MUDr. Marián Kališ z Piešťan a ďalší.
Za jediný deň 14.12.1988 sa v miestnostiach Zväzarmu na Pribinovej ulici zozbieralo 720
kg šatstva, prikrývok a obuvi.
Do Jednotného fondu pre Arménsko poslali finančné prostriedky stovky darcov z radov
našich občanov, pracovných kolektívov, závodov a organizácií. Napr. Anna Markechová
a Mária Mináriková prispeli sumou 500,- Kčs, Tesla k.p. 68 000,- Kčs, Čs. štátne kúpele
26 000,- Kčs, Nemocnica s poliklinikou 22 500,- Kčs, Chirana k.p. 12 536,- Kčs, VÚSST
11 000,- Kčs, JRD Družba Piešťany 10 000,- Kčs, zo škôl najviac SHŠ 10 070,- Kčs,
Gymnázium 8 500,- Kčs a ďalší jednotlivci a organizácie.

2. Mestská konferencia SZŽ
21. januára 1989 sa uskutočnila Mestská konferencia Slovenského zväzu žien v Piešťanoch;
52 delegátok zastupovalo členky 10-tich základných organizácií. Prítomní boli hostia –
poslankyňa Federálneho zhromaždenia Mária Paulechová, podpredsedníčka ONV v Trnava
Ing. Viera Žatková, predseda MsV KSS Rudolf Hodul, predseda MsNV Viliam Herman
a ďalší. Do funkcie predsedníčky MsV SZŽ zvolili delegátky 43 ročnú Martu Kostrošovú,
ktorá od roku 1963 pracuje v k.p. Tesla Piešťany, najskôr ako robotníčka, neskôr ako
účtovníčka. Nastúpila do funkcie po dlhoročnej predsedníčke Žanke Beerovej.
3. Oslavy 41. výročia Víťazného februára
V našom meste sa oslavy konali 27.2.1989; na námestí SNP sa uskutočnila manifestácia
pracujúcich a mládeže. Slávnostný prejav mal JUDr. Rudolf Hodul, predseda MsV KSS.
Zástupcovia MsNV, podnikov, závodov, inštitúcií a spoločenských organizácií položili
vence k Pomníku osloboditeľov na Nám. SNP.
Oslavy pokračovali večer kultúrnym programom v Dome umenia SF.
4. Oslavy MDŽ v Piešťanoch v roku 1989
Oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali v závodoch, podnikoch a organizáciách v meste.
8. marca 1989 na pôde MsNV v Piešťanoch sa zišli vybrané pracovníčky a funkcionárky
z jednotlivých závodov a organizácií nášho mesta na stretnutie s predstaviteľmi straníckych
a štátnych orgánov. Poďakovanie a úctu ženám – pracovníčkam, matkám, manželkám
vyslovil predseda MsNV Viliam Herman.
5. Mestská konferencia SZM v Piešťanoch
Dňa 22. marca 1989 sa v priestoroch k.p. Tesla Piešťany uskutočnila Mestská konferencia
Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch. Delegáti zastupovali 4 800 zväzákov, ktorí
v našom meste sú organizovaní v 33-och základných,
4-och celoučilištných, 4-och
celoškolských a 3-och celozávodných organizáciách SZM. Prítomný bol predseda OV SZM
Anton Hrčka.
Správu o činnosti Mestskej organizácie SZM v Piešťanoch predniesol predseda MsV SZM
Igor Ondris. Konštatoval jednak úspechy, napr. v stredoškolskej odbornej činnosti študentov,
v rôznych oblastiach súťaže Zenit, v akciách zameraných na ochranu životného prostredia
i rôzne podujatia (napr. splav na nafukovačkách, Miss Piešťany ’88, FAMAT, 2. ročník
súťaže o najlepší program zo stužkovej slávnosti maturantov, koncert pre Arménsko a pod.);
zároveň však hovoril aj o problémoch v zväzáckej práci.
6. Oslavy Dňa učiteľov v roku 1989
Uskutočnili sa v každej škole nášho mesta.
Okresné oslavy Dňa učiteľov sa konali v našom meste 28. marca 1989 za účasti 300
účastníkov a hostí. Osláv sa zúčastnili – delegácia Okresného výboru KSS, ktorú viedol člen
predsedníctva a vedúci tajomník OV KSS Anton Nehaj, delegácia ONV na čele s predsedom
ONV Jozefom Tomašovičom, zástupcovia Odboru školstva ZsKNV v Bratislave, delegácia
z družobného okresu Břeclav, delegácia priamych účastníkov SNP, predseda MsV KSS R.
Hodul, predseda MsNV v Piešťanoch V. Herman a ďalší hostia.
Slávnostný príhovor mala podpredsedníčka ONV Viera Žatková. Tajomníčka OV KSS

Darina Kulinová a vedúci odboru školstva ONV Tibor Janda odovzdali vybraným učiteľom
okresné vyznamenanie – medailu „Za obetavú prácu pri výchove mladej generácie“, medzi
ktorými boli aj pedagogickí pracovníci nášho mesta: Mária Bellová, učiteľka VII. ZŠ
Balakovská; Ľubica Gažová, učiteľka VII. ZŠ Balakovská; Viola Kehrová, učiteľka IV. ZŠ
Holubyho; Zuzana Luknárová, vedúca oddelenia DPaM; Darina Patriková, učiteľka I. ZŠ
Vajanského; Emília Svobodová, učiteľka V. ZŠ Mojmírova; Marta Tomková, učiteľka ĽŠU
Piešťany; Mária Tóthová, riaditeľka MŠ Tesla III.; Zuzana Tóthová, zástupkyňa VI. ZŠ
Bananská; Jarmila Vavrová, učiteľka ZŠ pri DRÚ.
Ministerstvo školstva SSR a Slovenský odborový zväz pracovníkov školstva udelil titul
„Vzorný pracovník rezortu školstva“ Ing. Eve Lipkovej, učiteľke SOU vodohospodárske;
medailu „Za socialistický rozvoj Zsl. kraja“ udelil ZsKNV Anne Gromanovej, učiteľke SHŠ
a Alexandrovi Jamborovi, riaditeľovi VII. ZŠ Balakovská; čestné uznanie Rady Zsl. KNV
a Krajského odborového zväzu Milanovi Lihanovi, riaditeľovi Gymnázia v Piešťanoch.
Pamätné plakety „Za zásluhy o rozvoj okresu Trnava“ udelil ONV Emílii Janáčkovej,
učiteľke IV. ZŠ Holubyho; Eve Mrňovej, učiteľke ĽŠU; Ing. Božene Drobnej, učiteľke
SPoŠ; Oľge Weismannovej, učiteľke Gymnázia Piešťany.
V ten istý deň sa 24 vybraných pedagogických pracovníkov nášho mesta zúčastnilo
slávnostného prijatia pri príležitosti Dňa učiteľov u predsedu MsNV V. Hermana.
7. Oslavy 44. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou
1. apríla 1989 sa uskutočnil slávnostný večer v Dome umenia SF, na ktorom vystúpil
Vojenský umelecký súbor kpt. J. Nálepku z Bratislavy.
3. mája sa uskutočnila manifestácia pracujúcich a mládeže na Námestí SNP spojená s pietnym
aktom kladenia vencov.
8. Oslavy 1. a 9. mája 1989
a) 1. májová manifestácia na počesť Sviatku práce v roku 1989 sa uskutočnila tradičným
spôsobom. Oslavy sa začali o 9.00 hod. slávnostnou manifestáciou (hymny ČSSR a ZSSR,
báseň, otvorenie manifestácie, slávnostný prejav, mierová rezolúcia, Internacionála) na
parkovisku pri Nálepkovej ulici.
Po manifestácii sa začal prvomájový sprievod; prešiel postupne ulicami kpt. Nálepku,
Pavlovovou po Pioniersku; bola to trasa cca 1 km, lemovaná divákmi a na jej konci bola
prehliadková tribúna s pozvanými hosťami. V sprievode pochodovali postupne žiaci a učitelia
zo škôl, pracovníci podnikov a závodov, inštitúcií a príslušníci telovýchovných jednôt.
Účastníci pochodu boli vyzdobení trasparentmi, obrazmi štátnikov, zástavami, mávatkami,
zástavkami; niektorí boli oblečení v krojoch, rovnošatách, v oblečení charakterizujúcom
ich zamestnanie, v športových úboroch a pod. Do pochodu im hrala hudba; v prestávkach
skandovali 1. májové heslá. V sprievode boli alegorické vozy, rôzne zariadenia a výrobky
závodov, športové náčinie a pod. Manifestácia a sprievod trvali asi 2 hodiny.
Potom sa konali prvomájové veselice – koncerty dychových súborov.
b) 6. mája sa na Námestí SNP uskutočnili oslavy 9. mája – Dňa víťazstva, štátneho sviatku
ČSSR (44. výročie oslobodenia Československa). O 8.30 hodine odštartovala štafeta Behu
vďaky Piešťany – Bratislava Slavín. O 9.00 hodine sa uskutočnil pioniersky sľub žiakov
piešťanských škôl; sľub zložilo 435 žiakov 3. ročníka ZŠ. O 14.30 hodine sa konal pietny
akt kladenia vencov na Námestí SNP. O 19.00 hodine bola slávnostná akadémia v Dome

umenia SF; slávnostný prejav predniesol S. Turčan, podpredseda MsNV a v kultúrnej časti
vystúpil Armádny umelecký súbor V. Nejedlého z Prahy.
9. Podujatia z príležitosti 1. júna – Medzinárodného dňa detí
1. júna sa pre mladých športovcov uskutočnili tradičné Piešťanské hry v atletike, ktorých sa
zúčastnilo 387 pretekárov.
2. júna sa uskutočnil „Jarmok dobrej nálady“. Súbory detí z Ľudovej školy umenia a zo
ZŠ v Piešťanoch predviedli čo všetko vedia – klasickú tanečnú i dychovú hudbu, spev,
sprievodcovský text. Zo záujmových útvarov sa dievčatá predstavili ako manekýnky
s vlastnoručne zhotovenými modelmi, ďalej predviedli skladby džezgymnastiky. Potom
nasledovali rôzne hry a súťaže a na záver to bol tanec – diskotéka pre deti.
Mestské kultúrne stredisko pripravilo vo výstavnej sieni „V starej lekárni“ výstavu kresieb
detí z Piešťan, z družobného Sangerhausenu v NDR a fínskej Heinoly.
10. Oslavy 45. výročia SNP a mestské slávnosti mieru a čs. – sovietskeho
priateľstva
Oslavy Slovenského národného povstania trvali od 25. do 29. augusta 1989. Začali sa 25.8.
otvorením výstavy „Piešťany a SNP“ na Malej scéne I. Krasku. Bola to expozícia o dejinách
letectva v Piešťanoch a o účasti piešťanských letcov v národnooslobodzovacom boji. V ten
deň večer sa tiež uskutočnilo otvorenie Mestských slávností mieru a čs.– sovietskeho
priateľstva v Piešťanoch
v Dome umenia SF; účinkoval Štátny súbor piesní a tancov Mordvianskej ASSR UMARINA.
Slávnostný prejav predniesol MUDr. Alojz Lulovič, predseda Mestskej mierovej rady
v Piešťanoch.
27.8. sa v Hudobnom pavilóne uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie „Mierová 40ka“, venované 40. výročiu vzniku medzinárodného i československého mierového hnutia.
Účinkovali Terchovská muzika a dychová hudba Inovčanka pred asi 1 700 divákmi.
V dňoch 28. – 29. augusta sa v Piešťanoch uskutočnilo stretnutie príslušníkov bojového
práporu Ivana Haluzického, účastníkov SNP. Bývalí príslušníci Motopráporu letcov z Piešťan
sa stretli v našom meste. Na uliciach bolo vidieť starších mužov oblečených v leteckých
uniformách alebo v civile s vyznamenaniami, ako sa po bližšom spoznaní vzájomne srdečne
uvítali. MsNV v Piešťanoch, občania a mládež im pripravili milé prijatie spojené s radom
podujatí na vysokej úrovni, napr. návštevu vojenského útvaru v Piešťanoch. Pri stretnutí na
pôde MsNV prevzal zaslúžilý letec plk. letectva v zálohe Ing. Teodor Obuch ako zástupca
Motopráporu letcov z Piešťan z rúk predsedu MsNV V. Hermana čestné uznanie, ktoré im
udelila komisia pre občianske záležitosti pri MsNV za aktívnu bojovú činnosť v SNP.
28. augusta večer sa uskutočnila slávnostná akadémia v Dome umenia SF k 45. výročiu
SNP. Na dni povstania spomínal Ing. Teodor Obuch, účastník SNP, zástupca kpt. I.
Haluzického. V kultúrnej časti akadémie vystúpil umelecký súbor V. Nejedlého z Prahy
s novonaštudovaným celosúborovým programom.
29. augusta – vo výročný deň vypuknutia povstania sa uskutočnila manifestácia pracujúcich
a mládeže spojená s pietnym aktom kladenia vencov na Nám. SNP a pri Pomníku piešťanských
letcov v Gottwaldových sadoch. Vo večerných hodinách po kultúrnom programe a zapálení
vatry bol na nábreží Váhu ohňostroj, ktorý si prišlo pozrieť okolo 10 000 obyvateľov
a návštevníkov nášho kúpeľného mesta.

Pri príležitosti 45. výročia SNP zorganizoval MsV Slovenského zväzu žien tzv. „stretnutie
3-och generácií“, na ktorom sa zišli vybrané členky zväzu všetkých vekových kategórií.
11. Oslavy 72. výročia VOSR a Mesiaca ČSSP
7. novembra 1989 sa uskutočnila manifestácia pracujúcich a mládeže s pietnym aktom
kladenia vencov na Námestí SNP.
Večer sa konal slávnostný večer v Dome umenia SF; v kultúrnej časti sa uskutočnilo
divadelné predstavenie hry A.P. Čechova Čajka v podaní Malej scény Bratislava.
B. Po 17. novembri 1989
Politické a spoločenské udalosti v našom meste v období od vypuknutia „nežnej“ revolúcie,
t.j. od 17. novembra do konca roku 1989 boli natoľko významné, že sú uvedené už v Úvode
na strane 283 až 289 tejto kroniky.
Ďalšie udalosti z toho obdobia boli:
l. Strana slovenskej obrody v Piešťanoch v roku 1989 – zmena na DS
Táto strana existovala počas 40-tich rokov totalitného politického systému v Československu
ako jedna z nekomunistických strán združených v Národnom fronte ČSSR.
Po 17. novembri 1989 sa strana rýchlo zaktivizovala. Na základe vyhlásenia predsedníctva
ÚV SSO zo dňa 1. decembra 1991 schválili členovia OV SSO na mimoriadnom 12. zasadnutí
2. decembra 1989 v Piešťanoch nasledujúce vyhlásenie:
- okresný výbor SSO súhlasil so zmenou názvu zo SSO na Demokratickú stranu (tento
názov mala strana aj pred rokom 1948, keď v roku 1946 získala na Slovensku výrazné
víťazstvo vo voľbách);
- aby všetci poslanci zastupiteľských zborov v najbližšej dobe predstúpili pred svojich
voličov a predložili im výsledky svojej práce; aby poslanec za volebný obvod mesta Piešťany,
minister kultúry SSR P. Koyš odstúpil;
- aby boli zrušené Ľudové milície;
- dom Zs KNV na Kúpeľnom ostrove po dobudovaní využívať pre telesne postihnuté deti,
ktoré potrebujú liečbu;
- aby rekreačné zariadenie SNR oproti farskému kostolu v Piešťanoch bolo dočasne využité
pre účely internátu žiakov SPŠE;
- vrátiť uliciam v Piešťanoch pôvodné názvy;
- aby politické štruktúry na pracoviskách nezasahovali do činností závodov a podnikov
a boli odtiaľ presunuté do miesta bydliska alebo do občianskych výborov;
- aby všetci spoluobčania chránili slobodu a právo pred zneužitím akoukoľvek politickou
mocou v budúcnosti;
- aby sa prešetrili jednotlivé prípady korupcie, úplatkárstva a iných foriem obohacovania
vedúcich funkcionárov KSČ;
- aby platnosť novej ústavy ČSSR bola podmienená celonárodným referendom.
Toto vyjadrenie bolo prednesené 2. decembra 1989 zástupcom SSO na mítingu občanov
nášho mesta.
2. Pomoc obyvateľov mesta Rumunsku
V decembri 1989 vypukla revolúcia aj v Rumunsku, nebola však „nežná“; viedli sa tam

krvavé boje a boli zabité stovky ľudí. Padol komunistický totalitný režim diktátora Ceaušesca.
Občania nášho mesta vykonali cez vianočné sviatky zbierku s cieľom pomôcť hladujúcim
a raneným ľuďom v Rumunsku.
V Charitnom dome na Poštovej ulici a v priľahlej kaplnke sa zozbieralo 77 261,- Kčs;
boli poslané na účet ČSČK do Bratislavy. Okrem toho bolo zozbieraných v piešťanských
kostoloch 37 000,- Kčs, ktoré boli pánom dekanom poslané na ten istý účet.
Potravín sa zozbieralo spolu 43 prepraviek, 4 škatule prikrývok, 10 vriec šatstva, 1 vrece
topánok a škatuľa hračiek; veci boli prevezené do Trnavy, potom do centrálneho skladu
v Bratislave a odtiaľ distribuované do Rumunska.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1989
JRD Družba Piešťany
a) Úsek rastlinnej výroby. Rok 1989 bol počas vegetačného obdobia vcelku suchý; na jar to
malo vcelku priaznivý vplyv na priebeh jarných prác a vzchádzavosť porastov. Aj v druhej
polovici vegetačného obdobia bolo väčšinou suché počasie, čo čiastočne nepriaznivo
vplývalo na tvorbu úrody, najmä okopanín a kukurice. Využívali sa závlahy, z celkovej
výmery 2 268 ha sa zavlažovalo 2 048 ha pôdy.
Na úseku obilnín sa v roku 1989 dosiahla rekordná úroda, keď obilia spolu s kukuricou sa
vyprodukovalo 9 688 ton, čo bolo najväčšie množstvo v histórii JRD. Žatva trvala iba 2
týždne a skončila sa 23. júla 1989. Dobré výsledky sa dosiahli aj v produktivite cukrovej
repy, keď sa dosiahol výnos až 40 ton/ha.
Dobrá úroda bola aj pri pokusnom pestovaní ďalších špeciálnych osív ako je mrkva
a paštrnák; v tom pomohla nová linka na spracovanie osív.
Nesplnil sa plán výnosov u osivovej kukurici; v dôsledku sucha v roku 1989 boli výnosy
o 40 % nižšie oproti predpokladom. Vo výrobe kukurice boli úlohy prekročené o 290 ton.
V oblasti krmovinovej základne boli v roku 1989 úlohy vcelku splnené. Podstatne sa zvýšila
kvalita i množstvo lucernového sena, čo účinne zlepšilo krytie potrieb pre živočíšnu výrobu.
Vcelku bol rok 1989 v oblasti rastlinnej výroby jedným z najúspešnejších v histórii JRD.
b) Úsek živočíšnej výroby. Aj na tomto úseku sa v roku 1989 dosiahli dobré výsledky. Na
100 kusov kráv priemerného stavu bolo odchovaných 118,4 kusov teliat. Ďalej v priemere
na 1 prasnicu bolo odchovaných 20 ciciakov. Plnenie plánu bolo 109,6 %.
Priaznivé výsledky sa dosiahli v predaji a speňažovaní jednak jednotlivých výrobkov
živočíšnej výroby ako i v predaji jatočných a plemenných zvierat. Mäso bolo splnené na
100,9 %. Dodávky mlieka boli splnené na 112,6 %, čo činilo o 348 000 litrov mlieka naviac.
Dobré výsledky sa dosiahli v realizácii chovu oviec; tiež plemenných prasničiek, kde boli
tržby splnené na 105,9 %.
c) Pozberová linka malotonážnych osív. Bola v auguste 1989 slávnostne odovzdaná
a uvedená do prevádzky v náklade takmer 10 mil. Kčs. Linka sa využije na osivo tráv,
zeleninové a kvetinové semená, cukrovú repu, ďateľoviny a pod.
d) Priemerný zárobok člena JRD Družba v roku 1989. V tomto roku bol priemerný zárobok
3 340,- Kčs. JRD Družba Piešťany malo v roku 1989 565 pracovníkov.

5. Priemysel, štátny a družstevný obchod v Piešťanoch v roku 1989
1. Čs. štátne kúpele v Piešťanoch v roku 1989
a) Základné údaje za rok 1989. Počet lôžok bol 2 219. Počet ústavne odliečených
pacientov v roku 1989 bol 33 420. Z toho zo socialistických štátov bolo 6 355 pacientov,
z kapitalistických a rozvojových štátov prišlo 6 082 pacientov, ostatní boli z Československa.
Zo socialistických štátov najviac pacientov prišlo z NDR – 5 757, Poľska – 538, Maďarska –
47, atď. Z kapitalistických štátov najviac pacientov prišlo z Rakúska – 1 772, NSR – 1 216,
USA – 780, Kuwaitu – 597, SAE – 397, Záp. Berlína – 335, Bahrainu – 131, Švajčiarska
– 109, Jordánska – 98, Kanady – 92, Cyprusu – 68, Quatoru – 62, Libanonu – 58, Saudskej
Arábie – 41, atď.
Počet ambulantne odliečených pacientov v roku 1989 bol 15 714.
Na investičnú výstavbu bolo použitých celkom 16 mil. 607 tis. Kčs a na generálne opravy
8 mil. 437 tis. Kčs.
Čs. štátne kúpele v roku 1989 navštívili viaceré delegácie zo zahraničia. Napr., delegácie
z Maďarska, Španielska, zo ZSSR, 26-členná delegácia lekárov z NSR, minister zdravotníctva
a 4 členovia delegácie z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, delegácia Všecyperskej
federácie práce,
30-členný kolektív žiačok zdravotnej školy z Moskvy, 30-členné
kanadské hokejové družstvo z Hamiltonu, 50 hostí z Rakúska pri príležitosti 25. výročia
založenia pravidelnej linky Wien – Piešťany, 20 členov radnice z Kaiserlautern z NSR, 5
členná fínska delegácia – veľvyslanec a 4 vládni poradcovia, atď.
b) Plán rozvoja kúpeľov do roku 2010. Podľa výskumu vykonaného Výskumným
ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch trpí na reumatické choroby na Slovensku 15
% obyvateľstva (t.j. cca 750 000 ľudí) a z toho asi 160 000 ľudí je postihnutých ťažkým
reumatizmom. Pri okolo 114-tisíc ochorení ročne sa predpokladá približne 57-tisíc prípadov
kúpeľnej liečby. Kapacita kúpeľov v Piešťanoch dovoľuje odliečiť len asi 40 tisíc ústavných
pacientov. V tomto počte okrem pacientov zo Slovenska sú aj pacienti z Čiech (45 %) a zo
zahraničia (30 %).
Rozšírenie kapacity kúpeľov sa plánuje realizovať 2-mi spôsobmi. V prvom rade sa začnú
rekonštruovať a dobudovávať niektoré existujúce objekty kúpeľov, ako sú predovšetkým
LD Slovan a priľahlé liečebné domy; ďalej Jalta, Kursalon, na kúpeľnom ostrove Thermia
Palace, Irma, Napoleonské kúpele a Pro Patria.
V druhom rade sa plánuje rozšíriť kapacita kúpeľov výstavbou celkom nového objektu
v severnej časti kúpeľného ostrova, tzv. III. centra. Výstavbou by kúpele získali ďalších 800
lôžok I. kategórie a balneoterapiu s kapacitou 800 hlavných procedúr.
V súčasnom období je kapacita kúpeľov 2 500 lôžok a 3 726 hlavných procedúr denne. Do
roku 2010 sa uvedenými zásahmi v kúpeľoch plánuje zvýšiť počet lôžok na 4 100 a 6 364
hlavných procedúr denne.
Na úseku starostlivosti o zamestnancov je v štádiu rekonštrukcie objekt Astoria, v ktorom
bude umiestnené zdravotné stredisko.
Tiež sa budú musieť rekonštruovať a dobudovávať ďalšie objekty pre rozvoj rekreácie
zamestnancov, ktorých je v súčasnom období v kúpeľoch cca 2 000. Dve chatky na Bezovci,
ktoré kúpele teraz využívajú sú naozaj nedostatočné na krytie ich požiadaviek.
c) Vznik akciovej (účastinnej) spoločnosti Interthermal. Dňa 17. februára 1989, z dôvodu

podnikateľskej iniciatívy zodpovedných vedúcich pracovníkov Čs. štátnych kúpeľov
Piešťany, vznikol na základe zakladacej zmluvy spoločný československo-rakúsky podnik
Interthermal – akciová spoločnosť so sídlom v Piešťanoch. V priestoroch liečebného domu
Thermia Palace podpísali Čs. štátne kúpele Piešťany a rakúska firma GHB – Grassi Hotel
Beteiligung und Errichtung Gesselschaft m.b.H. Viedeň zmluvu o založení spoločného
podniku so zahraničnou kapitálovou účasťou. Riadiacim orgánom AS Interthermal sa stalo
5-členné predstavenstvo zvolené na 3 roky.
Podnik Interthermal vznikol začiatkom roka 1989, t.j. ešte v totalitnom systéme, v čase
prestavby mechanizmu národného hospodárstva a tzv. nového ekonomického myslenia;
v tej dobe sa to pokladalo za priekopnícky čin. K založeniu akciovej spoločnosti prispela tá
skutočnosť, že dovtedy sa nepodarilo ani zabezpečiť finančné prostriedky, ani dodávateľa
stavebných prác z našej republiky, ani získať devízovo- návratný úver na získanie
zahraničného dodávateľa, atď. na záchranu, revitalizáciu a dostavbu balneokomplexu Slovan.
Liečebný dom Slovan totiž už štvrtý rok stojí pustý, uzavretý a nevyužívaný a bol najvyšší
čas začať s rekonštrukciou a modernizáciou tohto historicky i architektonicky jedinečného
objektu a zároveň s výstavbou nových kúpeľných objektov v jeho okolí. Tým by vznikol
nový balneologický komplex Slovan na pravej strane Váhu (v súčasnosti sú balneologické
komplexy iba na Kúpeľnom ostrove).
Vedúci pracovníci kúpeľov mali iba 2 možnosti; buď vyčkávať, kým prestavba národného
hospodárstva dosiahne taký stupeň, čo umožní finančne i dodávateľskými kapacitami
zabezpečiť rekonštrukciu a výstavbu balneokomplexu Slovan; alebo využiť možnosť,
ktorú aj kúpeľom ako experimentujúcej organizácii poskytol nový zákon o podniku so
zahraničnou majetkovou účasťou. Rozhodli sa pre druhú možnosť a so súhlasom Ministerstva
zdravotníctva a sociálnych vecí SSR založili spoločný podnik Interthermal vo forme akciovej
spoločnosti.
Zriadenie spoločného podniku však neznamenalo iba nájdenie pohodlného a rýchleho spôsobu
realizácie investičného zámeru a možnosti získať potrebný vyše 500-miliónový zahraničný
bankový úver (rakúska Zentralsparkasse) – pretože okrem rekonštrukcie a modernizácie
schátralých a zostárlych kúpeľných objektov ako je LD Slovan a priľahlé menšie liečebné
domy a objekty sa plánovala aj výstavba balneoterapie. Druhou stranou mince, ako sa
hovorí, sa však stala aj tá skutočnosť, že rakúsky partner získal spoločné podielné dočasné
vlastníctvo i prevádzkovanie celého balneokomplexu Slovan počas nasledujúcich dvadsiatich
piatich rokov. Celý komplex sa plánoval postaviť rýchlo – za 21 mesiacov. V spoločnom
podniku Interthermal by mali vlastniť 51 % účastín Čs. štátne kúpele Piešťany a 49 %
rakúska firma GHB Grassi, čo znamená aj podiel na výsledkoch hospodárenia podniku. AS
Interthermal plánovala mať vlastnú cestovnú a náborovú kanceláriu v Rakúsku, marketing,
vlastnú propagáciu kúpeľnej liečby v Piešťanoch a pod.
Podľa uzavretej zmluvy mal tvoriť základný kapitál spoločnosti Interthermal akcie v hodnote
10 miliónov československých korún (100 akcií po 100 tis. Kčs). Na základe zmluvy sa
stanovilo, že svoj podiel 51 % zložia Čs. štátne kúpele Piešťany materiálnou hodnotu vo
forme objektu Slovan, stavebného pozemku a zriaďovacieho projektu v schválenej forme
a firma GHB Grassi svoj podiel 49 % v rakúskych šilingoch v prepočte s oficiálnym
kurzom Štátnej banky československej v deň platby.
Podľa plánu sa s výstavbou malo začať v septembri 1989. Rekonštrukcia, modernizácia
a dostavba kúpeľného komplexu Slovan sa však v roku 1989 z rôznych príčin nezačala. Tiež

„nežná“ revolúcia priniesla nové pohľady pracovníkov kúpeľov a občanov mesta a neskôr
i Slovenska na založenie AS Interthermal; začalo sa o tom kriticky písať i v slovenských
denníkoch. Udalosti mali búrlivé pokračovanie v nasledujúcom roku 1990 a 1991.
Interthermal, ú.s. skončila v roku 1991, keď Najvyšší súd SR zrušil jej registráciu.
Rekapitulácia hlavných udalostí v roku 1989:
- 17.2.1989 – podpísanie zakladajúcej zmluvy a stanov účast. spoločnosti,
vznikol spoločný podnik so zahraničnou majetkovou účasťou Interthermal;
- 19.5.1989 – MsNV v Piešťanoch vydal územné rozhodnutie k pripravovanej
výstavbe;
- 21.6.1989 – Interthermal, ú.s. bola zapísaná na podnikového registra,
zaregistrovaná Obvodným súdom v Bratislave – rok 1989 – bez povolenia na
na zahraničnoobchodnú činnosť;
- 11.9.1989 – predstavenstvo ú.s. schválilo projektovú úlohu;
- 1.10.1989 – nadobudla právoplatnosť zmluva o odplatnom prevode vlastníctva
objektov, ktoré sú predmetom rekonštrukcie a modernizácie – uzavretá medzi
Čs. štátnymi kúpeľmi Piešťany a Interthermal, ú.s.
- 17.11.1989 – podpísala sa zmluva medzi MsNV Piešťany a Interthermal, ú.s.
o trvalom užívaní pozemkov;
- 20.12.1989 – Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vydalo konečne po
viac ako polročnom konaní plného osobných rokovaní, dopisovania i
potrebných zásahom MZSV SSR, povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť,
bez ktorého nemohla ú.s. využívať zmluvne dohodnuté prostriedky na
realizáciu výstavby.
2. Tesla Piešťany, k.p. v roku 1989
Najväčší piešťanský podnik aj v roku 1989 zabezpečoval pre oblasť elektronizácie národného
hospodárstva potrebnú súčiastkovú základňu.
a) Výroba. Vyrábali sa polovodičové prvky, predovšetkým diódy, tranzistory, integrované
obvody a ďalšie súčiastky. Vyrábali sa aj jednoúčelové stroje a zariadenia pre elektroniku.
Tesla Piešťany v rámci ČCSR vyrábala:
- v oblasti diód – celý sortiment diód a diódových štruktúr, najmä diódy planárno-epitaxné
a mesa diódy vrátane vn blokov;
- v oblasti tranzistorov – celý sortiment nízkovýkonových bipolárnych tranzistorov ako
aj tranzistory typu MOS FET rôznych výkonov, tiež aj vf tranzistory. U niektorých typov
tranzistorov typu MOS FET, vrátane výkonových, bola Tesla Piešťany jediným výrobcom,
ktorý zvládol technológiu výroby a preto bola Tesla v RVHP zároveň jediným potenciálnym
dodávateľom.
Je však chybou, že z dôvodu nedostatočných výrobných kapacít a niekedy aj malou inovačnou
aktivitou Tesla v rámci špecializácie, pre ostatné štáty RVHP svoje postavenie čiastočne
stratila – najmä v prípade výkonových tranzistorov a varikapov;
- v oblasti integrovaných obvodov – Tesla Piešťany monopolne zabezpečovala celý
sortiment unipolárnych integrovaných obvodov vyrábaných v ČSSR. Žiaľ, technická
úroveň monolitických integrovaných obvodov unipolárnych, bola pod štandardom krajín
RVHP. Vyrábali sa súčiastky – logické obvody, zákaznícke a polozákaznícke obvody, pamäti
SRAM, EPROM, mikroprocesory a mikropočítače, periférne obvody k mikroprocesorom

a mikropočítačom.
Okrem priestorov základného závodu v Piešťanoch prijal podnik koncepciu pre prenesenie
časti výroby do pobočného závodu v Holíči a nového montážneho závodu v Galante.
Ďalšia perspektíva výroby k.p. Tesla Piešťany bola v roku 1989 ešte neujasnená, najmä
z dôvodu, že nebol celoštátne spracovaný výhľad elektronického priemyslu ČSSR, ktorý
by zároveň určoval mieru štátnych dotácií. Táto neujasnenosť sa týkala aj sortimentu
súčiastkovej základne a tiež aj finálnych odberateľov od Tesly.
b) Investičné akcie – plán pre nasledujúce obdobie. Areál k.p. Tesla Piešťany sa územne
rozšíril, bolo potrebné zabrať ďalšiu poľnohospodársku pôdu. Ďalší podstatnejší záber
poľnohospodárskej pôdy je uvažovaný až po roku 2000 – o rozlohe 5 ha.
V rokoch 1991 – 95 plánuje Tesla vybudovať:
- nové výrobné stavby (združené chemické pracoviská, výrobné haly a rozšíriť priestory pre
energetiku);
- nevýrobné stavby (požiarna zbrojnica, odborová skúšobňa, výpočtové stredisko).
Ďalej sa plánovali na uvedené obdobie investície na modernizáciu výroby polovodičových
súčiastok.
c) Kádrové zabezpečenie podniku. V roku 1989 v Tesle Piešťany pracovalo už takmer
5 000 zamestnancov. Neustále sa zvyšujúca technická úroveň výroby si postupne bude
vyžadovať zmenu kvalifikačnej štruktúry robotníkov i technikov. Do kategórie robotníkov
budú postupne patriť stredné technické kádre so stredným odborným vzdelaním a kategóriu
technikov budú tvoriť najmä vysokoškolsky pripravení odborníci – inžinieri, fyzici a pod.
Pre obe kategórie budú sa vyžadovať aj znalosti z programovania a výpočtovej techniky.
d) Starostlivosť o pracovníkov. Na tieto akcie bolo v Tesle Piešťany v
8. päťročnici
vynaložených iba 2,5 % z celkového objemu prác a dodávok; bude to potrebné v nasledujúcom
období zvýšiť až na 10 % z celkových investičných prostriedkov.
Plánuje sa výstavba nového objektu SOU elektrotechnického, rekreačno-rehabilitačného
a doškoľovacieho strediska Sĺňava, ubytovne, zdravotného strediska, pavilón služieb,
závodného klubu Tesla a autobusovej stanice pri Tesle.
Tiež Tesla plánovala žiadať o pridelenie ďalších 400 družstevno-podnikových bytov v rokoch
1991 – 95 v Piešťanoch.
3. Mlyny a cestovinárne, n.p. Piešťany v roku 1989
Piešťanský mlyn známy aj pod názvom Ružový mlyn existuje už vyše 70 rokov; výstavba
mlyna započala v roku 1916 a začiatkom roku 1918 bol mlyn dostavaný a uvedený do
trvalej prevádzky.
Význam mlyna presahoval oblasť nášho mesta i v období prvej ČSR, v období Slovenského
štátu i v období po 2. svetovej vojne. V roku 1960 vznikol mlynský podnik Mlyny
a cestovinárne, n.p. Piešťany s celoslovenskou pôsobnosťou so štyrmi závodmi; v Piešťanoch
okrem závodu bolo aj sídlo riaditeľstva podniku. Podnik MaC, n.p. Piešťany mal vtedy
4 závody – Piešťany, Nitra, Bratislava a Prešov. Do každého závodu patrilo niekoľko
mlynov. Do závodu Piešťany patrili: mlyn Piešťany, cestovináreň a výrobňa trvanlivého
pečiva Piešťany, mlyn Trnava, mlyn Senec, mlyn Sládkovičovo a niekoľko námezdných
(roľníckych) mlynov.
V roku 1988 splnil mlyn v Piešťanoch výrobu tovaru na 125,2 %; napr. oproti plánu zomlel
mlyn naviac 11 400 ton pšenice, čo predstavovalo výrobu asi 8 000 ton múky; spracovanie

jačmenných krúp bolo splnené na 126 %. Pracovníci mlyna vyrobili ďalej 3 252 ton cestovín,
2 086 ton piškót, výroba lupienkov vzrástla na 1 327 ton a pod.
Po „nežnej“ revolúcii v novembri 1989 nastal postupný rozpad veľkých podnikov a tiež ich
odštátnenie, čo v nasledujúcom období postihlo aj MaC, n.p. Piešťany.
4. Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení Piešťany
Ústav pôsobí od roku 1952 ako štátna skúšobňa na povinné hodnotenie, schvaľovanie
a kontrolu akosti strojárskej produkcie s pôsobnosťou pre celé Československo. Kontrolujú
sa hutnícke výrobky, čerpadlá, priemyselné a bytové armatúry, prevodové zariadenia
a hydraulické mechanizmy, chladiace mraziace zariadenia, ventilátory a klimatizačné
zariadenia, mechanické hračky, kuchynské strojčeky a pod.
V roku 1988 bolo v ČÚAPZ v rámci povinného hodnotenia zaradených do najvyššieho
stupňa akosti celkom 7 výrobkov, do 1. stupňa akosti 398 výrobkov a do 2. stupňa akosti 25
výrobkov. Z celkového počtu 288 výrobkov prihlásených k schvaľovaniu bolo schválených
250.
5. Výskumný ústav strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany
Vedenie podniku prevzalo dňa 24.4.1989 vo Frankfurte nad Mohanom „International trophy
for technology“ (v preklade „Medzinárodná technologická cena“).
Zahraniční experti ocenili výsledky, ktoré ústav dosiahol v oblasti obrábania, tvárnenia
a manipulácie s materiálom. Cenu dostali za špeciálnu vysokoproduktívnu technológiu
nanášania smaltu v elektrostatickom poli, ktorú mali pred nimi zvládnuté iba 2 svetoznáme
firmy. Na základe dosiahnutých výsledkov a patentovo chránených informácií, poskytol
VÚSST Piešťany licenciu zákazníkovi do NSR a spolu s dodávkami zariadení predal kompletnú
dokumentáciu do Čínskej ľudovej republiky. Vývoj technológie smaltu v elektrostatickom
poli riešil v ústave výskumný kolektív vedený Ing. Alfonzom Moravčíkom, CSc.
Cenu v NSR prevzal riaditeľ VÚSST Piešťany Ing. Vojtech Kabát, CSc.
6. Letná kúpeľno-rekreačná sezóna 1989 v Piešťanoch z hľadiska úrovne
zásobovania a služieb
Piešťany, ako každoročne, aj v letnom období roku 1989, zaznamenali prechodné zvýšenie
počtu obyvateľov – o kúpeľných hostí, rekreantov a návštevníkov. Táto skutočnosť
opäť spôsobila výskyt nedostatkov, najmä v oblasti zásobovania niektorými druhmi
potravinárskeho tovaru a tiež v oblasti služieb; čo pociťovali nielen hostia nášho mesta, ale
aj domáci obyvatelia Piešťan. Žiaľ, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, sa toho v tomto
smere veľa nezmenilo a viaceré nedostatky pretrvávali už z predošlých rokov. Na základe
prístupu nadriadených orgánov a najmä viacerých obchodných organizácií sa nedalo očakávať
podstatné zlepšenie situácie v zásobovaní žiadanými druhmi potravinárskeho tovaru; opäť
sa nezohľadnilo v zodpovedajúcej miere niekoľkotisícové zvýšenie počtu obyvateľov –
hostí v našom meste počas letnej sezóny.
a) Nové prevádzky, resp. novinky v poskytovaní služieb. V roku 1989 sa objavilo aspoň
niekoľko noviniek v poskytovaní služieb, resp. sa obnovili alebo vybudovali niektoré
prevádzky reštauračného a doplnkového stravovania:
- Reštaurácie Trnava, š.p. – zrekonštruovali a upravili stredisko rýchleho stravovania
a občerstvenia na Námestí Dukelských hrdinov s názvom Fontána;

- Zdroj Trnava dal do prevádzky dve, tzv. „okienka“ na predaj hot-dogu, toastov a Gofri
palaciniek;
- Zsl. pekársko-cukrársky závod Piešťany otvoril k 1.7.1989 zrekonštruovanú pekárničku
a prieskumnú predajňu na Šrobárovej ulici s predajom chleba, bagiet, špeciálnych veľkých
rožkov a čiernych žemlí; je to vyhľadávaná predajňa;
- K obohateniu služieb prispeli i niektorí občania, ktorí sa venovali službám reštauračného
charakteru na základe povolenia MsNV; napr. prevádzka bufetu v priestoroch ČSAO na
Bratislavskej ceste (prevádzkovali ho mladí manželia).
Na druhej strane boli aj nedostatky ako napr.:
- meškanie výstavby stánku na predaj kúpeľných oblátok na miestnom trhovisku, čo bolo
úlohou JRD Družba Piešťany;
- dlhotrvajúca rekonštrukcia predajne potravín na Ulici Čsl. armády;
- najväčšej kritike zo strany občanov bol podrobený predaj zmrzliny v bývalej provizórnej
predajni potravín na sídlisku A. Trajan, ktorý realizoval závod Zdroj Trnava napriek
nesúhlasu odboru MHDOP a CR v Piešťanoch; kritika bola z toho dôvodu, že na tomto
sídlisku je nedostatok iných prevádzok (napr. chýbajú lahôdky a ďalšie jedlá).
b) Zásobovanie potravinami. Počas letnej sezóny v roku 1989 bolo zásobovanie základnými
druhmi potravín zabezpečené.
Nepriaznivá situácia bola v zásobovaní:
- dezertmi, čokoládovými cukríkmi, želé a gumovými cukríkmi, trvanlivým pečivom
(máčané, polomáčané, tyčinkový tovar, žuvačky);
- chýbali suché plody ako mandle, oriešky, hrozienka, atď.;
- nedostatočné bolo zásobovanie rybími konzervami, kompótmi, nakladanými uhorkami;
- ako i po minulé roky sa prejavoval nedostatok minerálnych vôd, najmä v čase vyvrcholenia
letnej sezóny; tiež občas v auguste chýbali nealkoholické nápoje (coly, tonic, Perla, Vinea
a Marka);
- nedostatkové boli tiež Dia výrobky doplnkového charakteru pre diabetikov, napr. nápoje,
trvanlivé pečivo, zeleninové výrobky, kompóty a pod.;
- nedostatkové boli mrazené výrobky, napr. mrazené smotanové krémy, mrazené ovocie
a zelenina (špenát, karfiol, jahody a pod.);
- z hotových jedál nebola dostatočne vyskladňovaná držková, hovädzia a gulášová polievka,
atď.
Vcelku možno konštatovať, že nedostatky sa prejavili najmä v maloobchodnej sieti, pretože
veľkoobchod prednostne zásoboval prevádzky Čs. štátnych kúpeľov, Interhotela a š.p.
Reštaurácie Trnava.
c) Zásobovanie mäsom a mäsovými výrobkami počas letnej sezóny. Dodávateľ
Mäsopriemysel Trnava zásoboval mesto Piešťany v roku 1989 výsekovým mäsom v pomere
40 % hovädzieho a 60 % bravčového mäsa. Pripomienky občanov sa týkali najmä kvality
hovädzieho mäsa polievkového a slabšieho sortimentu hovädzieho mäsa. Občas sa objavilo
jahňacie a baranie mäso. Teľacie mäso a mäso balené nebolo dodávané.
Z vnútorností spotrebiteľský trh bol uspokojený len u pečienky hovädzej, bravčovej,
čiastočne ľadviniek a pľúc, špeciálna predajňa Ryby – hydina – zverina na Ulici Čsl. armády
mala iba občas ostatné druhy vnútorností.
Z mäsových výrobkov boli dodávané malé množstvá výrobkov mimoriadnej akosti – salámy
Nitran, Pribina, Malokarpatská saláma, ďalej lahôdkové karé, Dunajská a Gombasecká

klobása a pod.
Nedostatkové ďalej boli najmä údené kolená, oravská a anglická slanina, moravské údené,
kabanos, spišská a bratislavská klobása, debrecínska pečeň, párky.
Zásobovanie hydinou bolo vcelku uspokojivé. Chýbali iba kačice a kuracie drobky. Morčacie
a kuracie prsia z dôvodu exportu neboli na vnútorný trh dodané. Rozvoz hydinových
výrobkov bol vykonávaný 1-krát týždenne.
Vajec bol dostatok, chýbali však vaječné výrobky – majolka a tatárska omáčka. Opäť sa
uprednostňovali výrobne pred maloobchodnou sieťou.
Zásobovanie rybami nepostačovalo v celom rozsahu. Chýbalo rybie filé, mrazené ryby,
marinované i údené. Dodávateľ – n.p. Mraziarne Bratislava, závod Rybena, nedodržiaval
rozvozné plány a dodávky všetkých výrobkov boli vysoko krátené.
d) Zásobovanie pivom a limonádami počas letnej sezóny. Dodávka piva bola vcelku dobrá.
Dodávky plnili najmä š.p. Pivovary a sladovne Topoľčany. Nebolo vyskladňované Pito
a Dia pivo.
Zásobovanie sódovou vodou a limonádami bolo dobré (Citrokola, Kofola, Olympus,
Pomarit, nový nápoj Višňa-kola). Chýbala Dia limonáda (v Piešťanoch a v blízkom okolí sa
v roku 1989 evidovalo zhruba 3 000 diabetikov).
e) Zásobovanie pečivom, chlebom a mliečnymi výrobkami. Po určitom dlhšom výpadku
bola pečivová pec v Piešťanoch uvedená opäť do prevádzky 1.6.1989; tým sa zvýšila výroba
pečiva. Za 3 letné mesiace však v prevádzke prišlo k 12-tim poruchám, čo spôsobovalo
meškanie rozvozov a občasné zníženie množstva pečiva.
Nedostatkom boli aj sobotňajšie výpadky chleba a to z dôvodu meškania druhého rozvozu,
ktorý bol až okolo 11. hodiny. Tiež kolísala čerstvosť chleba. Zásobovanie mliekom
a mliečnymi výrobkami bolo vcelku priaznivé. Týkalo sa to najmä mlieka egalizovaného,
plnotučného masla, 33 %-nej smotany, jogurtu bieleho, „miláčika“ a pod. Pretrvávali
problémy s balením mlieka do polyetylénových vrecúšok (žiadali sa opäť pre mlieko
sklenené fľaše). Menej uspokojivé bolo zásobovanie tavenými syrmi s vyšším obsahom
tuku (Lunex, Delikates a syry v črievkach). V lete tiež z tvrdých a prírodných syrov chýbala
Eidamská tehla.
f) Zásobovanie zeleninou. Š.p. Zelenina, závod Trnava, zásoboval naše mesto nepravidelne.
Dopyt po zemiakoch bol uspokojivý. V priebehu sezóny občas chýbala koreňová zelenina
(petržlen, zeler, tiež pór, kel, zelený hrášok, karfiol). Nedostatok uhoriek – nakladačiek trval
počas celej letnej sezóny.
Z ovocia boli striedavo dodávané čerešne, višne, marhule, broskyne, jablká, hrozno, hrušky,
melóny vodné i cukrové, slivky. Nedostatok niektorých druhov ovocia čiastočne nahradzoval
predaj drobných pestovateľov na miestnom trhovisku, kde MsNV pristúpil k zníženiu
prirážky k maloobchodným cenám z 50 % na 30 %.
Z južných plodov boli ojedinele dodávané banány, citróny a kubánske pomaranče. Kritické
pripomienky občanov smerovali na nedostatočné zásobovanie ovocím a zeleninou na
sídlisku A. Trajan. V júli tiež nastali v našom meste problémy s výkupom ovocia.
g) Prevádzkové nedostatky. Počas letnej sezóny 1989 poukázali občania na viaceré nedostatky
v činnosti jednotlivých prevádzok, ktoré sa týkali úrovne obchodu a služieb.
Bolo to nedodržiavanie dĺžky pracovnej doby, napr. v závode Centrál na Pavlovovej ulici
š.p. Reštaurácie Trnava, alebo v predajni „Chlieb – pečivo“ na Ul. Čsl. armády podniku
Zdroj Trnava a pod.

Z dôvodu opakujúcich sa sťažností občanov bol vydaný prechodný zákaz predaja liehovín
v bufete „Kruhovka“ patriacemu š.p. Reštaurácie Trnava, pretože podnapití zákazníci rušili
občanov bývajúcich v okolitých domoch.
h) Hygienická situácia počas letnej kúpeľnej sezóny 1989. Kontrolovalo sa dodržiavanie
hygieny v mestských bazénoch. Na kúpalisku v RO Sĺňava II. (na ľavej strane Sĺňavy) sa
z dôvodu rekonštrukcie detského a rekreačného bazénu musela znížiť kapacita kúpaliska
najprv na 1 600 a neskôr na 1 200 návštevníkov, až potom voda vyhovovala hygienickým
požiadavkám. Tiež aj na kúpalisku Eva bola zlá kvalita vody.
Kontrolovala sa tiež hygiena v rekreačných bufetoch a stánkoch – závažnejšie nedostatky
neboli zistené. V rekreačnej oblasti Lodenica – Sĺňava I. (na pravej strane Sĺňavy a Váhu)
bolo zistené občasné porušovanie prevádzkovej hygieny v kuchyni samoobslužnej linky, čo
vyplývalo z toho, že personál bol tvorený brigádnikmi. Na Sĺňave II. a na Eve boli zariadenia
v bufetoch už v dosť zlom technickom stave, opotrebované a tiež priestorovo nevyhovujúce.
Pri kontrole zmrzliny, po odobraní vzoriek na laboratórne vyšetrenie, bolo zistené, že
vyhovovalo iba 64 % vzoriek ako bakteriologicky nezávadných.
i) Bezpečnostná situácia počas letnej kúpeľnej sezóny 1989. Aj v lete 1989 využívali
kriminálne živly značnú fluktuáciu osôb v Piešťanoch na páchanie protispoločenskej činnosti.
V tomto období bolo spáchaných 175 trestných činov a prečinov, z toho bol v 153-och
prípadoch páchateľ známy a 22 prípadov ostalo neobjasnených. Z toho trestných činov bolo
113 a z nich 13 neobjasnených; prečinov bolo 62 a z nich 9 neobjasnených. Boli to: v 13-tich
prípadoch násilná trestná činnosť (v tom 5 prípadov ublíženia na zdraví), 9 prípadov z úseku
mravnostnej trestnej činnosti, 110 prípadov z majetkovej trestnej činnosti (najmä krádeže
bicyklov, vecí a súčiastok motorových vozidiel). Prevažná časť krádeží vecí a súčiastok bola
spáchaná na strážených parkoviskách na Vajanského námestí a v rekreačnej oblasti Sĺňava.
Na úseku páchania priestupkov občanmi cigánskeho pôvodu bolo v meste zistených 8
priestupkov v oblasti veštenia z ruky a predaja rôznych predmetov, ďalej 3 prečiny – forma
nedovoleného podnikania a 2 trestné činy – výtržnosti.
Na rušenie nočného kľudu v meste sa najviac sťažovali obyvatelia v okolí hotela Lipa (kde
vyhrávala dychová hudba).
Na úseku dopravy a cestnej premávky bolo zistených 2 156 priestupkov. Bolo zadržaných
21 vodičských preukazov, z toho 10 pre používanie alkoholu. Celkove došlo k 55-tim
dopravným nehodám, čo bolo trochu menej ako vlani. Z dôvodu rozkopanej križovatky pri
I. ZŠ vznikali nebezpečné situácie, ktoré ohrozovali zdravie ľudí.
j) Komunálne služby mesta Piešťany počas letnej sezóny 1989. Komunálne služby mesta
Piešťany, š.p. sa v roku 1989 tiež podieľali na zabezpečovaní letnej sezóny.
Na úseku záhradníctva – zabezpečovali dodávky rezaných kvetov. Sortiment predávaných
kvetov bol zvýšený o trvalky. Bola rozšírená predajná sieť kvetov o predajňu na Valovej
ulici a pri podniku Tesla.
Na úseku dopravy – zvýšil sa počet osobných taxíkov o 2 vozidlá. Osobná a nákladná
taxislužba sa prispôsobovala požiadavkám občanov a kúpeľných hostí.
Na úseku práčovní a čistiarní – zabezpečovalo sa pranie a žehlenie vytvorením dvojsmennej
prevádzky od 6.00 do 20.00 hod.
Na úseku zdravotno-technických služieb – boli zabezpečované holičsko – kadernícke služby
od 6.00 do 22.00 hod. Stánky rýchleho občerstvenia a predajne zmrzliny boli otvorené denne
do 22.00 hod.

k) Technické služby mesta Piešťany počas letnej sezóny 1989. Podieľali sa tiež na
zabezpečovaní letnej kúpeľnej sezóny.
Údržba mestských komunikácií – bola dokončená očista ciest po zimnom období. Bolo
obnovené vodorovné dopravné značenie a vykonané opravy a údržba zvislého dopravného
značenia. Obnovilo sa značenie pešej zóny a chodníkov pre cyklistov. Pribudli nové čakárne
miestnej hromadnej dopravy pred novou poliklinikou a na sídlisku A. Trajan. Obnovovali sa
chodníkové obrubníky a natierali zábradlia.
Údržba verejnej zelene – po zime sa uskutočnilo vyhrabanie lístia, rezy a dosadba ruží, drevín;
ďalej sa doplnila mobilná zeleň v centre, uskutočnila sa výsadba dvojročiek a kompletná
výsadba letničiek. Celkove pred začiatkom letnej kúpeľnej sezóny bolo vysadených 2 709
drevín, 5 045 okrasných krov – ruží, 320 dvojročiek a 33 243 letničiek. Bolo obnovených
3 000 m2 trávnikov. Do prevádzky bolo uvedených 6 fontán. Vykonalo sa umytie skiel
a celková očista na Kolonádnom moste, pre prevádzku sa pripravil a dal do užívania Čs.
štátnym kúpeľom Hudobný pavilón. Opravená bola pergola pri Ružovom záhone v parku.
Dokončila sa obnova „stĺpa hanby“ pri katolíckom kostole v „Starých Piešťanoch“. Začala
sa obnova fontány „Mlčanie“ pred kinom Moskva.
Opravené a doplnené boli zariadenia všetkých detských ihrísk, tiež na žiadosť občanov bolo
detské ihrisko na sídlisku Pri Váhu vyasfaltované. Priebežne sa vykonávala likvidácia burín.
Údržba verejného osvetlenia – uskutočnila sa komplexná revízia na území celého mesta; na
Floreáte došlo k výmene starých drevených stĺpov za betónové.
Telovýchovné, športové a turistické zariadenia – letné kúpalisko Sĺňava a minigolf boli
v prevádzke od 13.5. do 4.9.1989. Z dôvodov rekonštrukcie bazéna a budovania novej
úpravne vody bola v polovici júla znížená kapacita dennej návštevnosti na cca 1 200 osôb.
Ostatné služby. Súvisle bolo v prevádzke iba parkovisko motorových vozidiel pred
autocampingom; parkovisko na Nálepkovej ulici bolo v prevádzke od 15.3. a parkovisko na
Pavlovovej ulici od 2.5.1989.
V bezporuchovej prevádzke bolo všetkých 6 mestských WC. Tržnica bola pred letnou
sezónou rozšírená o 14 stolov. Od 15.3.1989 bola daná do prevádzky ďalšia menšia mestská
tržnica pred nákupným strediskom „Kocka“ na ul. Triedy obrancov mieru.
Čistenie komunikácií a odvoz PDO. Čistenie ciest prebiehalo minimálne 1-krát týždenne.
Počas horúcich dní bolo vykonávané aj polievanie komunikácií. Počet odpadových košov
sa zvýšil o 50 ks, boli tiež nastriekané veľkokapacitné kontajnery. Vývoz odpadu prebiehal
bez výkyvov podľa harmonogramu.
e) ČSAD Piešťany počas letnej kúpeľnej sezóny 1989.
Počas letnej sezóny 1989 prepravila ČSAD na 14-tich linkách mestskej autobusovej dopravy
1 269 tis. osôb, čo je o niečo menej než vlani.
Technický stav autobusov mestskej hromadnej dopravy sa o niečo zlepšil. Horší technický
stav bol v medzimestskej doprave, kde z 53 autobusov bolo 16 ks po dobe životnosti.
Z hľadiska osobnej dopravy autami boli veľké ťažkosti s parkovaním najmä v centrálnej
mestskej časti.
Tiež stále bol zlý stav povrchu viacerých mestských vozoviek. Bolo by vhodné aspoň 1 raz
ročne vykonať jednu veľkú opravu ciest.
V miestnej autobusovej doprave sa otvorením novej polikliniky na okraji mesta objavila
potreba prebudovať celú sieť MHD a zmeniť trasy liniek. V prípade predpokladanej
elektrifikácie MHD by sa zrejme zmenšil počet autobusových liniek.

6. Úpravy mesta, doprava, spoje v roku 1989
1. Technické služby mesta Piešťany. V roku 1989 budovali TSMP nasledujúce stavby ako
investor:
a) Stavby IBV (indiv. byt. výstavby):
- Inžinierske siete lokalita Bodona (ul. Budovateľská a Valova) – voda,
kanalizácia, elektrika, plyn. Ukončenie v júni 1989 v náklade 1.070 tis. Kčs,
dodávateľ stav. prác bol OSP Trnava.
- Inžinierske siete Vodárenská ul. II. (Topoľová ulica). Termín ukončenia:
november 1989 v náklade 1.244 tis. Kčs, dodávateľ Vodohospodárske
stavby Trenčín.
- Inžinierske siete Orviský kút (záhrady Dubovej ulice). Príprava pre stavbu
sídliska. Prestavané za 1.312 tis. Kčs, dodávateľ Vodohospodárske stavby
Trenčín.
b) Stavby akcie „Z“:
- Dom smútku v Banke. Termín ukončenia: máj 1989 v náklade 709 tis. Kčs.
- Školská ulica. Ukončená v máji 1989 nákladom 1.134 tis. Kčs, dodávateľ
Cestné stavby Trenčín.
- Sĺňava II. – rekonštrukčné práce na bazéne a úpravne vody. Úpravňa vody
je dôležitý objekt na kúpalisku. Prichádza tam k zmiešavaniu teplej úžitkovej
vody z kúpeľov so studničnou vodou (prípadne s vodou z vodovodu). Teplá
voda sa cestou odmangánovania zbaví škodlivých prímesí (zdraviu neškodí,
ale voda z kúpeľov je agresívna na rozvody a tiež nepriaznivo pôsobí pri
dodávaní chemikálií do bazénov).
- Parkovisko pri poliklinike. Stavba bola zahájená na jeseň 1989. Dodávateľ
bol Doprastav Žilina, ukončená bude v roku 1990.
c) Ostatné stavby.
1. Rekonštrukcia križovatky Dlhá – Krajinská ul. (vedľa Atóm hotela pri potoku Dubová).
Budovaná v roku 1989 a ukončená má byť na jar 1990.
2. Veľká oprava a výstavba križovatky II/499 (pod Krajinským mostom).
Úprava križovatky na štát. ceste II/499 ulíc Krajinská, Svobodova, Nálepkova a Nitrianska
sa začala v decembri 1989 demoláciou stavieb na Nitrianskej ulici. Investorom asanačných
prác boli Technické služby mesta Piešťany, dodávateľom stav. prác Cestné stavby n.p. Nitra
a projektantom Dopravoprojekt Bratislava.
Bola postupne asanovaná celá jedna strana Nitrianskej ulice – 6 budov. Boli zrušené závody
š.p. Reštaurácie Trnava – Kominár a Pezinská vináreň. Ako náhrada bol Reštauráciám
Trnava navrhnutý objekt Marianna Mlyn na Palárikovej ulici (mohla by tam byť reštaurácia,
piváreň, kaviareň, vináreň). Ďalej bola zrušená predajňa Lacná obuv (bez náhrady). Tiež
boli asanované rodinné domy smerom k Hviezdoslavovej ulici. Predtým sa muselo vykonať
odpojenie inžinierskych sietí – vodovodné a plynové prípojky, tiež odpojenie od elektrickej
a telefónnej siete.
3. Prečerpávacia stanica splaškových vôd – sauna Heinola (Sĺňava II).

Za 2 mesiace Techn. služby mesta Piešťany vybudovali toto ekologické dielo.
4. Úprava Jánošíkovej ulice. V náklade 769 tis. Kčs sa táto komunikácia upravila povrchovými
opravami. Dodávateľ stav. prác bol Doprastav Žilina a OSP Piešťany (chodníky).
2. Pozemné stavby, závod Piešťany v roku 1989
Okrem pokračovania komplexnej bytovej výstavby na sídlisku A. Trajan boli Pozemné
stavby, závod Piešťany, dodávateľom stavebných prác aj ďalších stavieb v Piešťanoch.
V roku 1989 ukončili výstavbu administratívnej budovy ÚZO Chirana, tiež odovzdali do
užívania slobodáreň a internát pre Chiranu k.p.
Pokračovala výstavba rekreačného zariadenia Zväzu invalidov (v blízkosti Zimného štadióna
v Piešťanoch). Tiež pokračovala výstavba budovy VÚRCH (v blízkosti Domu umenia pri
Váhu).
V menšej miere pokračovala aj výstavba Domu služieb v Piešťanoch na Nitrianskej ulici.
3. Komplexná bytová výstavba v Piešťanoch
Pokračovala aj v roku 1989. Stavali sa byty, občianska a technická vybavenosť sídlisk.
V roku 1989 sa plánovalo začať s výstavbou 390 bytových jednotiek, z toho 335 sústredenou
formou, 30 svojpomocnou formou (Nám. Dukelských hrdinov a Ul. ČSA), a 25 formou IBV.
V oblasti bytovej výstavby sústredenou formou sa budovalo na lokalitách
A. Trajan II.
stavba, A. Trajan III. stavba. Dodávateľom stavebných prác boli Pozemné stavby Trnava,
závod Piešťany a investorom ONV Trnava (Stavoinvesta). V roku 1989 bolo na tomto už
veľkom sídlisku dokončených a odovzdaných 232 bytových jednotiek.
Zároveň na sídlisku A. Trajan I. stavba sa budovala v roku 1989 občianska a technická
vybavenosť. Dokončila sa stavba maloobchodného zariadenia. Pokračovala stavba materskej
školy (pre 120 detí), detských jaslí (pre 35 detí), základnej školy (24 tried), inžinierskych
sietí, chodníkov a pod.
V roku 1989 Pozemné stavby v Piešťanoch v rámci KBV prestavali – na bytovej výstavbe
49 805 tis. Kčs, na občianskej výstavbe 8 190 tis. Kčs a na technickej výstavbe 8 454 tis.
Kčs.
4. Byty na území Piešťan v roku 1989
a) Komunálne (štátne) byty. Prvú časť bytov v Piešťanoch tvoria komunálne, tzv. štátne
byty, spravované Bytovým podnikom mesta Piešťany.
Bytový odbor MsNV v Piešťanoch v spolupráci s bytovou komisiou a VĽK v Piešťanoch
vykonali v 1. polovici roku 1989 previerku existujúceho bytového fondu komunálnych
bytov v našom meste.
Celkový počet komunálnych bytov bol 3 021. Tieto byty sa evidovali podľa kategórie: byty
I. kategórie – 2 589, II. kategórie – 226, III. kategórie – 49, IV. kategórie – 157 bytov.
Zároveň bolo spracované rozdelenie bytov podľa izbovitosti: 1-izbové – 612, 2-izbové –
998, 3-izbové – 1 242, 4-izbové – 163, 5-izbové – 6.
V 160 prípadoch sa zistila nadmernosť bytov; neboli to byty MsNV, ale byty podnikové
a rezortné. Pri previerke sa nenašiel ani jeden voľný byt.
Bytový odbor MsNV plánoval pre ďalšie obdobie získané údaje spracovávať pomocou
počítačovej techniky.
V roku 1989 bolo evidovaných vcelku 582 neuspokojených žiadostí o byt. Z toho bolo

371 žiadateľov o zaradenie do miestneho poradníka MsNV a 211 žiadateľov o pridelenie
náhradného bytu.
Cigánov bolo v Piešťanoch 295, z toho 16 rodín požadovalo pridelenie bytu.
b) Družstevné byty. Druhú časť bytov v Piešťanoch tvorili družstevno-stabilizačné byty,
ktoré patrili Okresnému stavebnému bytovému družstvu v Trnave. V roku 1989 malo OSBD
v Trnave 3 448 bytových jednotiek v Piešťanoch. Z 3 022 žiadateľov o byt bolo 1 259
z oblasti Piešťan.
c) Rodinné domy. Bytový odbor preveroval i voľné a neobsadené rodinné domy. Napr.,
k 1.1.1986 bolo zistených v Piešťanoch 64 neobývaných domov z dôvodu technickej
a hygienickej nevhodnosti a neukončenia dedičského konania. V polovici roku 1989
zaevidoval MsNV v Piešťanoch iba 11 voľných rodinných domov, ktorých vlastníci sa
nachádzajú mimo územia nášho mesta a tieto domy využívajú na svoje zotavenie a rekreačné
účely.
5. Otvorenie Združeného zdravotníckeho zariadenia v Piešťanoch
– nová poliklinika Nemocnice v Piešťanoch
Slávnostné prestrihnutie pásky z príležitosti otvorenia tejto 3-poschodovej budovy sa
uskutočnilo 21. apríla 1989.
V priestoroch nového zdravotníckeho strediska na 3. poschodí boli zriadené:
pracoviská všeobecného lekárstva pre 10 územných obvodov, tiež rôzne ambulancie – 2
ženské, očná, krčná, 2 stomatologické a ďalšie pracoviská.
Na 2. poschodí boli zriadené: pracoviská klinickej biochémie a hematológie a 2 pracoviská
röntgenologické. Ďalej 2 ortopedické, reumatologické, neurologické a psychiatrické
ambulancie.
Na 1. poschodí boli zriadené: pracoviská pediatrie pre obvody 6 až 10, ostatné ostali
v pôvodných priestoroch; ďalej sa tu nachádza pracovisko fyziatricko-rehabilitačného
oddelenia a pracovisko vedúceho lekára polikliniky.
Na prízemí bolo zriadené: poliklinické oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb s dvomi
ambulanciami, štítkovačom a kalmetizáciou. Ďalej lekáreň a technicko-hospodárska časť –
garáže, dielne a jedáleň.
Občania mesta však čiastočne neboli spokojní – s polohou strediska. Poliklinika sa nachádza
na južnom okraji mesta pri ceste do Trnavy.
Uvoľnené priestory v starej poliklinike v Clara vile budú po rekonštrukcii využité pre ďalšie
zdravotnícke pracoviská – urologické, psychiatrické, neurologické, očné, ušno-nosno-krčné,
ženské a kožná ambulancia. Ďalej tam budú pracoviská lekárskej posudkovej služby.
Uvoľnené priestory po pediatroch na Nálepkovej ulici bude využívať stomatologické
stredisko, pribudne tiež ambulancia lekárskej prvej pomoci a zubné laboratórium.
Mestu Piešťany však naďalej chýba moderná nemocnica – plánuje sa jej výstavba s kapacitou
600 lôžok.
6. Dom služieb – výstavba
Výstavba pokračovala aj v roku 1989, avšak prestavalo sa veľmi málo. V meste je väčšina
existujúcich zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, kúpeľným hosťom a rekreantom
– ako sú holičstvá, kaderníctva, pedikúra, zberne a čistiarne prádla, atď. – umiestnená
v budovách, ktoré nezodpovedali hygienickým požiadavkám.

7. Otvorenie Domu brannej výchovy v Piešťanoch
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 7. októbra 1989. Dom brannej výchovy bol postavený
v akcii „Z“ v blízkosti letiska pri ceste do Žiliny s nákladom
5 mil. Kčs. Otvorenie
sa uskutočnilo z príležitosti VI. obvodného dňa Zväzarmu, ktorý bol v ten deň na letisku
v Piešťanoch; po sľubnom začiatku ho museli ukončiť pre hustý dážď.
8. Urnový háj v Piešťanoch
Miestna organizácia slovenskej kremačnej spoločnosti v Piešťanoch mala v roku 1989 už
vyše 370 členov.
Koncom mája 1989 bolo slávnostné otvorenie urnového hája v Piešťanoch, ktorý bol
vybudovaný za 18 mesiacov v priestoroch cintorína Bratislavskej ceste. Zároveň sa
uskutočnila pietna slávnosť, pri ktorej bolo do priestorov urnového hája uložených prvých
14 urien s telesnými pozostatkami zosnulých.
9. Rekreačná oblasť Sĺňava II. v roku 1989
Kúpalisko bolo otvorené od mája do septembra (podľa počasia). Verejnosti slúžil iba 50 m
plavecký bazén. V rámci akcie „Z“ od januára 1989 prebiehala rekonštrukcia rekreačného
a detského bazéna.
K dispozícii pre návštevníkov boli 3 autoparkoviská, ihrisko minigolfu a stánky
s občerstvením.
10. Nové ulice v Piešťanoch v roku 1989
Výstavbou rodinných domov v oblasti sídliska Pri Váhu vznikla Svätoplukova ulica. Ďalšia
ulica vznikla v okrsku č. 10 v súvislosti s nízkopodlažnou bytovou výstavbou pod názvom
Buková ulica.
11. Snack bar Satelit
V prízemnej časti objektu Družbyt SZVO bol v novembri 1989 otvorený exkluzívny snack
bar Satelit. Espresso nie je v podnájme, ale podlieha Družbytu.
12. Budova MsNV v Piešťanoch – 60 rokov od uvedenia do prevádzky
2. januára 1929 dostal Obecný úrad v Piešťanoch do užívania novopostavenú dvojposchodovú
budovu na dnešnom Námestí SNP. Budova MsNV aj v súčasnosti spĺňa náročné požiadavky
administratívno-správneho centra na úrovni mesta.
13. Združovanie finančných prostriedkov a činností na výstavbu mesta
MsNV v Piešťanoch od vstúpenia do platnosti vyhlášky č. 22/1986 Zb. potvrdil zmluvné
vzťahy s viacerými organizáciami na združovanie finančných prostriedkov a činností
v prevažnej miere na akcie Z a na výstavbu potrebnej technickej infraštruktúry v našom
meste.
Počiatky siahajú až k roku 1982, keď vtedajšie telovýchovné orgány cestou OV ČSZTV
združili 1,5 mil. Kčs na výstavbu hádzanárskej haly TJ Tesla a v rokoch 1984 – 1985
bolo s piešťanskými podnikmi Chirana ÚZO (Export – Import) a Mlyny a cestovinárne

združených spolu 1,825 mil. Kčs na výstavbu predškolských zariadení. Od roku 1986 na
základe spomenutej vyhlášky už mohli organizácie združovať prostriedky nielen na činnosti,
na ktoré boli oprávnené.
V roku 1986 prispeli organizácie na rôzne akcie príspevkami v celkovej sume 855.000,Kčs:
- Chirana OTS: tenisové kurty (akcia Z)
– 140.000,- Zdroj Trnava: dočasná predajňa A. Trajan (Z)
– 380.000,- Elektrokov Trnava: veľká oprava Obchodná ulica
– 100.000,- VÚSST: inžinierske siete garáže nadjazd
– 35.000,- Jednota Trnava: VO Obchodná ulica
– 200.000,V roku 1987 prispeli organizácie v celkovej sume 2,078.000,- Kčs:
- Tesla: inž. siete garáže nadjazd
– 210.000,- Kčs
- Mlyny a cestovinárne: IS garáže nadjazd
– 28.000,- Jednota: VO Obchodná ulica
– 400.000,- Čs. št. kúpele: dostavba tenisovej haly (Z)
– 1,000.000,- Zdroj: VO Obchodná ulica
– 300.000,- Atóm. elektrárne EBO: tenisové kurty (Z)
– 140.000,V roku 1988 boli príspevky v celkovej sume 2,896.800,- Kčs:
- ZIPP: VO Obchodná ulica
– 200.000,- VÚSST: výstavba knižnice (Z)
– 200.000,- ZIPP: VO Obchodná ulica
– 700.000,- Drobný tovar: VO Obchodná ulica
– 300.000,- Oceľové konštrukcie Žilina: VO Nitrianska ul.
– 500.000,- Tesla: počítače pre školy
– 496.800,- Zsl. štátne lesy: VO Obchodná ulica
– 500.000,V roku 1989 boli združené prostriedky v celkovej sume 4,183.000,- Kčs:
- Povodie Váhu: telocvičňa pre tenistov a DBŠ (Z)
– 500.000,- ČSD: VO Obchodná ulica
– 1,533.000,- Čs. št. kúpele: telocvičňa pre tenistov (Z)
– 500.000,- ZIPP: VO Obchodná ulica
– 600.000,- Povodie Váhu: telocvičňa pre tenistov (Z)
– 200.000,- Zväzarm: Dom branných športov (Z)
– 200.000,- Čs. št. kúpele: úprava centrálneho parku
– 150.000,- Tesla: športové ihriská (Z)
– 500.000,O uvedené čiastky bol rozpočet MsNV ročne posilňovaný, čím sa znižovali jeho požiadavky
a nároky na dotácie zo štátneho rozpočtu. Okrem hospodárskych zmlúv o združení finančných
prostriedkov na akcie investičného charakteru, alebo na veľké opravy, boli tiež spracované
a potvrdené i hospodárske zmluvy na združenie činností. Tie boli zamerané najmä na:
- vypracovanie zastavovacích štúdií a projektových dokumentácií na IBV (Tesla – predĺženie
Budovateľskej ulice a SZVD – križovatka Nitrian.ul.);
- vykonanie náhradnej rekultivácie (JRD Družba);

- personálna výpomoc pri zabezpečovaní investorskej činnosti TV IBV do osobného
vlastníctva (Chirana k.p.).
14. Plán prestavby centra mesta
Plánovala sa výstavba objektu Okresného výstavbového bytového družstva Trnava na
Rázusovej ulici. Z toho dôvodu odbor MH DOP a CR MsNV zrušil užívacie právo pre
niektoré prevádzkarne obchodných organizácií v meste ku dňu 31.12.1989, ktoré by mali byť
asanované. Boli to predajňa Kožená galantéria na Rázusovej ulici (bez náhrady), predajňa
Chlieb – pečivo na rohu Rázusovej ulice a Ulice ČSA (bez náhrady). Na Ulici ČSA to
boli predajne Hydina – zverina (náhrada v ďalšej predajni na Ul. ČSA), Komunálne služby
Svadobka, predajňa Papier.
Z dôvodu výstavby centra sa tiež mali zrušiť predajne Ul. ČSA – predajňa výsekového mäsa
a mäsových výrobkov v objekte „Marečkovec“ a predajňa mäsa.
Nové politické okolnosti však spôsobili, že uvedené objekty zrejme v najbližšom období
nebudú asanované.
15. Športový areál Piešťany – Juh
Športový areál v južnej časti mesta má vymedzenú celkovú rozlohu cca 19 ha; v roku
1989 bolo toto územie zastavané športovými objektmi iba v severovýchodnej časti. Areál
pozostával z objektov:
- Zimný štadión;
- športová hala TJ Tesla + sociálne zariadenia;
- otvorené ihriská: 2 pre hádzanú, 2 pre volejbal, 2 pre tenis s tenisovou stenou;
- parkovisko pre 224 miest;
- pohotovostné parkovisko – zimný štadión;
- pohotovostné parkovisko športovej haly.
V budúcom období sa plánuje dobudovať tzv. všešportový areál. Má pribudnúť telocvičňa,
rehabilitačné centrum s posilovňou, ďalšie ihriská, tenisový areál, oddychovo-rekreačná
zóna pre sídl. A. Trajan (detské ihrisko, cyklotrialová dráha, ihriská, cukráreň, snack bar
a kaviareň a pod.) a tiež park.
16. 40 rokov existencie ČSAD v Piešťanoch
V roku 1949 nastalo v našej republike oddelenie cestnej dopravy od železničnej; 1.7.1949
vznikol nový podnik – Československá štátna automobilová doprava. V Piešťanoch vznikla
tzv. autospráva (do apríla 1950), ktorá riadila cestnú dopravu v Piešťanoch a na širokom
okolí. Organizačný vývoj Československej automobilovej dopravy (ČSAD) v Piešťanoch sa
skončil až 1. apríla 1963, keď na Slovensku vznikli 3 národné podniky ČSAD. Piešťanský
závod bol organizačne zaradený pod ČSAD, n.p. Bratislava.
Dopravný závod 813 ČSAD v Piešťanoch dosiahol aj v roku 1989 dobré výsledky.
V oblasti nákladnej dopravy v poslednom období okrem zásobovania obyvateľstva má
stúpajúci podiel diaľková preprava tovaru.
V oblasti hromadnej dopravy osôb zabezpečoval závod mestskú autobusovú hromadnú
dopravu; medzimestská hromadná doprava osôb pozostávala z 26 autobusových liniek.
Závod zabezpečoval 10 diaľkových liniek.
Stúpla nepravidelná hromadná doprava osôb, napr. na významné stavby na Slovensku.

Zájazdová doprava sa realizovala najmä cez cestovné kancelárie Čedok, Tatratour,
Slovakoturist a CKM.
Riaditeľom závodu ČSAD v Piešťanoch bol v roku 1989 Ing. Štefan Kubán.
17. Preprava občanov na novú polikliniku
Riešila sa nasledujúco:
- predĺžením najvhodnejších autobusových liniek miestnej hromadnej dopravy;
- posunom pracovnej doby zamestnancov polikliniky (7.30 – 16.00 hod.);
- zabezpečením sociálneho zariadenia a odpočivárne na konečnej zastávke pri
poliklinike.
V roku 1989 sa tiež vybudovalo parkovisko pri poliklinike pre 84 vozidiel.
18. Údržba miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových čakární,
dopravných značení a verejnej zelene na území mesta Piešťany
Komunikačná sieť (cestná sieť) v Piešťanoch bola v roku 1989 dlhá celkove 71 525 m, z toho
iba 5 306 m bolo nespevnených. Oprava ciest sa vykonávala liatym asfaltom na podkladné
betóny; prípravné práce vykonávali pracovníci Technických služieb mesta Piešťany. Väčšina
ciest je v dosť zlom stave; najhoršie sú Hollého ul., Záhradná ul. a TOM i ďalšie, ktoré by
potrebovali rekonštrukciu.
Pozornosť sa tiež venovala údržbe mostov, dopravnému značeniu na ceste, dopravným
značkám. V roku 1989 bolo na území Piešťan 52 autobusových čakární.
O mestskú zeleň na ploche 111 ha sa starali predovšetkým Technické služby mesta
Piešťany. Patrili do nej mestský park, lokality sídlisk, lesoparky (rekreačné lesy) Červená
veža a Lodenica. Obohatením mestskej zelene bude plocha na Bratislavskom cintoríne (po
dobudovaní urnového hája) a tiež ďalšie plánované lokality zelene v meste – Rázusova ul.,
Nám. 5. mája, plocha pri novej mestskej knižnici na Školskej ulici, izolačný pás zelene pri
potoku Dubová a pod.
Ďalej sa vykonala dosadba stromov v rôznych častiach mesta. Dôležitou oblasťou pre verejnú
zeleň bolo tzv. stredisko „záhrada“. Vyrobilo sa v ňom množstvo rastlinného materiálu, napr.
letničky, rezaný asparagus, pelargonium pelt., podpníky ruží a pod.
19. Perspektíva nového mostu cez Váh
V súčasnom období z 2-och mostov cez Váh je pre cestnú premávku motorových vozidiel
prístupný iba Krajinský most. Kolonádny most je iba pre chodcov. Ostatné mosty, tzv.
„železný“ a „visutý“ premosťujú iba kanál, ktorý sa pred Kolonádnym mostom spája
s prirodzeným tokom Váhu.
Krajinský most je síce pevný (čo potvrdili vykonané skúšky na pevnosť a zaťaženie mosta),
ale je úzky a vznikajú na ňom často zápchy (ťažko prejdú vedľa seba 2 nákladné autá
alebo autobusy) a čo je hlavné – premávkou sa porušuje Štatút kúpeľného miesta Piešťany.
Krajinský most a naň nadväzujúca cesta sa totiž nachádzajú v tesnej blízkosti kúpeľných
prameňov (cca 100 m). V prípade havárie (napr. vytečenie nafty), by sa porušili životné
a prírodné prostredie, klimatické a hydrologické podmienky, estetický vzhľad a poriadok.
Na zasadnutí rady MsNV dňa 27.2.1989 bolo schválené stanovisko k investičnému zámeru
„Preložka cesty č. II/499 s mostom cez Váh v Piešťanoch“. Z 2-och variant polohy nového
mosta sa nedoporučuje varianta, aby nový most šiel v blízkosti Krajinského mosta, pretože

by to narazilo na komplikácie z dôvodu strmých svahov Radiového vrchu (Červená veža).
Druhá varianta tento problém odstraňuje; most by sa vybudoval na južnom okraji mesta
prechodom v lokalite Rekreačná ulica, Lodenica a končil by na ľavej strane Váhu v rekreačnej
oblasti Sĺňava II. v rovinatom voľnom teréne a v súlade so štatútom kúpeľného miesta.
20. Okresná správa spojov v Trnave – úsek Piešťany v r. 1989
Služby boli zabezpečované v oblastiach:
a) Poštová prevádzka. Zabezpečovala ju hlavná Pošta Piešťany 1, s podávacou a dodávacou
službou listov, balíkov, atď. a súčasne s prepravnou funkciou pre oblasť Piešťan. Ďalšie 3
pošty v meste boli poštami len s podávacou službou.
b) Poštová novinová služba (PNS). Rozširovanie tlače na území Piešťan sa zabezpečovalo
28 doručovateľmi a 11 stánkami a predajňami PNS s trvalým predajom 1 sezónnym stánkom
PNS na Sĺňave.
c) Telekomunikačná prevádzka. V roku 1989 bolo v Piešťanoch 940 nevybavených žiadostí
o zriadenie telefónnej stanice. Prevažná časť týchto žiadostí bola z oblasti buď nedostatočne
alebo vôbec neskabelizovaných (najmä sídlisko A. Trajan, TOM, Bodona, Jánošíkova ul.,
atď.).
V roku 1989 bolo v meste k dispozícii verejnosti celkom 78 verejných telefónnych automatov.
Niektoré z nich v dôsledku hrubého zaobchádzania a vandalstva neboli v prevádzkyschopnom
stave.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1989
1. Materské školy
V roku 1989 bolo na území Piešťan 18 materských škôl. Celková kapacita bola 1 385 miest;
60 miest bolo voľných.
2. Základné školy
V roku 1989 bolo v Piešťanoch 7 základných škôl, do ktorých chodilo 4 635 žiakov; z toho
na 2 smeny 2 158 žiakov.
Na odstránenie dvojsmenného vyučovania a na dodržanie uznesenia o maximálnom počte
25 žiakov v triede, bolo by potrebných ešte 60 tried.
V roku 1989 si VII. ZŠ pristavila elokované učebne v stavbe typu Impako na sídlisku A.
Trajan (8 tried).
Školské stravovne na základných školách boli početne preplnené. Skutočný počet stravníkov
bol 4 109, aj keď kapacita stravovní bola plánovaná iba na 1 750 stravníkov. Pritom počet
stoličiek v stravovniach bol z priestorových dôvodov iba 634, čo predstavovalo obmenu 6 –
8 žiakov na jednu stoličku.
Na Osobitnej škole v Piešťanoch sa v roku 1989 robili rôzne opravy a údržba, Ľud. škola
umenia v Piešťanoch plánuje prístavbu.
3. Stredné odborné učilište v Piešťanoch, Mojmírova ul.
Na SOU bol od 1.9.1989 zriadený ďalší učebný odbor „kaderníčka“. Odborný výcvik
vykonávajú žiačky v Odlúčenom pracovisku praktického vyučovania v Komunálnych

službách mesta Piešťany (v priestoroch obch. strediska „Kocka“).
4. Školské výpočtové stredisko v Piešťanoch v roku 1989
Na Slovensku v každom kraji pracuje jedno ŠVS už asi 13 rokov.
Jeho úlohou je poskytovať služby výpočtovej techniky stredným školám. Pre Zsl. kraj bolo
stredisko zriadené práve v Piešťanoch v budove SPŠE v Piešťanoch.
Za uplynulé obdobie sa v ŠVS v Piešťanoch vyškolilo vyše tisíc pedagogických pracovníkov
v oblasti výpočtovej techniky. Okrem toho ŠVS v Piešťanoch poskytovalo pomoc Odboru
školstva Zsl. KNV v Bratislave v jeho riadiacej činnosti. Napr., výpočtová technika ŠVS sa
využívala na rozmiestňovanie žiakov a vyhodnotenie prijímacích pohovorov do stredných
škôl z celého kraja.
Aby sa stredným školám mohlo ešte viac pomáhať, napr. znižovať administratívnu činnosť,
poskytovať najčerstvejšie informácie z oblasti vedecko-technického pokroku, atď., k tomu
je potrebné vybaviť stredisko novšou výpočtovou technikou a to najmä novšími počítačmi.
34-členný kolektív pracovníkov ŠVS vedie Ing. Miloš Fekete (dočasne nahradil Ing. Jozefa
Jančíka).
5. Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch v roku 1989 – zmena názvu
DPaM v Piešťanoch zabezpečoval v roku 1989 pravidelnú záujmovú činnosť detí
z piešťanských ZŠ.
I pri skromnom vybavení súčasného DPaM pracovalo v roku 1989 17 technických
krúžkov, 4 spoločenských vied, 5 telesnej výchovy, 6 turistických a brannej výchovy a 5
prírodovedných. Spolu v nich pracovalo 591 žiakov.
Počas tzv. „pionierskeho leta“ bolo organizovaných 8 turnusov v rámci mestských táborov,
ktorých sa zúčastnilo 112 detí.
V období po novembri 1989, po „nežnej“ revolúcii, nastali zmeny v obsahu práce domu,
tiež kádrové zmeny vo vedení. Keďže zanikla pionierska organizácia, zmenil sa tiež
názov na Dom detí a mládeže v Piešťanoch, ktorý sa bude využívať pre potreby viacerých
mládežníckych organizácií.
V Piešťanoch však už dávno by pre potrebu mládeže a to nielen zo základných ale aj
stredných škôl mal slúžiť oveľa väčší dom detí a mládeže.
6. 40-ročné jubileum pionierskej organizácie v Piešťanoch
Prvé pionierske skupiny v Piešťanoch vznikli už pred 40 rokmi v šk. roku 1949/50. V roku
1951 bol v Piešťanoch zriadený Pioniersky dom (v budove dnešných Zsl. tlačiarní v „Starých
Piešťanoch“ v blízkosti farského rímskokatolíckeho kostola). V tom období pracovali
krúžky technické – modelársky, stolársky, tlačiarenský, rádioamatérsky, šikovných rúk,
ďalej krúžky mičurinský, hudobný, bábkarský, prírodovedný i ďalšie.
Neskôr sa pioniersky dom presťahoval do budovy na Ulici Československej armády, ktorej
priestory však nestačia. Pribudlo detí i náplne krúžkov; na oddelení techniky pracujú aj
programátori a elektronici, z mičurincov sa stali pestovatelia a ochrancovia prírody, z krúžku
šikovných rúk klub dievčat, záujem bol o astronomický krúžok, hudobníci realizovali svoje
záujmy v Ľudovej škole umenia v Piešťanoch. V súčasnosti je v DPaM v Piešťanoch takmer
40 záujmových krúžkov.
Riaditeľmi pionierskeho domu, resp. DPaM boli Jozef Jedlička, Jozef Minárik, Emil Popelka,

Anton Javorka, Marta Trgiňová a v roku 1989 Júlia Blštáková.
V šk. roku 1989/90 po „nežnej“ revolúcii pionierska organizácia zanikla.
8. Kultúra v roku 1989
1. 34. ročník Piešťanského festivalu
Uskutočnil sa v priebehu júlových a augustových týždňov roku 1989. Predstavili sa umelci
z 11 krajín sveta. Celkove sa uskutočnilo 20 podujatí: 1 fanfárový koncert, 4 symfonické
koncerty, 5 komorných koncertov, 5 recitálov, 2 operné predstavenia, 1 operetné predstavenie,
1 baletné predstavenie, 1 hudobná rozprávka. Z toho na javisku Domu umenia SF sa
uskutočnilo 15 podujatí a v Kongresovej hale Spoločenského centra Čs. štátnych kúpeľov
v Piešťanoch 5 podujatí.
Súčasťou Piešťanského festivalu boli aj 3 umelecké výstavy diel slovenských a českých
výtvarníkov.
2. Socha piešťanských parkov – 22. ročník
V roku 1989 sa pod patronátom Balneologického múzea uskutočnil 22. ročník výstavy
Socha piešťanských parkov pod názvom „Súčasná socha v plenéri“.
Vystavených bolo 55 plastík; vystavovalo 36 slovenských a 8 českých autorov. Sochy prijaté
na výstavu boli v priebehu mesiaca jún zvážané do parkov Kúpeľného ostrova a koncom
mesiaca inštalované. Plastiky boli počas prevozu a výstavy poistené u Slov. štátnej poisťovne
v Trnave.
Dňa 5. júla 1989 sa uskutočnilo zasadnutie poroty pre udelenie cien.
Bolo rozhodnuté nasledovne: Cenu mesta Piešťany – získal akademický sochár Štefan Tóth,
za dielo Vládca Oidipus, kameň bronz.
Cenu Čs. št. kúpeľov Piešťany – získal nár. umelec akad. sochár Tibor Bártfay za dielo Vtačí
snem.
Cenu kritiky ZSVU – získal Peter Roller, akad. sochár, za dielo Bojovník I. kameň.
Výstava v krásnom prostredí Kúpeľného ostrova bola otvorená 6. júla 1989.
3. Medzinárodný deň múzeí
Balneologické múzeum v Piešťanoch si dňa 18. mája 1989 spolu so širokou kultúrnou
verejnosťou pripomenulo Medzinárodný deň múzeí a galérií. Na prehliadkach expozícií
múzea bolo asi 500 ľudí. Uskutočnili sa viaceré podujatia na nasledujúcich miestach:
a) V Dome robotníckeho hnutia – odzneli tam prednášky na rôzne témy: História a súčasnosť
Balneologického múzea, Výtvarné umenie v Piešťanoch, Medzinárodné maliarske
sympózium v Moravanoch nad Váhom, doplnené premietaním diapozitívov.
Popoludnie bolo venované deťom: prehliadka ľudového odevu zo zbierok múzea, súťaž
v kreslení kriedou na chodník, premietanie rozprávok i odborných krátkych filmov. Každý
návštevník dostal na záver knižku ako spomienkový predmet.
b) V priestoroch múzea v Gottwaldových sadoch – bolo možné si prezrieť expozíciu
z balneológie, etnografie, archeológie, L. van Beethovena, histórie mesta Piešťany. Tiež sa
tam uskutočnila prednáška.
c) V Pamätnej izbe Ivana Krasku – sa v ten deň uskutočnilo literárne pásmo, v ktorom sa

recitovali básne I. Krasku, vhodne doplňované vystúpením komorného súboru ĽŠU Piešťany
pod vedením I. Kleina. Tiež sa uskutočnila prednáška o živote a diele I. Krasku. Na záver
boli odovzdané upomienkové predmety dievčatkám v piešťanskom kroji.
d) Kostolec pri Ducovom. V ten deň sa tiež uskutočnila vychádzka s odbornou prednáškou
a sprievodným slovom na archeologickej lokalite Kostolec pri Ducovom.
4. XI. festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry
Usporiadal ho Československý rozhlas na Slovensku v dňoch 17. – 22. apríla 1989 v Dome
umenia SF v Piešťanoch. Súťažilo sa v 2-och kategóriách – hry pre dospelých a hry pre
mládež.
V kategórii hier pre dospelých spomedzi 12-tich súťažných hier udelila festivalová porota
hlavnú cenu hre Karola Ilavského „Čierny bocian“.
Porota MsNV v Piešťanoch udelila cenu mesta Piešťany historickej hre autora Jána Hudeca
„Rasticiáda“ z obdobia Veľkej Moravy.
Už tradične súčasťou bol i verejný odposluch jednej z hier v zotavovni F. Zupku spojený
s besedou s jej tvorcami.
5. III. ročník festivalu „India plná farieb“
Uskutočnil sa pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenska a MsNV v Piešťanoch v dňoch
5.8. až 10.8. v Piešťanoch. Podujatia sa uskutočnili v Kongresovej hale Spoločenského centra
Čs. št. kúpeľov, v Junior centre, v mestskej knižnici a v Kultúrnom dome v Drahovciach.
S viacerými prednáškami o živote ľudu Indie vystúpil profesor S. Maheshwarananda.
Ukážky jogy sa uskutočnili v Kultúrnom dome v Drahovciach.
6. Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany ’89 – I. ročník
Piešťany boli a sú považované za významné kultúrne centrum s medzinárodným dosahom;
prispieva k tomu aj hudobne a umelecky cítiace publikum.
V roku 1989 pod vedením skúsených pedagógov a aktívnych koncertných umelcov zo
zahraničia, Čiech i Slovenska mohli mladí talentovaní umelci vylepšovať svoje umelecké
schopnosti práve v Piešťanoch v období od 16. do 30. júla. Z 210 prihlášok, ktoré prišli
z celého sveta z umeleckých škôl ZSSR, USA, Anglicka, Luxemburska, Poľska, NSR,
Francúzska a Rakúska bolo vybraných 90 účastníkov.
Interpretačné kurzy vznikli u nás na podnet sólistu Slovenskej filharmónie Mariána
Lapšanského, ktorý sa stal umeleckým riaditeľom kurzov. Mladým hudobníkom sa
venovali lektori v kurzoch klavíristov, huslistov, flautistov, violončelistov a tiež prebiehal
kurz spevákov operných predstavení. Záverečný koncert najlepších účastníkov kurzov sa
uskutočnil 30. júla v Kongresovej hale Čs. št. kúpeľov v Piešťanoch.
7. 15. stretnutie Slovenskej hudobnej mládeže
Konalo sa v Piešťanoch po desiaty raz v dňoch od 2. do 12. júla 1989 pod patronátom
Slovenskej filharmónie. Vyše 60-člennú skupinu účastníkov tvorili študenti konzervatória
z Košíc, Žiliny a Bratislavy, poslucháči VŠMU i zástupcovia z takmer všetkých klubov
hudobnej mládeže na Slovensku. Boli prítomní i poprední slovenskí umelci. Napr., klasický
orchester striedavo dirigoval nár. umelec Dr. Ľudovít Rajter, zaslúžilý učiteľ Ján Pragant
a Pavol Tužinský zo SND. Dychový kvintet nacvičoval pod taktovkou F. Machatsa a zo

žilinského konzervatória prišiel prof. A. Kállay, aby viedol prácu dievčenského zboru.
Uskutočnili sa aj viaceré besedy, napr. s národným umelcom Bohdanom Varchalom.
8. Medzinárodné maliarske sympózium
Uskutočnilo sa aj v roku 1989 od 1. septembra do 15. októbra v Dome slov. výtvarných
umelcov a architektov v Moravanoch nad Váhom. Na tohtoročnom sympóziu sa zúčastnilo
6 maliarov: K. Tapani Sundwall z Fínska, Annette Fritzsch z NDR, M. Talašenko zo ZSSR,
R, Konvička z Čiech, E. Semil-Grusczynska z Poľska a V. Pvichala zo Slovenska.
9. Miss kúpeľných miest ’89
V liečebnom dome Thermia Palace sa 13. novembra 1989 začala súťaž „Miss kúpeľných
miest ČSSR 1989“. S nápadom prišli mládežníci z k.p. Tesla Piešťany a pripojili sa k nim aj
kolegovia z Čs. štátnych kúpeľov. Riaditeľom súťaže bol Jozef Paulovič z k.p. Tesla Piešťany
(menovaný sa aktívne podieľal aj na organizovaní ďalších kultúrnych a športových podujatí
pre mládež v Piešťanoch); v súčasnom období tiež zastáva funkciu predsedu kultúrnej
komisie MsNV v Piešťanoch. Prítomní boli aj riaditeľ k.p. Tesla Piešťany
Ing. Ivan
Osvald a riaditeľ Čs. št. kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Gabriel Grnáč.
Dievčatá súťažili: najprv zo znalostí o histórii kúpeľníctva, potom v športovej zdatnosti (v
atletike). Druhý deň dievčatá „pózovali“ pred objektívmi fotografov a kamier, čo sa tiež
hodnotilo bodmi; potom v kúpeľnom bazéne súťažili v plávaní. Na tretí deň ich čakalo
verejné vystúpenie v Kongresovej hale Čs. št. kúpeľov (aj v plavkách).
Z 20 súťažiacich dievčat porota vybrala 12 finalistiek. Neskoro večer porota pod vedením
PhDr. V. Haringa rozhodla: titul Miss kúpeľných miest Československa ’89 ostal
v Piešťanoch – získala ho 19-ročná Denisa Ferancová, rehabilitačná pracovníčka. Súťaž
dopĺňali – tanečná skupina Modaus, hudobná skupina Plus so súrodencami Hečkovcami,
saxofónový súbor.
10. Dni tuniskej kultúry
Na prelome októbra a novembra 1989 sa aj v Piešťanoch pod organizačným zabezpečením
MsKS uskutočnili „Dni tuniskej kultúry“.
Dňa 28. októbra sa v Dome umenia SF predstavil Tuniský národný súbor ľudových umení.
11. Mestské a okresné kultúrne súťaže
a) Mestská prehliadka záujmovej umeleckej činnosti ’89.
MsKS ju už tradične pripravilo v Hudobnom pavilóne v Piešťanoch. Uskutočnila sa
v poslednú májovú nedeľu 1989.
Celodenný program otvorila dychová hudba súboru Inovčanka. Detský folklórny súbor
Kolovrátok, ktorý pôsobí pri ĽŠU, predniesol ľudové piesne a tance Zsl. kraja. Ďalej vystúpil
poľnohospodársky folklórny súbor Striebornica.
Poobede už vystúpeniam počasie nežičilo. Aj tak vystúpili:
súbor huslistov zo žiakov 3. a 4. ročníka ĽŠU spolu s detským speváckym zborom VII.
ZŠ; žiacky sláčikový orchester ĽŠU pod vedením dirigenta Vincenta Feketeho; sláčikové
kvarteto pedagógov ĽŠU; Piešťanský komorný orchester; folklórny súbor Slnečnica pri
SPŠE v Piešťanoch (tanec Dupák, Detvianske rozkazovačky, Čardáš); záverečné vystúpenie
mal súbor Klenovec pri SHŠ v Piešťanoch. Program uvádzala Magdaléna Kuciáňová, ktorá

zároveň predniesla báseň.
b) FAMAT ’89.
Pod heslom „Dajte šancu mieru“ sa v lete 1989 uskutočnil v Piešťanoch už 10. ročník
festivalu amatérskej hudobnej tvorby FAMAT ’89 (skupiny z okresu Trnava). O otvorenie
sa postaral Piešťanský dixieland, pôsobiaci pri ĽŠU pod vedením Ľ. Váryho. Pozornosť si
získalo folkové trio EF FOLK pod vedením O. Vandáka. Účinkovala tiež jediná sólistka –
Ivana Brezinská.
Predstaviteľom rocku bola skupina Tvorivý prístup zo Šípkového.
Ďalej vystúpila heavy-metalová skupina ROKS z Moravian nad Váhom. Trnavu
reprezentovala hudobná skupina FUTRO.
Najviac sa diváci tešili na vystúpenie piešťanskej hudobnej skupiny Slniečko. V závere
vystúpili ďalšie 2 trnavské skupiny LEN TAK a  Aspekt.
Z hostí vzbudila pozornosť bratislavská skupina ZONA A – prišli s ňou aj jej fanúšikovia,
ktorí sa však správali nevhodne.
Z hostí vystúpil s vlastnou tvorbou aj súbor Dotyk.
Na záver si všetci účinkujúci zaspievali spoločne pieseň J. Lennona „Dajte šancu mieru“.
c) Súťaž „Človek a životné prostredie“.
Do súťaže sa zapojilo 22 autorov a 2 kolektívy, ktorí predložili bezmála 250 prác. Súťažilo
sa v 4-och kategóriách: výtvarné umenie, čiernobiela fotografia, farebné diapozitívy
a diafonové pásma. Prvá kategória sa ešte delila na 3 disciplíny: maľba, grafika (návrh
plagátu), kresba. Výsledky súťaže boli vyhlásené na otvorení rovnomennej výstavy dňa 21.
apríla 1989 na Malej scéne I. Krasku.
Úspešne sa umiestnili aj členovia Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch. Za stvárnenie
myšlienky zachovania zdravého životného prostredia získal
PhDr. Max. Horanský 1.
miesto v maľbe. 1. miesto získal tiež PhDr. Vojto Haring za kolekciu grafík s tematikou lesa.
Člen Fotoklubu Miloš Ottinger získal 3. cenu za súbor diapozitívov zachytávajúcich jeseň
v parku.
d) Súťažná výstava Fotoklubu pri MsKS v Piešťanoch.
V roku 1989 sa uskutočnil už jej 15-ty ročník. Súťažnú výstavu otvoril dňa
7. novembra
vo výstavnej sieni Mestskej knižnice slávnostnou vernisážou riaditeľ MsKS Kornel Duffek.
Predstavilo sa 8 autorov so 60-timi prácami. Boli udelené ceny: 1. cena – Milan Kupka, 2.
cena – Peter Ferencz, 3. cena – Miloš Ottinger. Čestné uznanie obdržal E. Budke.
e) Trnavská paleta ’89.
Súťaž a výstava diel neprofesionálnych výtvarníkov okresu Trnava sa opäť uskutočnila
v Piešťanoch, v priestoroch výstavnej siene Mestskej knižnice v Piešťanoch. Porota
udelila 9 cien. Ocenila aj Piešťancov: portréty Š. Šišku, pohľady na mestskú krajinu Maxa
Horanského, kombinované techniky Oskara Jakubisa, kolorované kresby ročných období M.
Borovskej, kresby rodného kraja Š. Štepanoviča. Zaujali tiež práce V. Mišíka, E. Štepánovej,
A. Majerníka, J. Minárika a ďalších.
Výstavy sa zúčastnil aj autor drobných grafík, piešťanský rodák Viktor Chrenko, ktorý
s výtvarným klubom udržiava úzky kontakt.
12. Hudobná skupina Slniečko. Slniečko vzniklo v roku 1983.
Táto piešťanská amatérska hudobná skupina získala veľkú popularitu nielen v Piešťanoch,
ale je známa už aj na Slovensku prostredníctvom rozhlasu a televízie. V svojich piesňach

citlivým a originálnym spôsobom pranierujú nedostatky v spoločnosti a to v zdanlivo naivnej
podobe. Využívajú piešťanské nárečie.
Zloženie 6 člennej skupiny: Michal Urban – šéf kapely a klávesové nástroje, Peter Remiš
– spevák a textár, Róbert Gajdošík – bubon a bicie nástroje, Karol Hluch – basgitara, Boris
Hodul – gitara, Norbert Rovesný – percusle a spev. Chlapci majú i prezývky (Claudius,
Punto, Ibsen, Tatíčko, Anjelíček, Mexikánec).
13. Výstava „Piešťanskí letci v SNP“
Bola inštalovaná od 25. augusta 1989 na Malej scéne I. Krasku z príležitosti osláv 45. výročia
SNP.
14. Výstavy piešťanských výtvarníkov v roku 1989
a) Výstava čipiek Víťazoslava Mišíka.
Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch pripravilo vo výstavnej sieni „V starej lekárni“
výstavu čipiek neprofesionálneho výtvarníka Víťazoslava Mišíka, člena Výtvarného klubu
v Piešťanoch.
62-ročný občan nášho mesta je majstrom paličkovanej čipky. Paličkovanou čipkou si napr.
v minulosti ozdobovali piešťanské dievčatá svoj kroj. V. Mišík svoje diela vystavoval nielen
na Slovensku, ale aj v Sangerhausene v NDR, v Los Angeles v USA a pod. Je autorom
publikácie Škola paličkovania, vydanej v roku 1988.
V. Mišík vystavoval následne kolekciu čipiek aj v Trnave.
b) Výstava olejomalieb Alojza Majerníka.
Ďalším neprofesionálnym piešťanským výtvarníkom, ktorý koncom marca a začiatkom
apríla 1989 mal výstavu v Trnave, bol Alojz Majerník. Predstavil sa kolekciou 40-tich
olejomalieb – prevažne kytíc a krajinomalieb okolia Piešťan.
c) Výstavy výtvarníčok.
V priestoroch Junior centra sa svojimi dielami predstavili 2 neprofesionálne výtvarníčky,
členky Výtvarného klubu v Piešťanoch. Boli to: Margita Gavorová – pastely a Jolana Veselá
– širšia technická škála (olejomaľby, kresby, grafika a pod.).
d) Výstava výtvarníkov na Kolonádovom moste.
Výtvarný klub pri MsKS v Piešťanoch usporiadal 20. augusta 1989, za pekného letného
počasia, zaujímavú výstavku výtvarných prác svojich členov. Výstava vzbudila veľkú
pozornosť občanov i návštevníkov Piešťan; celkove bolo prezentovaných 72 výtvarných
prác rôznych žánrov – olejomaľby, grafika, tapiséria a pod.
Svoje diela vystavovali A. Majerník (olej), M. Gavorová (pastely), J. Veselá (artprotisy),
G. Žlnayová a P. Žlnayová (akvarely). Ďalej svoje diela vystavovali M. Horanský, Š. Joža,
Š. Šiška, J. Weizer, M. Borovská, tiež M. Žúborová, O. Jakubis, K. Turkovičová, E. E.
Štepánová. Expozíciu dopĺňali diela V. Haringa a M. Rajczyovej.
V roku 1989 uplynulo 25 rokov od vzniku Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch.
15. Ďalšie výstavy v Piešťanoch v roku 1989
a) Výstava Viktora Holečka.
V priestoroch Spoločenského centra Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch bola vo februári
1989 pri príležitosti životného jubilea maliara Viktora Holečka inštalovaná výstava jeho diel
pod názvom Pastely. Autor v nich prejavil svoj obdiv ku prírode a ku krajine.

V minulosti sa venoval aj tvorbe pre deti v časopisoch Zornička a Ohník. Vytvoril tiež
keramické, resp. kamenné mozaiky pre rôzne verejné budovy.
Článok o výstave Viktora Holečka v Piešťanoch publikoval denník Pravda dňa 6.2.1989.
b) Výstava kresleného humoru a satiry v Piešťanoch.
Otvorenie výstavy sa uskutočnilo symbolicky humorne práve na 1. apríla 1989 vo vestibule
Spoločenského centra Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch. Bola to výstava kresleného
humoru a satiry humoristického časopisu Roháč. Zároveň sa uskutočnila aj beseda, ktorej
sa zúčastnili aj traja autori z Roháča – interní pracovníci Milan Vavro a Mikuláš Sliacky
a externý autor Bobo Pernecký. Rolu moderátora medzi nimi a publikom vykonával
Piešťanec Vojtech Haring, externý autor humorných a satirických článkov do Roháča.
c) Výstava fotografií Petra Leginského.
Dňa 21. apríla 1989 sa vo výstavnej sieni Mestskej knižnice v Piešťanoch uskutočnila
vernisáž k autorskej výstave P. Leginského, fotoreportéra denníka Práca. Úspešnú výstavu
pod názvom „Fotografia naša každodenná“ realizoval Klub priateľov výtvarných umení pri
Mestskej knižnici v Piešťanoch.
d) Výstava maliara Jozefa Šturdíka.
V Spoločenskom centre Čs. št. kúpeľov v auguste 1989 prebiehala výstava národného
umelca Jozefa Šturdíka pod názvom „Krajina, zátišie a kresba“. Tento popredný slovenský
maliar a ilustrátor sa predstavil dielami na tému – zátišia, kytice, muž a žena.
e) Výstava umeleckých výrobkov z dreva.
Pripravilo ju Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava v priestoroch Spoločenského
centra Čs. št. kúpeľov v druhej polovici augusta 1989. Od
20-tich výrobcov bolo
vystavených do 600 exponátov. Boli vystavené samostatné kusy nábytku (stolice, poličky,
lavice), dlabané a tokárenské misky, podnosy, dózy, svietniky, hračky, šperky, kombinované
závesné obrázky, zvykoslovné predmety i ďalšie umelecké predmety z dreva.
f) Výstavy v Dome umenia SF.
V rámci cyklu „Umenie pre život“ uskutočnili sa v auguste a v septembri 1989 viaceré
výstavy:
- expozícia plastík akademickej sochárky Andiky Bezákovej;
- výstava grafík akademickej maliarky Nadi Rappensbergerovej-Jančovičovej;
- kolekcia karikatúr prof. Viliama Kořínka a maľby Anny Höblingovej. Obaja
pedagogicky pôsobia na bratislavskom konzervatóriu;
- výstava karikatúr pod názvom „Novomestský osteň ’89“ ku koncu roku 1989. Po prvýkrát
okrem profesionálnych karikaturistov zo Slovenska sa prezentovali aj tvorcovia kresleného
humoru z Čiech a zo zahraničia. Piešťancov reprezentovala mladá dvojica Peter Michalec –
Dušan Drobný, Vojto Haring a Bobo Pernecký – za svoje práce získal strieborný Novomestský
osteň ’89.
16. Výstava „Portrét v tvorbe piešťanských výtvarníkov“
Výstavu pripravilo MsKS v Piešťanoch v januári 1989. Jej obsahom boli portréty (obrazy,
kresby alebo plastiky) ľudí zo súčasnosti alebo z minulých dôb. Boli vystavené diela maliarov
a sochárov, ktorí žili alebo žijú v Piešťanoch. V expozícii boli diela Aurela Kajlicha, ďalej
maliarov Ctibora Krčmára, Emila Pauloviča, Ferdinanda Pekára. Obrazy a kresby boli
organicky doplnené plastikami akademického sochára Valéra Vavru, Ľudovíta Ladislava
Polláka a Ladislava Sulíka.

17. Výstava tapisérií Evy Krause
Uskutočnila sa vo výstavných priestoroch Spoločenského centra Čsl. št. kúpeľov od 7. do
28. marca 1989. Táto textilná výtvarníčka vytvára svoje diela technikou art-protisu.
18. Hlavné kultúrne centrá v Piešťanoch v roku 1989
Boli to predovšetkým:
a) Mestské kultúrne stredisko – bolo hlavným organizátorom väčšiny významných kultúrnych
podujatí v meste (festivaly, koncerty, výstavy, besedy a prednášky, kurzy a pod.).
b) Dom umenia SF – priestory sa využívali najmä na javiskové predstavenia rôznych žánrov
– divadelné predstavenia, koncerty (symfonické, komorné, organové), operné, operetné
a baletné predstavenia, vystúpenia umeleckých súborov, koncerty populárnej hudby (Banjo
band Ivana Mládka, orchester Gustava Broma, Show Jiřího Korna so skupinou UNO,
skupina Vidiek, džezový koncert P. Lipu a pod.).
V Dome umenia SF sa usporadúvali tiež výstavy.
c) Spoločenské centrum Čs. štátnych kúpeľov – v Kongresovej hale sa tiež uskutočňovali
koncerty, prednášky, besedy, vystúpenia súborov a pod.
Tiež sa poriadali výstavy.
d) Panoramatické kino Moskva – v lete sa premietalo aj v prírodnej otvorenej kinosále.
e) Mestská knižnica – využívala priestory novej budovy pre kultúrnu činnosť vo viacerých
oblastiach.
f) Balneologické múzeum – zabezpečovalo alebo sa podieľalo na organizácii viacerých
kultúrnych podujatí v Piešťanoch.
g) Junior centrum pri MsKS – usporadúval kultúrne podujatia pre mládež mesta (koncerty,
obľúbené tanečné diskotéky, video programy, klubové večery, premietanie filmov, besedy
a pod.).
V Piešťanoch boli aj ďalšie objekty pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí:
Hudobný pavilón – uskutočňovali sa v ňom promenádne koncerty dychových hudieb a ďalšie
kultúrne podujatia (je pri Kursalóne).
Mestský prírodný amfiteáter – je stále nepoužívateľný.
19. Mestské kultúrne stredisko v roku 1989
Rada MsNV na svojom zasadnutí dňa 18. júla 1989 schválila Štatút MsKS v Piešťanoch
s účinnosťou od 1. septembra 1989; zároveň bol vypracovaný organizačný poriadok MsKS.
Štatút bol vydaný z toho dôvodu, že po zrušení Kultúrneho a spoločenského strediska bolo
zriadené ku dňu 1. január 1985 Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch. Zo štatútu vyplýva,
že MsNV v Piešťanoch zveril do správy MsKS nasledujúce objekty: Malá scéna I. Krasku,
objekt MsKS na Pavlovovej ul. č. 24, výstavná sieň „V starej lekárni“ na Pavlovovej 26,
objekt MsKS v Park pasáži 3 (v nájme), výtvarná dielňa Poštová 1, kultúrny dom v m.č.
Kocurice.
Prírodný amfiteáter stále čaká na rekonštrukciu alebo veľkú opravu.
20. Panoramatické kino Moskva v roku 1989
Začiatok roku bol dosť ťažký, až po jednaniach so Slovenskou požičovňou filmov v Bratislave
sa podarilo zabezpečiť vhodné filmy, ktoré zabezpečili aj žiadanú návštevnosť.

Okrem pravidelného premietania hlavných filmov o 16.00, 18.00 a 20.00 hod. (v rámci nich
sa pravidelne premietali filmové týždenníky a krátke filmy), sa premietali aj filmy pre mládež
prístupné a to najmä zábavné, kultúrno-výchovné a dokumentárno-odborné. Celkove bolo
v roku 1989 1 448 predstavení, na ktorých bolo 241-tisíc návštevníkov.
K dobrému výsledku prispeli najmä Filmové festivaly pracujúcich – Zima 1989 (34
predstavení), FFP – Leto 1989 (50 predstavení s rekordnou návštevou 36 100 návštevníkov).
Ďalej to boli pofestivalové prehliadky vybraných filmov, Týždeň a festival sovietskych filmov,
prehliadka francúzskych filmov, Slovenský film ’88, prehliadka českých filmov, premietanie
detských filmov v rámci jarných prázdnin, Detský filmový festival, Dni panoramatických
filmov USA, atď.
Ďalej sa premietali mimoriadne filmové prestavenia pre školy (24 predstavení) a pre podniky.
Popri zabezpečovaní programovej časti kina sa uskutočňovali v kine Moskva aj školenia
občanov CO, ďalej pohovory predstaviteľov mesta a poslancov s občanmi a mládežou.
Priestory kina využíval aj Filmový klub MsV SZM (týždenne 1 predstavenie).
21. Mestská knižnica v roku 1989
Dobré priestorové podmienky sa využívali pre rôznu kultúrnu činnosť:
- kultúrnovýchovné podujatia – kolektívne podujatia boli organizované pre všetky vekové
kategórie čitateľov, t.j. pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl
i dospelých návštevníkov.
Uskutočňovali sa napr. aj stretnutia čitateľov s tvorcami literatúry, napr. so Štefanom
Moravčíkom a Petrom Ševčovičom; tiež s umelcami, napr. s Rudolfom Čižmárikom
a Danielou Hivešovou-Šilanovou. Ďalej to boli besedy, prednášky, literárne pásma a súťaže,
diafóny a pod.;
- výpožičky kníh – v roku 1989 bolo vypožičaných 267 731 knižničných jednotiek. Stav
fondov bol 78 000 kniž. jednotiek. Registrovaných bolo 6 700 čitateľov;
- výstavy – v roku 1989 sa pravidelne v priestoroch oboch oddelení pre čitateľov inštalovali
tematické výstavky literatúry a knižných noviniek. K aktuálnym kultúrnospoločenským
výročiam sa inštalovali i nástenné noviny.
Pri knižnici začal od 1.1.1989 pracovať klub priateľov výtvarných umení, ktorý uskutočnil
viaceré výstavy; boli uvedené vernisážou s bohatým kultúrnym programom (napr. výstavy
obrazov neprofesionálneho výtvarníka O. Jakubisa, I.E. Bartoša, fotografa P. Leginského,
humoristu B. Perneckého, výstava portrétov ruských a sovietskych spisovateľov a pod.).
22. Časopis Piešťany v roku 1989
V roku 1989 sa členovia redakčnej rady, dlhoroční dopisovatelia a spolupracovníci
i kolektív pracovníkov zo Zsl. tlačiarní zišli pri príležitosti Dňa tlače, rozhlasu a televízie na
slávnostnom aktíve, kde si pripomenuli 25. výročie vzniku tohto mesačníka nášho mesta. Už
v roku 1964 na podnet vtedajšieho riaditeľa Kultúrneho a spoločenského strediska Antona
Pastírika vznikol informačný bulletin „Kultúra v Piešťanoch“. Dnešnú podobu, názov
i formát, dostal časopis v roku 1973.
Po novembrovej revolúcii sa vydavateľom aj finančným dotovateľom stal iba MsNV
v Piešťanoch (z fondu rozvoja a rezerv).
Na zasadnutí redakčnej rady časopisu Piešťany dňa 5. decembra 1989 sa jej dlhoročný
predseda Emil Frič vzdal svojej funkcie. Rada MsNV na svojom zasadnutí 7. decembra

1989 schválila nové zloženie redakčnej rady – jej predsedom sa stala PhDr. Silvia Mezovská.
Zloženie novej redakčnej rady: PhDr. Silvia Mezovská – predseda, Ing. Erika Antalová,
Kornel Duffek, Štefan Gregorička, PhDr. Vojto Haring, Jana Obertová, Drahomíra Petrová,
Zora Petrášová, Ing. Peter Sabo, CSc.
9. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1989
a) Narodenie detí. V roku 1989 sa v Piešťanoch narodilo 725 detí. Z toho bolo 285 detí
obyvateľov Piešťan; z nich bolo 131 chlapcov a 154 dievčat.
b) Úmrtia občanov. V roku 1989 zomrelo v Piešťanoch 656 osôb. Z toho bolo 274 obyvateľov
Piešťan; z nich bolo 143 mužov a 131 žien.
c) Sobáše. V roku 1989 bolo na MsNV v Piešťanoch uzavretých 312 manželstiev; z toho
244 manželstiev uzavreli obyvatelia Piešťan.
10. Starostlivosť o obyvateľstvo v roku 1989
1. Obvodné oddelenie Verejnej bezpečnosti v Piešťanoch v roku 1989
OO VB v Piešťanoch patrilo pod Okresnú správu Zboru národnej bezpečnosti v Trnave.
A. Úsek priestupkov.
a) V roku 1989 bolo celkove v Piešťanoch zistených 1 749 priestupkov voči verejnému
poriadku (najmä z oblasti socialistického spolužitia a porušenia verejného poriadku).
Priestupky riešila komisia pre ochranu verejného poriadku MsNV, napr. formou pokút.
b) Na úseku dopravy bolo 9 525 priestupkov (porušenie dopravných predpisov). Bolo 100
zadržaných vodičských preukazov.
B. Kriminalita. V roku 1989 bolo na mieste činu zadržaných 33 páchateľov trestných činov
(väčšinou išlo o krádeže bytov). Počet oznámení od občanov o trestnej činnosti bol 347.
Celková kriminalita v roku 1989 bola nasledujúca:
- trestných činov bolo 496 (o 29 viac ako v roku 1988);
- prečinov bolo 395 (o 48 menej).
Spolu bolo teda 891 prípadov trestnej činnosti (o 19 menej).
Z toho bolo najviac:
a) Majetková trestná činnosť – 463 prípadov trest. činnosti (napr. krádeže). Z toho bolo 221
trestných činov a 242 prečinov.
b) Násilné trestné činy – 61 prípadov. Z toho bolo 58 trestných činov a
3 prečiny.
Boli to najmä: lúpeže – 7, úmyselné ublíženie na zdraví – 22, vraždy neboli.
c) Mravnostná trestná činnosť – 61 prípadov (príživníctvo, najmä prostitúcia a pod.). Z toho
bolo 45 trest. činov a 16 prečinov.
d) Trestná činnosť v doprave – 30 trestných činov (najmä ublíženie na zdraví z nedbanlivosti,
opilstvo).
e) Samovraždy – 6.
Náhlych úmrtí bolo 19.
Požiarov bolo v Piešťanoch v roku 1989 – 11.

2. Hygienické nedostatky vo výrobe a predaji potravín
V rokoch 1988 a 1989 boli zistené nasledujúce nedostatky:
a) Výroba a obeh potravín.
- Mlyny a cestovinárne Piešťany: v niektorých výrobkoch bola zistená prítomnosť vysokého
počtu stafylokokov a výrobky museli byť vyradené. Ďalej tu boli zistené závažné nedostatky
vo výrobni cestovín, zastaralé a opotrebované zariadenia, nedostatky v skladovaní.
- Pekárenská výroba: pekári boli preťažení, pracovali na 3 smeny. Časté boli poruchy vo
výrobnom zariadení.
- Cukrárenská výroba: výrobne sa nachádzali v neúčelových a nevyhovujúcich priestoroch.
- Výroba potravinových polotovarov: boli priestorové problémy.
- Výroba lahôdok podniku Zdroj: tiež boli nevyhovujúce priestory.
b) Obchody. Obchodná sieť bola stiesnená a preplnená. Nepostačovali chladiace a mraziace
zariadenia a preto niektoré druhy tovarov (napr. mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov a pod.)
museli byť v niektorých predajniach vylúčené z predaja.
c) Stravovacie závody podniku Reštaurácie Trnava. Závody podniku Reštaurácie Trnava
v centre mesta boli hodne navštevované.
Najnavštevovanejšie boli bufet Espresso (tzv. Mokino), Central, Viktória Regia, Lipa);
nedostatkom však bola nízka hygienická úroveň. Napr., nedodržiavali sa predpisy na
prechovávanie zbytkov stravy, chýbalo chladenie, niekde bola i nízka úroveň zariadení pre
osobnú hygienu zamestnancov a návštevníkov.
d) Stravovanie v podnikoch a školách. Stravovanie v kuchyniach a jedálňach jednotlivých
podnikov bolo zväčša predimenzované počtom stravníkov. Tieto problémy sa vyskytli napr.
v stravovacích priestoroch v zariadeniach Čs. štátnych kúpeľov, napr. v Thermii Palace,
v Jalte, Pro Patrii a pod.
Nedostatky sa vyskytli aj v kvalite zmrzliny.
Vysoké počty stravníkov boli stále v školských stravovniach ZŠ.
3. Hygienicko-epidemiologická situácia v Piešťanoch
Situácia sa popisuje podľa stavu v roku 1988 a čiastočne za rok 1989.
a) Pitná voda. Stále bol mimo prevádzky zdroj pitnej vody Červené vŕby o kapacite 60 l/sek,
ktorý bol vyradený pre zhoršenú kvalitu vody.
Nedostatok vody sa pociťoval na sídliskách Juh a Adam Trajan; situáciu ešte zhoršilo
odovzdávanie ďalších nových bytov na sídlisku A. Trajan.
V miestnej časti Banka je časť domov zásobovaná pitnou vodou z domových, resp. verejných
studní; kvalita vody však nevyhovovala ČSN 83 06 11 – pitná voda.
V miestnej časti Kocurice sa v roku 1988 začala výstavba vodovodu pre všetkých obyvateľov.
b) Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. Situácia bola vcelku dobrá. Boli ukončené
práce na čističke odpadových vôd v rekreačnej oblasti Sĺňava II. a bola uvedená do prevádzky.
Problémy s likvidáciou odpadových vôd sú v m.č. Banka, kde nie je vybudovaná kanalizačná
sieť. Ide o ochranné pásmo kúpeľov a termálnych vôd a staré žumpy nezodpovedajú
predpisom.
Tiež JRD Moravany – hospodársky dvor Banka – sa nachádza v ochrannom pásme termálnych
vôd.
c) Odstraňovanie pevného domového odpadu a priemyselného odpadu. Zber a odvoz
zabezpečovali Technické služby mesta Piešťany. Problémom ostala skládka odpadu, ktorá

nie je vybudovaná a zabezpečovaná v súlade s platnými predpismi (nachádza sa za Piešťanmi
smerom na Hornú Stredu medzi štátnou cestou do Žiliny a kanálom Váhu). Pri horení odpadu
dochádzalo k znečisťovaniu prostredia dymom a sadzami. Táto skládka bude v najbližších
rokoch zaplnená a nová lokalita ešte nebola určená.
d) Kúpaliská. V roku 1988 zistila kontrolami Okresná hygienická stanica – pobočka Piešťany
zlý hygienický stav na kúpalisku Sĺňava – nebola zabezpečená vyhovujúca kvalita vody.
V roku 1989 boli preto rekreačný a detský bazén z dôvodu rekonštrukcie mimo prevádzku.
Na kúpalisku Eva bola vcelku lepšia situácia.
e) Autocampingy. V autocampingu ÚZ ČSZTV Lodenica Sĺňava I. sa prekračovala kapacita
návštevníkov. Viacerí stanovali mimo areál – boli tiež problémy s používaním zariadení
osobnej hygieny.
f) Nepriaznivé vplyvy podnikov na životné prostredie. Bolo to najmä znečisťovanie pôdy
konc. podnikom Tesla Piešťany.
V centre mesta sa nachádzalo veľa starých prevádzok podnikov (Zlatokov, Drevovýroba
a pod.), ktoré svojím umiestnením, prašnosťou, hlučnosťou nepriaznivo vplývali na životné
prostredie; boli zdrojom oprávnených sťažností občanov.
JRD Družba Piešťany nepriaznivo vplývalo na životné prostredie na sídlisku A. Trajan,
hlavne z dôvodu šírenia sa zápachu zo živočíšnej výroby.
g) Epidemiologická situácia v Piešťanoch. V roku 1988 sa nezaznamenali podstatné zmeny
v chorobnosti na infekčné ochorenia.
Dobrá situácia bola v skupine črevných nákaz – nevyskytlo sa ani jedno ochorenie na brušný
týfus, paratýfus a detskú obrnu. Na dyzentériu ochorelo 12 a salmonelózu 14 ľudí.
Na vírusovú žltačku ochorelo 21 ľudí.
V skupine nákaz dýchacích ciest sa nevyskytlo ani jedno ochorenie na rubeolu (ružienku).
Na mums ochorelo iba 19 ľudí, na ovčie osýpky 141 ľudí.
Na šarlach ochorelo 26 ľudí, pásový opar 39 ľudí, svrab 20 ľudí, na ružu 8 ľudí.
V roku 1988 bolo hlásených 7 829 ochorení na chrípku (január, február).
Proti chrípke bolo zaočkovaných 982 ľudí.
Vyskytli sa 2 prípady poranenia zvieraťom (neznámym psom a mačkou); kvôli ochrane bola
použitá očkovacia látka proti besnote.
4. Vodovodná a kanalizačná sieť
MsNV v Piešťanoch – odbor výstavby, územného plánovania a architektúry požiadal na
zasadnutí rady MsNV 18. apríla 1989 Zs. vodárne a kanalizácie, závod Piešťany riešiť
okrem iných najmä 2 hlavné problémy:
- zabezpečiť sanáciu vodného zdroja Červené vŕby; je to úloha pre znečisťovateľa, t.j. Teslu
Piešťany, k.p.;
- ZsVaK, podn. riad., majú v súlade so Štatútom kúpeľného miesta Piešťany zaradiť do
svojho plánu investičných akcií vybudovanie ľavobrežnej kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd v miestnej časti Banka, prípadne i v obci Ratnovce. Tým by sa zabezpečila ochrana
podzemných vôd a liečivých prameňov, ktoré sú ohrozené kontamináciou zo žúmp a septikov.
Z ďalších úloh to bolo najmä:
- dodržiavanie platnej vyhlášky o šetrení pitnou vodou a jej racionálnom využívaní, v letnom
období zabezpečiť zvýšenie dodávky pitnej vody;
- zabezpečovať urýchlenú povrchovú úpravu asfaltových vozoviek po rozkopávkach pri

oprave vodovodných a kanalizačných sietí;
- zabezpečiť napojenie ďalšieho vodného zdroja pre Piešťany v lokalite Rakovice
s výdatnosťou 15 l/s.
5. Vykurovacie obdobie – zima 1989
Pre obyvateľov štátnych a družstevných bytov v zime 1988-89 zabezpečovalo dodávku tepla
a teplej úžitkovej vody Bytové hospodárstvo, š.p. Piešťany z 27 plynových kotolní a 5-tich
výmenníkových staníc.
6. Plynofikácia v roku 1989
V roku 1989 pokračovala plynofikácia mesta. Od mája 1989 prebiehala stavba
strednotlakového plynovodu na Pionierskej ulici. Plynovod o dĺžke 852 m a priemere 150
a 100 mm sa ukladal v telese vozovky a pod trávnatým povrchom. Z toho dôvodu bola
čiastočne obmedzená cestná doprava od križovatky Kalinčiakovej a Pavlovovej ulice až po
križovatku Pionierska – Fándlyho ul.
Investorom stavby v rámci akcie „Z“ bol MsNV v Piešťanoch, zemné práce vykonávali
Poľnohospodárske stavby Piešťany, zvarenie a uloženie potrubia zabezpečovala Kovovýroba.
7. Ochrana a tvorba životného prostredia v Piešťanoch
Rok 1989 bol „Rokom životného prostredia“. Životné prostredie sa sledovalo vo viacerých
oblastiach:
a) Obytné prostredie – vyše 80 % bytov v Piešťanoch bolo postavených po roku 1945.
Kvalita bývania má veľký vplyv na reprodukciu pracovnej sily, migráciu obyvateľstva
a pod. Preto je potrebné venovať neustále pozornosť obytnému prostrediu po kvalitatívnej
a kvantitatívnej stránke.
b) Pracovné prostredie – v Piešťanoch v roku 1989 tvorili ženy 53,4 % pracovníkov. Rizikové
pracoviská v Piešťanoch sú najmä v podnikoch Chirana (126 pracovníkov je vystavených
účinku chemických škodlivín) a Tesla (107 osôb). Tiež niektorí pracovníci Povodia Váhu
a Štátnych lesov boli vystavení účinku vibrácií.
c) Krajinno-rekreačné prostredie – na území mesta sa nachádza chránená štúdijná plocha
Sĺňava; pripravené na vyhlásenie za chránené boli ďalšie maloplošné územia – Homôlka
a Ahoj. Jedine zachovaním pôvodného životného prostredia je možné zachrániť chránené
druhy flóry a fauny.
Pripravuje sa dokumentácia na zriadenie 183 ha prímestského lesa a 959 ha kúpeľného lesa.
Výrub stromov rastúcich mimo les povoľoval Odbor školstva a kultúry MsNV v Piešťanoch;
za každý výrub sa nariaďovala výsadba minimálne 3-násobná.
V poslednom období sa zhoršila kvalita mestskej zelene v dôsledku vplyvu exhalátov
a emisií priemyslu i vysokým stupňom motorizácie najmä počas letnej kúpeľnej sezóny.
Rozvoj rekreácie sa uskutočňoval najmä v rekreačnej oblasti Sĺňava (Sĺňava I a Sĺňava II);
postupne sa bude obmedzovať individuálna chatová výstavba vo voľnej krajine a ubytovanie
v autocampingoch.
V uplynulom období sa Technické služby mesta Piešťany starali o mestskú zeleň o výmere
110 ha.
d) Ochrana čistoty ovzdušia – v roku 1989 bola relatívne priaznivá situácia. Bol tu iba jeden
väčší znečisťovateľ, ktorý znečisťoval prostredie z vykurovania tuhým palivom – Vojenská

správa Piešťany.
Tesla, k.p., bol zas znečisťovateľom z dôvodu vypúšťania exhalátov z technológie výroby
a tiež podobne aj Mlyny a cestovinárne Piešťany.
JRD Družba Piešťany z dôvodu koncentrácie živočíšnej výroby znečisťovalo ovzdušie
čpavkom a sírovodíkom.
Veľmi sledovaným okruhom je prevádzka jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Pri meraní rádioaktivity v okolí elektrárne boli zistené malé dávky, ktoré sú neškodné
ľudskému organizmu (z nich dokonca 50 % pochádzalo z prírodných rádioaktívnych prvkov
v zemi, 40 % z kozmického prostredia a iba 10 % z vplyvu elektrárne.
e) Zásobovanie pitnou vodou – pitná voda sa získava výlučne zo zdrojov podzemných vôd.
V roku 1984 došlo k znečisteniu jedného vodného zdroja – Červené vŕby.
V roku 1989 sa dokončil vodovod v m.č. Kocurice. V budúcom období bude treba dobudovať
vodovod aj v m.č. Banka.
f) Čistota vodných tokov – cez Piešťany preteká rieka Váh. Vodná nádrž Sĺňava má zatopenú
plochu 430 ha a 12,3 mil. m3 vody. Vedľa Váhu priteká do Piešťan vážsky kanál a pred
Kolonádovým mostom sa spájajú do jedného toku.
Čistota Váhu a vážskeho kanála bola v 4. triede čistoty – v ukazovateli nerozpustných látok
a v 2. triede – v ukazovateli oxidovateľnosť manganistanom. Bolo by potrebné vybudovať
na hornom toku Váhu ďalšiu čističku odpadových vôd.
Potok Dubová priteká do Piešťan čistý, avšak z dôvodu slabého prietoku sa nedostatočne
rozrieďujú odpadové vody vypúšťané do Dubovej.
g) Odpadové vody – k najväčším znečisťovateľom patrili k.p. Tesla a k.p. Chirana, ktorí
znečisťovali verejnú kanalizáciu a netesnosťami aj podzemné vody. Mestská kanalizácia
znečisťovala potok Dubová. V miestnej časti Banka nie je v súčasnom období kanalizácia;
uvažuje sa s vybudovaním balenej čističky odpadových vôd.
Mestská čistička odpadových vôd má kapacitu 20 tis. m3/deň, avšak pre nedostatočnú kvalitu
usadzovacej nádrže bola využívaná iba na 71 %. Na ľavej strane Váhu bola v lokalite
rekreačná oblasť Sĺňava II. vybudovaná balená čistička odpadových vôd.
h) Termálne vody – v Piešťanoch využívali kúpele 8 termálnych sádrovo-sírnych prameňov
o celkovej výdatnosti 45 l/sek a teplote 67° – 69°C. Hydrogeologický prieskum hľadal
ďalšie pramene.
i) Pôda – na území mesta bola výmera hospodárskej pôdy 33 550 ha; z toho bolo 4 068
ha poľnohospodárskej pôdy a z nej 3 230 ha ornej pôdy. Lesná pôda zaberala 27 082 ha
a zvyšok vodné plochy a zastavané plochy.
j) Negatívne vplyvy hluku – zdrojom boli hlavne automobilová, železničná a letecká doprava,
tiež prevádzky niektorých závodov. Zvlášť nepriaznivo pôsobil hluk na Kúpeľný ostrov;
cesty II/499 a II/507 prechádzajú vnútorným kúpeľným územím a ochranným pásmom
prírodných liečivých zdrojov I. stupňa.
k) Odpady a druhotné suroviny – najväčším problémom boli tuhé odpady. V roku 1989
bolo takmer 30 tis. ton/rok odpadu okrem priemyselného odpadu. Spaľovanie odpadu na
smetisku za mestom bolo len dočasným riešením.
8. Ochrana prírody v Piešťanoch a okolí v roku 1989
a) Okrasné rastliny a živočíchy. Začiatkom roka 1989 vyšla v Československu Červená kniha
ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov v ČSSR. Podkladové materiály pre 1.

diel knihy, ktorý bol venovaný vtákom a upozornil na 143 druhov – dodali aj 4 ornitológovia
– amatéri z Piešťan.
b) Finančné prostriedky na ochranu prírody. Štátne podniky a poľnohospodárske družstvo
v Piešťanoch budú musieť na základe zákona vynakladať väčšie finančné prostriedky na
ochranu prírodných zdrojov.
c) Využitie dotácií na ochranu prírody. MsNV v Piešťanoch dostával účelové dotácie na
ekologické potreby; nemal by tieto prostriedky využívať iba na rekultiváciu, melioráciu
alebo na nevhodnú úpravu potokov, ale aj na iné dôležitejšie úlohy.
d) Chránené územia v Piešťanoch a na okolí. Piešťanskí ochranári navrhli niekoľko ďalších
cenných prírodných lokalít v Piešťanoch a na ich okolí, aby boli vyhlásené za chránené
územia. Schvaľovacie konanie však často trvá dlho a stane sa potom aj to, že uvedené
územie je už z veľkej časti zničené (napr. Homôlka).
e) Ekologické komisie. V roku 1989 pracovali v Piešťanoch 2 ekologické komisie pri MsNV
– komisia pre tvorbu a ochranu životného prostredia a komisia pre tvorbu a ochranu mestskej
zelene.
f) Výrub stromov. Ročne riešila komisia pre tvorbu a ochranu mestskej zelene okolo 60
žiadostí o výrub stromov. Niekedy však v rozpore s vyhláškou prichádzali dodatočné
hlásenia o vykonanom výrube s odôvodnením, že išlo o suché stromy. Niekedy aj samotní
občania upozorňovali na nedovolený výrob stromov, ako sa to stalo napr. v prípade zdravej
lipy pri Park-bodege.
g) Rekultivácia pôdy. Neuvážená zmena pôdnych lokalít v okolí Piešťan na poľnohospodársku
pôdu priniesla viac škody ako úžitku (napr. medzi Váhom a Moravanmi nad Váhom smerom
na Bažantnicu).
h) Lesoparky. Okrem existujúcich lesoparkov (mestský park, Červená veža pod.) sa plánuje
vybudovanie kúpeľného lesoparku. Jeho realizácia by si nevyžadovala ekologické investície.
11. Šport v Piešťanoch v roku 1989
1. Cena Slovenska v pretekoch motocyklov – 29. ročník
29. ročník medzinárodných motocyklových pretekov Cena Slovenska sa konal tradične
v Piešťanoch. Celkovým víťazom sa stal víťaz kategórie superbike Harmati z Maďarska.
Víťazi ostatných kubatúr: trieda do 125 ccm – Romboni (Taliansko), trieda do 250 ccm –
Caraccho (Taliansko), trieda do 500 ccm – Doppler (Rakúsko).
2. Veľká cena Slovenska vo vodnom lyžovaní – 25. ročník
Jubilejný 25. ročník Veľkej ceny Slovenska vo vodnom lyžovaní sa opäť uskutočnil na
jazere Čerenec pri Vrbovom. Celkovým víťazom v trojkombinácii žien sa stala Mazovská zo
ZSSR (pri neúčasti N. Sokolovskej). Víťazom v trojkombinácii mužov sa stal K. Ahammer
z Rakúska.
3. Veľká cena Slovenska v súťaži vznášadiel
V lete 1989 už druhý raz boli piešťanskí vodní motoristi usporiadateľmi jedného kola
4-kolových majstrovstiev Európy vznášadiel. Víťazom Veľkej ceny Slovenska sa už po
druhý raz stal Andreas Feulner z NSR. Súťaže sa zúčastnili aj obaja piešťanskí pretekári
v triede FS a to Walter Einetter a Jaroslav Baláž.

4. Hargašov memoriál v kanoistike – 44. ročník
Na piešťanskom umelom jazere Sĺňava sa v roku 1989 uskutočnil 44. ročník kanoistického
Hargašovho memoriálu, ktorý bol zároveň finálovým podujatím medzinárodnej Grand
prix v kanoistickom maratóne. Kategóriu K2 na 42 km vyhrali Burns a Lawrel z Anglicka,
v súťaži národov Maďarsko.
5. Silvestrovský beh – 25. ročník
Jubilejný 25. ročník Silvestrovského behu sa uskutočnil tradične 30. decembra 1989. Na trati
medzi mostami pretekalo celkove 186 pretekárov. Víťazstvo v hlavnej kategórii na 9 600 m
získal (a obhájil vlaňajšie prvenstvo) Jozef Vybošťok z Dukly Banská Bystrica. Domácich
priaznivcov potešilo víťazstvo domácej Martiny Nedelkovej v kategórii žiakov na 1 200 m
(1 okruh) a v súťaži dorastencov 2. miesto M. Sokolovského a 3. miesto Hornáčeka.
6. TJ Družba Piešťany
a) Futbalový oddiel. „A“ družstvo mužov sa v sezóne 1988/89 neumiestnilo na čelnom
mieste v tabuľke. Aj naďalej hralo v sezóne 1989/90 iba v 1.A triede. Návštevy divákov na
zápasoch boli malé. Predsedom oddielu bol Tibor Krajčovič. Trénerom bol Jozef Petráš a od
jesene 1989 Ján Holíč.
b) Kolkársky oddiel. V roku 1989 uplynulo 40 rokov od vzniku kolárskeho oddielu
v Piešťanoch. Začiatkom jari 1989 sa družstvo žien – kolkárok stalo prvýkrát majstrom Zs.
kraja. Do kvalifikácie pre postup do 1. ligy sa však neprebojovali. Muži – kolkári sa udržali
v SNL.
7. TJ Sĺňava Piešťany
a) Oddiel vodného lyžovania. V roku 1989 dosiahol pekný úspech František Kováč. Na
majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní za vlekmi, ktoré sa uskutočnili v auguste 1989
v Košiciach, zvíťazil a získal titul majstra Európy.
Na majstrovstvách Československa 1989, ktoré sa uskutočnili pri Plzni, získali vodní lyžiari
z Piešťan 5 titulov majstrov Československa. Boli to: F. Kováč v súťaži mužov, staršia
žiačka D. Kováčová (získala 2 tituly), mladší dorastenci I. Oravec a V. Pročka.
b) Veslársky oddiel. Na majstrovstvách Československa mladšieho dorastu a žiactva získali
v skife 3. miesto mladší žiaci P. Ondris a K. Martinková. Na majstrovstvách Slovenska
získali mladí piešťanskí veslári 14 titulov – najviac ml. žiak P. Ondris a junior Klčo.
c) Kanoistický oddiel. Svetlana Kapišovská získala titul majsterky ČSSR v K1 starších
žiačok na 2 000 m trati. Na majstrovstvách Slovenska na piešťanskej Sĺňave získali kanoisti
TJ Sĺňava Piešťany 10 majstrovských titulov. Žiačka S. Kapišovská tam získala 2 tituly.
8. TJ Kúpele Piešťany
a) Tenisový oddiel. Tenis sa v posledných rokoch teší v Piešťanoch veľkej obľube medzi
mládežou i medzi dospelými. V roku 1989 mal oddiel prihlásených do súťaží 11 družstiev
– 2 družstvá dospelých (seniorske), 3 dorastenecké a 6 žiackych. Družstvo seniorov sa bez
prehry stalo víťazom SNL v tenise za rok 1989, v kvalifikácii sa mu však do 1. ligy nepodarilo
postúpiť. Žiacke a dorastenecké „A družstvá sa stali majstrami Zs. kraja.
V lete 1989 na majstrovstvách Slovenska získali tituly: Martina Nedelková spolu s Nagyovou

z Nových Zámkov vo štvorhre žiačok, M. Hašanová a S. Bašovská vo štvorhre starších
žiačok a Silvia Bašovská aj v dvojhre starších žiačok.
b) Plavecký oddiel. V roku 1989 dosiahli pekné úspechy najmä mladí piešťanskí plavci. Na
letných majstrovstvách Československa v Ústí nad Labem získal dorastenec Andrej Bábsky
bronzovú medailu na 100 m voľný spôsob mužov. Martina Moravcová tam skončila ešte
lepšie – získala titul majsterky Československa na 50 m voľný spôsob, 2. miesto na 100 m
voľný spôsob a na 100 m znak a 3. miesto na 200 m osobné polohové preteky.
Na 13. ročníku plaveckých pretekov v talianskom Viareggiu zvíťazila M. Moravcová
v juniorskej kategórii na 100 m voľný spôsob časom 59,3 sek.
c) Oddiel vodného póla. V roku 1989 boli piešťanskí vodní pólisti veľmi úspešní. V 1.
celoštátnej lige obsadili 3. miesto. Opäť akoby sa vracala stará vodnopólová sláva do nášho
mesta. Dobré výkony podával Tichov. Trénerom bol Jozef Cifra.
Po skončení prvoligových bojov absolvovali vodní pólisti Kúpeľov Piešťany dvojtýždňový
zájazd do Tunisu. Z 3-och zápasov s reprezentačným celkom Tunisu 1 remizovali a 2 vyhrali.
d) Nohejbalový oddiel. Jedným z trénerov reprezentačného kádra nohejbalistov
Československa sa stal Piešťanec Miloš Fabian.
Najlepší hráč družstva Piešťan Tit Pernecký bol v širšom reprezentačnom kádri
Československa.
9. TJ Chirana Piešťany
a) Oddiel ľadového hokeja. Hokejové družstvo dorastencov sa v sezóne 1988/89 stalo
majstrom Zs. kraja, do dorasteneckej ligy sa im však nepodarilo postúpiť.
V Piešťanoch aj v roku 1989 úspešne pracovalo športové stredisko hokeja pri 7.ZŠ na
Balakovskej ulici. V stredisku pôsobilo 110 mladých hokejistov vo veku 10 – 14 rokov.
Chlapci z 5. až 8. ročníka základných škôl hrali v 4-och družstvách v dlhodobej súťaži
a stretávali sa s rovesníkmi z iných miest.
b) Oddiel stolného tenisu. A družstvo mužov obsadilo 6. miesto v krajskej súťaži.
10. TJ Tesla Piešťany
a) Volejbalový oddiel. Pekný úspech v roku 1989 dosiahlo družstvo volejbalistiek – starších
dorasteniek, ktoré suverénne vyhralo krajskú súťaž a postúpilo do 2. dorasteneckej ligy.
b) Šachový oddiel. V roku 1989 súťažili šachisti Tesly Piešťany v majstrovstvách kraja, kde
skončili na 3. mieste.
11. TJ Váh Piešťany
a) Jazdecký oddiel. Jana Líšková a Pavel Mikeš sa stali majstrami Slovenska v súťaži
družstiev na parkúri v Bratislave. Naviac Jana Líšková tam zvíťazila aj v súťaži žien.
Na majstrovstvách Československa obsadila J. Líšková 5. miesto.
12. Mestské súťaže neregistrovaných športovcov v Piešťanoch
Aj v roku 1989 prebiehali mestské súťaže (mestské ligy) – napr. v kolkoch, v stolnom tenise,
v minifutbale (víťazom Piešťanského pohára spomedzi 18-tich družstiev sa stalo mužstvo
FKF), atď.

13. Súťaže telesne postihnutých športovcov
Piešťanci Ján Koščo a Mária Pillárová reprezentovali Československo na majstrovstvách
Európy telesne postihnutých stolných tenistov v Rakúsku (sú vozičkári).
14. Preteky plachetníc
Piešťanci MUDr. Igor Čech a Ing. Pavel Lovich sa v lete 1988 zúčastnili jachtárskych
pretekov na trati Pula (Juhoslávia) – Kartágo (Tunis - Afrika). V kategórii menších lodí –
plachetníc do 6,5 m prekonali na svojej lodi Aloha vzdialenosť 1 120 morských míľ za 16
dní, 5 hodín a 7 minút. Víťazná loď priplávala o deň skôr.
12. Zahraničné styky, družobné styky, návštevy
1. Heinola – Piešťany
V dňoch 6. – 13. júna 1989 bola v družobnej fínskej Heinole oficiálna 5-členná kultúrna
delegácia z Piešťan. Osláv 150. výročia založenia mesta sa zúčastnila delegácia v zložení:
Milan Zelenay, riaditeľ ĽŠU a Piešťanské komorné kvarteto v zložení Elena Ábelová,
Zuzana Trnovcová, Vincent Fekete a Ivan Klein. Naši umelci si získali Fínov aj rýchlym
nacvičením a prednesom fínskej hudby.
2. Št. hud. škola L. Weinera Budapešť – ĽŠU Piešťany
14. apríla 1989 sa v Kongresovej hale Čs. št. kúpeľov uskutočnil družobný koncert v podaní
sláčikového orchestra a sólistov Štátnej hudobnej školy Leo Weinera z Budapešti. Menovaná
škola má už 11-ročné družobné kontakty s Ľudovou školou umenia v Piešťanoch.
Odzneli skladby P.I. Čajkovského, W. A. Mozarta, J. Haydna, J. S. Bacha,
L. Weinera
a iných.
3. Návšteva zo ZSSR
4. apríla 1989, v deň 44. výročia oslobodenia Piešťan, zavítala do Domu robotníckeho hnutia
a dejín KSČ 40-členná delegácia zo ZSSR. Hostia zo Sovietskeho zväzu sa zaujímali najmä
o fotografie sovietskych partizánskych veliteľov.
4. OKS Nový Jičín – MsKS Piešťany
V roku 1989 uplynulo 10 rokov od nadviazania družobnej spolupráce medzi Okresným
kultúrnym strediskom v Novom Jičíne a Mestským kultúrnym strediskom v Piešťanoch.
Hlavnými nositeľmi družobných stykov boli výtvarný krúžok Jaroněk a Výtvarný klub
pri MsKS. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili výmenné výstavy. Piešťanskí výtvarníci sa
predstavili v Novom Jičíne súborom obrazov; pozornosť vzbudili tiež paličkované čipky
V. Mišíka. Vernisáž výstavy výtvarného krúžku Jaroněk sa uskutočnila v Piešťanoch vo
výstavnej sieni V starej lekárni dňa 5. mája 1989.
5. Návšteva tuniského veľvyslanca
Dňa 31. mája 1989 zavítal na oficiálnu návštevu Piešťan veľvyslanec Tunisu N. Boujellabia.
Spolu s obchodným zástupcom tuniského veľvyslanectva v Prahe ho na pôde MsNV
v Piešťanoch prijal predseda MsNV V. Herman. Tuniský veľvyslanec predložil konkrétny
návrh mesta La Mansa, 40-tisícového rekreačného strediska na pobreží Stredozemného
mora, o nadviazanie družobných stykov s Piešťanmi.

6. Návšteva M.U. Petrosjana v Piešťanoch
M.U. Petrosjan, účastník oslobodzovacieho boja Piešťan v apríli 1945 a od roku 1971 čestný
občan mesta Piešťany, zavítal v októbri 1989 do Piešťan. Spolu so svojím synom sa zúčastnil
aj viacerých besied, napr. so žiakmi Gymnázia, SOU na Mojmírovej ulici a pod. Zaujímavo
rozprával o živote ľudí v Arménsku, i o ničivom zemetrasení, ktoré postihlo obyvateľov
krajiny koncom roku 1989.
13. Rôzne
1. Životné jubilea v roku 1989
a) Jozef Michálek – dôchodca, dlhoročný poslanec a člen Rady MsNV v
Piešťanoch – 70 rokov.
b) Emil Frič – mestský funkcionár KSČ – 60 rokov.
c) Jozef Hladký – riaditeľ kina Moskva a dlhoročný tajomník MO Slovenského
rybárskeho zväzu – 60 rokov.
d) Jozef Weiser – dlhoročný pracovník MsNV najmä v oblasti civilnej obrany
- 60 rokov.
e) Stanislav Turčan – podpredseda MsNV v Piešťanoch pre oblasť kultúry,
školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí – 50 rokov.
Uvedení jubilanti sú alebo boli pracovníkmi MsNV alebo mestskými funkcionármi.
2. Vyznamenania v roku 1989
a) Štátne vyznamenanie Rad práce. Získal ho špičkový odborník v oblasti mikroelektroniky,
vedúci vývojový pracovník k.p. Tesla Piešťany Ing. Vladimír Áč, CSc.
b) Medaila Za obetavú prácu pre socializmus. Pri príležitosti životného jubilea ju Jozefovi
Hladkému, riaditeľovi kina Moskva a dlhoročnému členovi KSČ udelil Krajský výbor KSS
v Bratislave.
c) Čestné uznanie Ústr. výboru NF SSR. Bolo udelené PhDr. JUDr. Milanovi Kubicovi,
evanj. farárovi v Piešťanoch, za aktívnu prácu v mierovom hnutí od r. 1949.
d) Vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj Zs. kraja. Pri príležitosti životného jubilea bolo
udelené Emilovi Fričovi, podpredsedovi MsV KSS.
e) Mestské vyznamenanie medaila resp. plaketa Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta
Piešťany. V roku 1989 ich obdržali:
- Ing. Miroslav Štefaník – pri príležitosti 60-tych narodenín;
- Rudolf Nedorost – za dlhoročnú prácu vo VĽK MsNV;
- Silvester Rehák – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú prácu
a pomoc NV pri investičných častiach akcie „Z“;
- pracovníkom DPaM v Piešťanoch;
- pri príležitosti 40. výročia založenia automobilovo-opravárenských organizácií
na Slovensku:
ČSAD Piešťany - Ing. Štefan Kubán, riaditeľ závodu,
- Vojtech Šaulík, automechanik,
- František Kurcius, vodič;
ČSAO Piešťany - Aladár Hrdina, automechanik,

- Jozef Roth, autoklampár;
PHS Piešťany - Štefan Pindjak – automechanik;
- za dobré výsledky v práci občianskych výborov v meste:
- Ľudmila Valková – predsedníčka OV č. 19,
- Elena Slováková – predsedníčka OV č. 5,
- Rudolf Drahovský – predseda OV č. 12.
- Ján Martinkovič – údržbár, Milan Tuhela – údržbár;
- Kvetoslava Rothová – pracovníčka MsNV pri príležitosti 20-ročného
pracovného jubilea práce na NV;
- pri príležitosti otvorenia novej polikliniky:
- MUDr. Vladimír Klampár, riaditeľ NsP Piešťany,
- Margita Sovičová, vedúca DJ Piešťany,
- MUDr. Jaroslav Letkovský, zást. primára inter. oddelenia NsP,
- Magdaléna Kamarýtová, vedúca sestra NsP;
- pri príležitosti „Dňa stavbárov“: Anton Belaj, Emil Borovský,
Bohuslav Jarabík;
- Jozef Weizer – pracovník MsNV pri príležitosti životného jubilea;
- Ing. König – nám. riaditeľa Čs. št. kúpeľov pri prílež. živ. jubilea 50 rokov.
f) Ďalší občania dostali tiež Pamätnú medailu mesta Piešťany alebo Čestné uznanie mesta
Piešťany.
3. Úmrtia
V roku 1989 zomreli niektorí funkcionári mesta.
a) Ján Hanus – zomrel 17. decembra 1989. Vykonával funkciu vedúceho Odboru
organizačného a vnútorných vecí MsNV v Piešťanoch od roku 1974 až do roku 1988, keď
odišiel do dôchodku.
b) Ing. Ľudovít Cervan – zomrel koncom decembra 1989 vo veku 56 rokov. Plných 13 rokov
sa ako tréner obetavo podieľal na výchove piešťanskej tenisovej mládeže. Bol zároveň
predsedom občianskeho výboru č. 7.
4. Zaujímavosti
a) 10. ročník Bakuľového pochodu. V Piešťanoch sa každoročne organizuje viacero
turistických podujatí po okolitých horách.
Tradičné turistické podujatie Bakuľový pochod sa uskutočnilo 16. septembra 1989. Hlavným
organizátorom bol Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch, najmä pracovník Jaroslav
Mihálik. Účastníci pochodu absolvovali turistické trasy podľa výberu v dĺžke 10, 15, 20, 25
a 30 km.
b) Germánsky hrob v Sokolovciach. V marci 1989 sa v Sokolovciach náhodne objavil hrob
muža z 3. stor. n.l., keď v oblasti Piešťan žili germánski Kvádi. Hrob zachránil pracovník
piešťanského múzea PhDr. Róbert Bača. Časové zaradenie hrobu bolo vykonané na základe
bronzovej spony.

Rok 1990
Úvod – politické a spoločenské udalosti vo svete a  v Česko-Slovensku
a) Udalosti vo svete v roku 1990.
V oblasti politického života. M.S. Gorbačov sa po svojom zvolení v marci 1990 za prezidenta
ZSSR ako demokrat a zároveň ako generálny tajomník KSSZ a komunista snažil o zlepšenie
ekonomickej situácie tohto veľkého socialistického štátu, pozostávajúceho z 15-tich
zväzových republík. Myšlienka a realizácia prestavby (perestrojky) sa však neukázala ako
účinný impulz. Možno sovietsky spoločenský systém nenútil ľudí pracovať tak zodpovedne
a kvalitne ako v kapitalistických krajinách, možno by ľudia aj chceli lepšie pracovať, ale
bránil tomu nevhodný spoločenský systém a organizácia práce, technologická zaostalosť
a pod.
V ZSSR v dôsledku demokratického procesu sa opäť objavili prejavy nacionalizmu, napr.
na potlačenie etnických násilností a zabezpečenie poriadku boli v januári 1990 vyslané
do Azerbajdžanu jednotky Sovietskej armády a ministerstva vnútra, kde bol vyhlásený
výnimočný stav. Niektoré zväzové republiky zase mali snahu osamostatniť sa a odtrhnúť sa
zo ZSSR; napr. v marci 1990 uskutočnila Litva prvý pokus odtrhnutia republiky od zväzu
a litovský parlament až v júni 1990 dočasne pozastavil platnosť deklarácie.
Koncom mája a začiatkom júna sa uskutočnila oficiálna návšteva sovietskeho prezidenta
M.S. Gorbačova v Spojených štátoch amerických. S prezidentom USA Georgeom Bushom
prerokovali problematiku zjednotenia Nemecka a odzbrojovacích zmlúv. G. Bush sľúbil M.
Gorbačovovi pomoc pri prekonávaní vnútorných ťažkostí ZSSR.
Rozpad totalitných politických systémov sa uskutočnil aj v ďalších socialistických štátoch –
v Nemeckej demokratickej republike a v Bulharsku. V marci 1990 v parlamentných voľbách
v NDR zvíťazila konzervatívna Aliancia pre Nemecko, čím sa zároveň otvorila cesta pre
pripojenie NDR k NSR podľa článku 23 západonemeckej ústavy. Začiatkom júla vstúpila do
platnosti colná a menová únia medzi NSR a NDR; západonemecká marka sa stala úradným
platidlom v celom Nemecku. 3. október bol dňom zjednotenia Nemecka, keď na základe
zjednocovacej zmluvy oboch nemeckých štátov a so schválením víťazných mocností 2.
svetovej vojny prestala NDR existovať.
Na Blízkom východe boli neustále problémy medzi židovským štátom Izrael a niektorými
okolitými arabskými štátmi. Avšak najväčšie nebezpečenstvo pre svetový mier znamenal
vpád Iraku do Kuvajtu. Vojská Saddáma Husajna za jediný deň – 2. august 1990 – obsadili
celý emirát. 28. augusta bol Kuvajt formálne anektovaný ako 19. provincia Iraku. Do krízy
sa ihneď zapojili niektoré štáty na čele s USA; už 9. augusta sa začala preprava amerických
vojsk do oblasti Perzského zálivu (operácia Púštny štít). Za tým však treba vidieť aj
ekonomické záujmy USA (ťažba ropy v Perzskom zálive).
21. novembra 1990 podpísali najvyšší predstavitelia 34 účastníckych krajín helsinského
procesu Parížsku chartu pre novú Európu; charta by mala byť základom pre upevnenie
a inštitucionalizáciu systému bezpečnosti a spolupráce v Európe po ukončení „studenej
vojny“.
Po 20-mesačných rokovaniach medzi vojenskými blokmi Varšavská zmluva a NATO
(Severoatlantický pakt) podpísali zástupcovia 22 štátov 15. novembra 1990 vo Viedni

dohodu o obmedzení konvenčných ozbrojených síl; najvyšší predstavitelia týchto štátov ju
podpísali v Paríži 19. novembra 1990.
Iné udalosti. Vo svete bolo stále veľa problémov. V roku 1990 to boli najmä:
- problém optimálneho politického systému a ideológie;
- ekologické problémy. Stále nie je dostatočne chránená príroda tejto planéty; ľudstvo
zasahuje nepriaznivo a neuvážene svojím technickým rozvojom na rastlinstvo a živočíšstvo,
tým však aj proti sebe;
- drogy. Napr. v USA prezident G. Bush vyhlásil otvorený boj proti drogám (spôsobujú
nemohúcnosť a nezodpovednosť v konaní ľudí);
- otázka mimozemských civilizácií. V novinách sa objavili správy o objavení sa
„mimozemšťanov“ na Zemi. V septembri 1990 vo Voroneži v ZSSR podľa očitých
svedkov pristál v miestnom parku lietajúci objekt UFO, z ktorého vystúpil mimozemšťan
(pravdepodobne robot). V Belgicku v júli 1990 sledovali občania, pozemné radary i stíhacie
lietadlá neznáme lietajúce objekty, ktorých let sa vymykal svojím správaním dosiaľ známym
fyzikálnym zákonom. Aj na Slovensku a Morave sa nad obcami objavili lietajúce objekty.
Na južnom Slovensku na Žitnom ostrove dokonca vošli do niektorých domov a obzerali si
ľudí. Zatiaľ to nevie nikto vysvetliť.
b) Udalosti v Česko-Slovensku v roku 1990.
Rok 1990 bol prechodným rokom v našej spoločnosti a to vo všetkých oblastiach spoločenského
života – v politickom, verejnom živote a v ekonomike – v dôsledku prechodu od totalitného
obdobia vlády KSČ k demokratickému spoločenskému systému charakterizovaného činnosťou
viacerých politických strán a hnutí. Česko-Slovensko sa už na rozdiel od Sovietskeho zväzu
skôr rozišlo s cestou tzv. reálneho socializmu. Ľudia totiž okrem potreby zdravia (ktoré je
závislé od vrodených dispozícií a od starostlivosti spoločnosti o zdravie človeka a o prírodu),
cítili tiež potrebu slobodne sa sebarealizovať. K tomu potrebujú slobodu konania ohraničenú
platnými demokratickými zákonmi, k čomu aj došlo. Ľudia však chcú byť aj hmotne lepšie
zabezpečení (aká však bude životná úroveň obyvateľov, to bude v budúcnosti závisieť od
výsledku radikálnej ekonomickej reformy). Dôležitý pre človeka je aj jeho vzťah k určitému
okruhu ľudí s rovnakými názormi a postojmi politickými, ekonomickými, svetonázorovými
a pod. (napr. príslušnosť k národu, príslušnosť k ochrancom slovenského jazyka, členstvo
v politickej strane alebo v hnutí, v cirkvi, v kultúrnej alebo športovej inštitúcii a pod.).
Keďže kvôli totalite väčšina obyvateľstva zanevrela aj na socializmus, nedôjde zrejme
k spojeniu socializmu s demokraciou (demokratický socializmus). V našej spoločnosti sa
preto začali presadzovať hnutia, ktoré chcú vybudovať politicko-ekonomický systém podľa
vzoru vyspelých kapitalistických štátov (demokratický kapitalizmus).
Ústavné zmeny – otázky štátoprávneho usporiadania. Po zrušení článku č. 4 ústavy
o vedúcej úlohe KSČ v našej spoločnosti (koncom roka 1989) bol uzákonený politický
systém viacerých politických strán a hnutí.
V roku 1990 začali pracovať odborné komisie na príprave federálnej a republikových ústav.
Doriešenie otázky štátoprávneho usporiadania Čiech a Slovenska (ohlásila sa aj Morava
s požiadavkou samostatnosti) však potrvá ešte dlho, aj ďalší rok, kým sa to „utrasie“ a nájde
také riešenie, ktoré uspokojí väčšinu obyvateľstva oboch republík.
V roku 1990 prestal existovať názov Československá socialistická republika a začal sa

používať názov Česko-Slovensko (pomlčková „vojna“) alebo Československá federatívna
republika (ČSFR).
1. marca 1990 schválila SNR návrh Vlády SSR na nový názov Slovenska v rámci federálneho
štátu – Slovenská republika. Štátny znak SR tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý
strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Štátna vlajka
SR sa skladá s troch rovnakých vodorovných pruhov: bieleho, modrého a červeného,
usporiadaných pod sebou. Štátnu pečať tvorí štátny znak SR, okolo ktorého je do kruhu
umiestnený nápis Slovenská republika. Štátnou hymnou SR sú prvé dve slohy piesne Janka
Matúšku Nad Tatrou sa blýska.
Namiesto Revolučného odborového hnutia vznikli na Slovensku Nezávislé slovenské
odbory.
Nové zákony. Zákonodarné zbory, jednak poslanci Federálneho zhromaždenia ČSFR
s celoštátnym pôsobením a na Slovensku poslanci SNR, schválili v roku 1990 množstvo
nových zákonov, resp. novelizácie zákonov politického alebo ekonomického charakteru.
Ľudia si začali zvykať na nové politické pojmy – vládna koalícia, konsenzus, lustrácie, tajný
spolupracovník ŠTB, atď., tiež na ekonomické termíny – radikálna ekonomická reforma,
súkromný podnikateľ, živnostník, akciová spoločnosť, prenájom, trhové hospodárstvo,
liberalizácia cien, privatizácia, reštitúcie, sociálne istoty, nezamestnanosť, atď. Ľudia
si budú musieť zvyknúť na to, že nebude musieť každý povinne pracovať a že vznikne
i nezamestnanosť.
Ku koncu roka 1990 sa začínala rozbiehať radikálna ekonomická reforma, v rámci ktorej
sa začali odbúravať štátne a celospoločenské vlastnícke vzťahy a začali sa vytvárať
predpoklady pre realizáciu súkromného vlastníctva a podnikania v budúcom období.
Centrálne plánované a riadené štátne hospodárstvo bude postupne z väčšej časti nahradené
vznikajúcimi súkromnými podnikateľmi, akciovými spoločnosťami a firmami (i so
zahraničným kapitálom) pre rozvoj trhového mechanizmu v ekonomickej sfére.
V bežnom živote sa zaviedlo oslovenie „pán“ namiesto „súdruh“ a v práci i v školách pozdrav
„dobrý deň“ namiesto „česť práci“.
Z významných zákonov schválilo FZ: napr. v apríli pravidlá súkromného podnikania,
koncom októbra 1990 zákon o „malej“ privatizácii (s platnosťou od 1.12.1990) a potom
zákon o samospráve miest a obcí (platnosť od 1.1.1991) i ďalšie zákony.
Politické udalosti v Česko-Slovensku. Z politických strán a hnutí v roku 1990 mali najväčší
vplyv Občianske fórum (v Čechách) a Verejnosť proti násiliu (na Slovensku). Prezidenta
Václava Havla v roku 1990 podporovala väčšina obyvateľstva, najmä pre jeho demokratické
postoje. Prezident si dobre rozumel s predsedom vlády ČSFR (premiérom) Mariánom
Čalfom, bývalým komunistom.
Najdôležitejšie politické udalosti v roku 1990 boli:
- voľby poslancov do FZ, SNR a ČNR v júni 1990. Na Slovensku vznikla vládna koalícia
VPN – KDH – Demokr. strana;
- voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí v novembri 1990.
V roku 1990 sa tiež začal postupný odchod vojsk Sovietskeho zväzu z územia ČeskoSlovenska.
Boj o uzákonenie slovenského jazyka. Na Slovensku v roku 1990 prebiehal boj o uzákonenie
slovenského jazyka ako spisovného jazyka na celom Slovensku. Slovenskej národnej
rade boli predložené 2 návrhy – návrh tzv. matičného zákona, ktorý navrhli predstavitelia

Matice slovenskej (predseda Jozef Markuš) – žiadal uzákoniť slovenský jazyk ako úradný
jazyk na Slovensku bez výnimky a návrh tzv. koaličného zákona – presadzovaný najmä
predstaviteľmi VPN a KDH, ktorý pripúšťal určité jazykové výnimky národnostným
menšinám (napr. občanom maďarskej národnosti na južnom Slovensku). Proti koaličnému
zákonu vystúpili v SNR napr. poslanci zo Slovenskej národnej strany (na protest opustili
rokovaciu sálu); vtedy tiež na podporu matičného zákona štrajkovala a demonštrovala časť
občanov a študentov v Bratislave a ďalších mestách Slovenska.
25. októbra 1990 bol schválený návrh koaličného zákona o slovenskom jazyku. Časť
Slovákov to považovala za zneváženie Slovákov a ústupok Maďarom. Požiadavku predsedu
Mat. slovenskej J. Markuša o nové riešenie tohto problému však predseda SNR F. Mikloško
odmietol. Na protest konalo niekoľko občanov v Bratislave hladovku (pod heslom „Za tú
našu slovenčinu“), ktorú však ešte včas prerušili. Je pravdou, že viacerí obyvatelia Slovenska
maďarskej národnosti nevedia po slovensky hovoriť, čítať a písať.
Boje o uzákonenie slovenského jazyka na Slovensku bez výnimky boli sprevádzané aj
hlasmi na väčšiu samostatnosť Slovenska. Predsedu FZ, ináč populárneho Alexandra
Dubčeka, ktorý sa pri príležitosti osláv 175. výročia narodenia Ľ. Štúra vyslovil za federáciu
Čechov a Slovákov, prítomní vypískali.
Kriminalita. V roku 1990 podstatne stúpla, najmä v oblasti majetkových trestných činov
a násilnej trestnej činnosti (zvýšil sa počet vrážd, znásilnení bolo na Slovensku v roku
1990 320, atď.). Je to problém zle chápanej humanity, ktorú je teraz (v období rodiacej
sa demokracie) módne vyhlasovať. Chybou bol tiež spôsob amnestie väzňov po „nežnej“
revolúcii. Väzni typu násilníkov, lupičov a vrahov nemali byť nerozvážne amnestovaní a bez
akejkoľvek prípravy a bez zabezpečenia následnej starostlivosti púšťaní na slobodu medzi
obyvateľstvo.
Tlač na Slovensku v roku 1990. Objavili sa nové denníky a časopisy vychádzajúce týždenne
a mesačne. Politické strany a hnutia začali vydávať svoje noviny, napr. Verejnosť (VPN),
Pravda (KSS), atď. Za politicky neutrálny sa hlásil denník Národná obroda. Objavili sa tiež
časopisy so sexuálnou tematikou.
Výhľady pre ďalšie obdobie. Ľudia si uvedomili, že demokratický socializmus teraz
nedostal šancu. Kto sa chce mať dobre, musí „chytiť rýchlik“ ekonomickej reformy, ktorá
speje k rozvinutému trhovému kapitalizmu. Tí, ktorí získali peniaze za totalitného systému,
ostali aj teraz na tom lepšie (podľa ministra V. Klausa neexistujú tzv. „špinavé peníze“).
Skončilo obdobie sociálnych istôt, ktoré garantoval socialistický štát. Cesta „malej“ a zrejme
v budúcom období i „veľkej“ privatizácie, reštitúcií, atď. sa bude uskutočňovať bez ohľadu
na jej dopad na sociálne istoty, to znamená, že bude nezamestnanosť, liberalizácia cien
tovarov a služieb a pod. Tí teda, najmä ktorí žili za socializmu poskromne a či už začnú
podnikať alebo ostatnú štátnymi zamestnancami, nemajú istotu ako to s nimi dopadne a aká
bude ich životná úroveň. Objavili sa obavy či prebiehajúca ekonomická reforma nezdeptá
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, najmä z radov rodín s viacerými deťmi, mladé rodiny,
dôchodcov, invalidov.
Patríme teraz k chudobnejším štátom Európy. Kurz koruny je voči silným menám nízky.
Napr., keď sme v ČSFR otvorili hranice, tak návštevníci z bohatých štátov zistili, že náš
tovar a služby sú pre nich veľmi lacné, čo aj využívali. V našich obchodoch sa však ceny
nemohli veľmi zvýšiť, lebo potom by bol tovar pre väčšinu našich obyvateľov nedostupný.
Objavil sa aj ďalší problém – nejednotnosť občanov Slovenska, či už v politických náhľadoch

(napr. na štátoprávne usporiadanie), na ekonomické záležitosti a pod. Všimli si to aj naši
krajania – Slováci, ktorí pred rokmi odišli natrvalo do zahraničia a teraz nás prišli navštíviť.
Želali si, aby sa slovenský národ bez ohľadu na stranícku, náboženskú a pod. príslušnosť
zjednotil a Slovensko po každej stránke – ale najmä ekonomickej – zveľadil.
c) Hlavné udalosti v Piešťanoch v roku 1990.
Kádrové zmeny vo funkciách vedúcich pracovníkov. Od januára 1990 sa v Piešťanoch
uskutočňovalo vyslovenie dôvery vedúcim pracovníkom, resp. voľba nového vedenia
MsNV, v podnikoch, závodoch a školách.
Činnosť politických strán a hnutí. Novovzniknuté resp. znovuobnovené politické strany
a hnutia začali realizovať svoje programy od začiatku roku 1990 aj v Piešťanoch.
Voľby do FZ, SNR a ČNR. V našom meste sa uskutočnili v dňoch 8. a 9. júna 1990.
Voľbám predchádzala organizačná príprava a predvolebný boj (mítingy, vyhlásenia, agitácia
a propagácia pod.).
Voľby samosprávnych orgánov mesta Piešťany. V meste sa uskutočnili v dňoch 22. a 23.
novembra 1990. Po nich MsNV v Piešťanoch v starej forme a zložení zanikol (zanikla funkcia
predsedu, odbory MsNV, atď.). V priebehu decembra novozvolené mestské zastupiteľstvo
a primátor mesta si zo svojich radov zvolili novú Radu mesta Piešťany. Začal sa tiež tvoriť
Mestský úrad v Piešťanoch, ktorý od začiatku roku 1991 naplno rozvinul svoju činnosť
ako výkonný orgán mestskej samosprávy; prednosta mestského úradu bol vymenovaný
mestským zastupiteľstvom na návrh primátora.
1. MsNV v Piešťanoch v roku 1990
1. Predseda MsNV a Rada MsNV v Piešťanoch v roku 1990
a) Výber kandidátov nového vedenia MsNV v roku 1990.
Na sklonku roku 1989. Plénum Mestského koordinačného výboru VPN vyslovilo nedôveru
doterajšiemu vedeniu MsNV a žiadalo vypracovať návrh na nové vedenie MsNV z radov
doterajších poslancov MsNV.
2. január 1990. Na Malej scéne I. Krasku sa uskutočnilo verejné predstavovanie 20tich poslancov, na ktorom sa sami poslanci rozhodli o tom, či budú kandidovať (2-ja sa
kandidatúry vzdali).
3. január 1990. Na 1. mimoriadnej schôdzi rady MsNV za prítomnosti zástupcov MsKV
VPN rada MsNV rozhodla, že na najbližšom plenárnom zasadnutí MsNV predloží svoju
demisiu ako celku. Zároveň V. Herman osobitne požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu
MsNV.
5. január 1990. Za „okrúhlym stolom“ sa stretli zástupcovia doterajšieho MsNV, MsKV VPN
a navrhovaní poslanci – kandidáti nového vedenia MsNV. Na základe predchádzajúceho
verejného predstavovania poslancov vyslovil MsKV VPN z nich 6-tim nedôveru a 11-tich
navrhol za kandidátov pripravovaného nového vedenia MsNV.
8. január 1990. Bola definitívne uzavretá kandidátka nového vedenia MsNV. Za nového
predsedu MsNV bol navrhnutý poslanec Štefan Hauser. Doterajšie plénum MsNV malo 80
poslancov (z ktorých bolo 52 členov KSČ a 28 boli príslušníkmi iných politických strán

alebo nestraníci); nové plénum MsNV je opäť 80-členné. Doterajšia rada MsNV mala 13
členov, z ktorých bolo 11 členov KSČ. Nová rada MsNV bude už 15-členná, v ktorej bude
5 členov KSČ a 10 zástupcov ostatných politických strán, nestraníkov a zástupcov VPN.
VPN trvalo aj na požiadavke, že predseda MsNV a tajomník MsNV musia byť bez straníckej
príslušnosti. Dohodla sa i účasť pozorovateľov na zasadnutiach rady MsNV.
b) Voľba nového predsedu a rady MsNV.
Voľba sa uskutočnila na verejnom 1. mimoriadnom plenárnom zasadnutí MsNV dňa
12.1.1990 v Dome umenia SF za prítomnosti novozvolenej podpredsedníčky ONV v Trnave
Dagmar Gašparíkovej. Prítomných bolo 61 poslancov pléna MsNV a niekoľko stoviek
občanov mesta.
Doterajšie vedenie MsNV v Piešťanoch odstúpilo. Nové vedenie MsNV (predseda
a rada MsNV) bolo zvolené verejným hlasovaním poslancov MsNV. Bolo schválených
12 navrhnutých členov rady s tým, že ďalší 3-ja členovia budú kooptovaní neskôr. Ďalší
podpredseda MsNV, tajomník MsNV a ďalší členovia rady MsNV boli zvolení na plenárnom
zasadnutí MsNV 1.2.1990.
Prítomní občania mesta neboli ani zo strany MsNV ani zástupcami MsKV VPN dostatočne
informovaní o tom, ako predložená kandidátka vznikla, ani o legislatívnych úpravách, ktoré
umožnia priamo kooptovať do rady MsNV zástupcov i z radov neposlancov a preto prejavili
svoju nespokojnosť. Tá sa ešte zväčšila, keď prítomným občanom nebolo umožnené v plnej
miere vystupovať so svojimi názormi v diskusii. Z druhej strany však treba povedať, že
občania mali možnosť ovplyvniť kandidátku nového MsNV v predchádzajúcich dňoch,
keď sa robil výber a preto prejavy nespokojnosti či nedôvery k niektorým poslancom a so
zložením nového vedenia MsNV, schváleného na tomto plenárnom zasadnutí, boli trochu
oneskorené a netaktné.
c) Nové vedenie a Rada MsNV v Piešťanoch – zvolené 12.1.1990.
Predseda MsNV a zároveň člena rady MsNV – Štefan Hauser, nar. roku 1929, bez politickej
príslušnosti, doteraz zamestnaný ako námestník riaditeľa v Poľnohospodárskych stavbách
Piešťany.
Podpredseda MsNV a zároveň člen rady MsNV – Ing. Ján Poturnaj, nar. v roku 1949, člen
KSČ, doteraz zamestnaný ako podpredseda MsNV pre výstavbu, plánovanie a financie.
Podpredseda MsNV – Ing. Ľudmila Kiššová, nar. v roku 1951, členka KSČ, doteraz
zamestnaná ako predsedníčka VĽK MsNV.
Ďalší členovia rady MsNV:
- Ladislav Bačík, nar. v roku 1933, bez politickej príslušnosti, zamestnaný na odbore školstva
ONV.
- Miroslav Kaško, nar. v roku 1959, bez politickej príslušnosti, zamestnaný ako zoraďovač
v k.p. Tesla Piešťany.
- Ing. Ivan Kollár, nar. v roku 1958, člen Strany slobody, zamestnaný ako zootechnik JRD
Tematín Modrovka.
- Milan Nedorost, nar. v roku 1947, bez politickej príslušnosti, elektromechanik v k.p. Tesla
Piešťany.
- Emil Rehánek, nar. v roku 1946, bez politickej príslušnosti, elektromechanik v k.p. Tesla
Piešťany.

- Ing. Juraj Sláma, nar. v roku 1940, člen KSČ, riaditeľ Stavebného podniku, š.p. Trnava.
- Erika Martančíková, nar. v roku 1942, bez politickej príslušnosti, laborantka vo VÚRCHu.
- Benedikt Danko, nar. v roku 1938, člen KSČ, riaditeľ I. ZŠ v Piešťanoch.
- JUDr. Peter Galo, nar. v roku 1949, člen KSČ, vedúci podnikovej kontroly v k.p. Tesla
Piešťany.
Bolo zvolených 12 členov rady MsNV, z toho 8 bolo nových, 4 boli členmi predchádzajúcej
rady MsNV (Ing. Poturnaj, Ing. Sláma, E. Martančíková,
B. Danko). V novej rade bolo
5 členov KSČ.
d) Vzdanie sa členstva v rade MsNV.
V priebehu januára 1990 sa vzdali členstva v rade MsNV poslanci Milan Nedorost, Ladislav
Bačík, Miroslav Kaško (ten odovzdal zároveň aj poslanecký mandát). Tým klesol dočasne
počet členov rady na 9.
e) Doplnenie vedenia a Rady MsNV v Piešťanoch – 1. febr. 1990.
Na 1. riadnom zasadnutí pléna MsNV dňa 1.2.1990 bol zvolený ďalší podpredseda MsNV
a člen rady MsNV JUDr. Ján Chmelo a tajomníčka MsNV a členka rady MsNV JUDr.
Alena Kaplanová. Boli tiež zvolení ďalší členovia rady MsNV – Ing. Soňa Kašičková, Ing.
Jaroslav Farkaš, Ing. Jozef Škodný, Jozef Fano. Tým sa upravil počet členov rady MsNV
na 15.
2. Plénum MsNV v Piešťanoch v roku 1990
a) Zánik poslaneckého mandátu z dôvodu rezignácie alebo odvolania a voľba
nových poslancov MsNV.
1.2.1990. Plénum MsNV v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa 1. februára 1990 v Dome
umenia SF za účasti verejnosti (po odvolaní a rezignácii niektorých poslancov) doplnil
počet svojich poslancov voľbou z navrhnutých kandidátov. Kandidátka bola prerokovaná
„za okrúhlym stolom“ 24. januára 1990 za prítomnosti zástupcov všetkých politických strán
a hnutia VPN v súlade s článkom II. Ústavného zákona Federálneho zhromaždenia ČSSR
o odvolaní a voľbe nových poslancov. Podľa článku I. Ústavného zákona FZ sa uskutočnilo
doplnenie za tých poslancov, ktorí sa vzdali svojej funkcie poslanca, alebo boli odvolaní
politickou stranou, ktorej sú členmi, pričom poslancov bez straníckej príslušnosti mohol
odvolať príslušný orgán Národného frontu po dohode s hnutím VPN. Počet členov pléna
MsNV bol 80. Súčasní poslanci pléna MsNV boli zvolení v roku 1986 (pre volebné obdobie
1986 – 90) v počte 80.
Rezignácia poslancov. Boli to 11-ti poslanci pléna MsNV: V. Herman, Ing. I. Osvald, RSDr.
A. Valová, J. Ščevko, JUDr. L. Sklárčik, Ing. V. Jezerský,
V. Ščevková, MUDr. V.
Klampár, MUDr. V. Daňo, Ing. J. Sedlák, MUDr. F. Vlček, CSc.
Poslaneckého mandátu sa tiež vzdal spolu s členstvom v novozvolenej rade MsNV M.
Kaško.
Odvolanie poslancov: Boli to doterajší 11-ti poslanci pléna MsNV:
Ing. L. Bábsky, D. Domorák, S. Turčan, Ing. L. Sabol, M. Tuhela, J. Siget,
Š. Sýkora,, V.
Komadel, J. Janeček, O. Brezula, J. Šmehlík.
Voľba nových poslancov MsNV: Bolo zvolených 18 nových poslancov MsNV:

- Ing. Ladislav Beleščák, technik, bez straníckej príslušnosti;
- MUDr. Stanislav Čársky, lekár, bez straníckej príslušnosti;
- Kornel Duffek, kultúrny pracovník, Strana zelených;
- Jozef Fano, technik, Demokratická strana;
- Ing. Jaroslav Farkaš, výsk. pracovník, Sociálnodemokratická strana;
- Emil Grznár, vedúci ubytovne, bez straníckej príslušnosti;
- JUDr. Ján Chmelo, právnik, bez straníckej príslušnosti;
- Ing. Jozef Jambor, technik, Kresťanskodemokratický klub;
- JUDr. Alena Kaplanová, právnička, bez straníckej príslušnosti;
- Ing. Soňa Kašičková, technička, Strana demokratického socializmu;
- JUDr. Alexander Kostolanský, právnik, Demokratická strana;
- Mária Lubušky, predavačka, bez straníckej príslušnosti;
- Anna Maťašová, domáca, bez straníckej príslušnosti;
- Emil Popelka, vychovávateľ, Strana demokratického socializmu;
- Emil Šimo, robotník, bez straníckej príslušnosti;
- Ing. Jozef Škodný, projektant, Strana zelených;
- Ing. Ľubomír Streicher, technik, bez straníckej príslušnosti;
- Emil Švec, technik, Kresťanskodem. klub.
Počet členov pléna MsNV bol potom 75, chýbalo ich ešte 5.
b) 6.3.1990. Doplnenie pléna MsNV. Uskutočnilo sa na mimoriadnom plenárnom zasadnutí
6.3.1990.
Zánik poslaneckého mandátu. Oľga Psalmanová, KSČ, plénum vzalo na vedomie.
Voľba nových poslancov MsNV. Na základe ústavného zákona zo dňa 23.1.1990 o odvolávaní
a voľbe nových poslancov plenárne zasadnutie zvolilo ďalších 6-tich poslancov MsNV:
Ladislav Kelečenyi, Strana dem. socializmu; Marián Ondris, Demokratická strana; Ing.
Ivan Samuhel, Kresťanskodemokratické hnutie; Ing. Miroslav Straka, Sociálnodem. strana;
Ing. Ružena Straková, VPN; Ing. Juraj Betko, KSČ.
Podľa článku 88 Ústavy ČSSR (v spojení s čl. IV. ústavného zákona SNR č. 79/1990 Zb.)
zložili potom zvolení poslanci predpísaný sľub poslanca národného výboru. Tým sa počet
poslancov v pléne MsNV upravil na 80.
c) Zmeny v pléne v priebehu roka 1990.
Zánik poslaneckého mandátu.
- Ing. Ján Poturnaj sa v júli 1990 vzdal poslaneckého mandátu;
- Mária Lubušky začiatkom septembra z dôvodu rezignácie.
Voľba nových poslancov. Rada MsNV preto v septembri navrhla 2-och nových poslancov,
ktorých plénum zvolilo:
- JUDr. Štefan Bartovic, za VPN;
- JUDr. Daniela Menyhardtová, za SNS (na 3. riad. plen. zasad. 27.9.1990).
Neschválenie zániku poslaneckého mandátu. Na 3. riadnom plenárnom zasadnutí MsNV
(celkove v roku 1990 siedmom) konaného dňa 27.9.1990 uznesením č. 40 plénum zobralo
na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu 4-och poslancov: Agneša Dolejšová, bez
polit. príslušnosti; Richard Trupp, bez polit. prísl.; Marián Chalás, KSS; Vladimír Boór, bez
stran. prísl.; bolo to však bez právnej účinnosti. Plénum MsNV konštatovalo, že plenárne
zasadanie MsNV v Piešťanoch má preto i naďalej 80 poslancov.

3. Aparát MsNV v Piešťanoch v roku 1990
A. Vedenie MsNV.
a) Voľba predsedu a podpredsedov MsNV. Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí 12.1.1990
boli zvolení:
1. predseda MsNV v Piešťanoch – Štefan Hauser, bez stran. príslušnosti;
2. podpredseda MsNV pre úsek plánu, financií, výstavby, územ. plánovania a
architektúry – Ing. Ján Poturnaj, člen KSČ;
3. podpredseda MsNV pre úsek MHDOP a bytového hospodárstva
- Ing. Ľudmila Kiššová, členka KSČ.
b) Voľba ďalšieho podpredsedu MsNV, tajomníka MsNV a podpredsedu
VĽK MsNV.
Na riadnom plenárnom zasadnutí MsNV 1.2.1990 boli zvolení:
- podpredseda MsNV pre úsek sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a
kultúry – JUDr. Ján Chmelo, bez straníckej príslušnosti;
- tajomníčka MsNV – JUDr. Alena Kaplanová, bez stran. prísluš.
c) Voľba predsedu VĽK MsNV. Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí MsNV dňa 6.3.1990
bola zvolená predsedníčka Výboru ľudovej kontroly MsNV v Piešťanoch – Ing. Ružena
Straková, VPN.
d) Rezignácia na funkciu podpredsedu MsNV a neúspešná voľba nového podpredsedu MsNV.
Po odstúpení Ing. Jána Poturnaja z funkcie podpredsedu MsNV pre úsek výstavby, územného
plánovania a architektúry MsNV v polovici roka 1990 mal byť zvolený nový podpredseda
MsNV. Rada MsNV uznesením č. 154 zo dňa 7.8.1990 navrhla do tejto funkcie člena rady
MsNV Ing. Jozefa Škodného ako kandidáta za radu MsNV. Na stretnutí politických strán
a hnutí „za okrúhlym stolom“ dňa 14.8.1990 však tento návrh nebol prijatý. Dňa 28.8.1990
po jednaní „za okrúhlym stolom“ navrhol MsKV VPN za podpredsedu MsNV poslanca
JUDr. Štefana Bartovica ako kandidáta „okrúhleho stola“.
Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí MsNV dňa 7.9.1990 bolo zo 79 riadne zvolených
poslancov prítomných iba 49. V súlade s rokovacím poriadkom bol na prijatie závažného
rozhodnutia potrebný nadpolovičný súhlas zvolených poslancov. V 1. kole z prítomných 49
poslancov hlasovalo: za JUDr. Bartovica – 30, za Ing. Škodného – 12, zdržalo sa hlasovania
– 5, neplatné hlasy – 2.
V 2. kole z prítomných 48 poslancov hlasovalo: za JUDr.
Bartovica – 30, proti – 18. V oboch kolách volieb boli prítomní všetci členovia rady MsNV.
Podpredseda MsNV teda nebol zvolený. MsKV VPN potom dňa 11.9.1990 odvolal
kandidatúru p. Bartovica.
B. Útvar hlavného architekta mesta Piešťany
Rada MsNV schválila na 8. riadnej schôdzi dňa 24.5.1990 návrh na menovanie Ing. arch.
Viery Kajlichovej do funkcie vedúcej útvaru hlav. architekta mesta Piešťany s platnosťou
od 1.6.1990.
Predtým bol vedúcim útvaru Ing. arch. Peter Chudý.

C. Odbory MsNV v Piešťanoch v roku 1990
a) Odvolanie a menovanie vedúceho odboru MH DOP a CR.
Plenárne zasadanie MsNV dňa 6.3.1990 odvolalo z funkcie vedúcej odboru miestneho
hospodárstva, DOP a CR Ing. Martu Deleu s platnosťou od 31.3.1990 a poverilo zastupovaním
vedúceho odboru Ing. Milana Zálešáka, samostatného odborného referenta odboru do doby
ustanovenia vedúceho odboru.
b) Vedúci odborov MsNV v 1. polroku 1990. Ku dňu 29.3.1990 boli na základe uznesenia
č. 12 mimoriadneho plenárneho zasadnutia MsNV dňa 29. marca 1990 odvolaní z funkcie
vedúceho odboru MsNV: JUDr. T. Chrenková, Ing. J. Lipka, A. Nebenführová (vedúca
bytového odboru), M. Ondrušková, K. Škodoň. Zároveň bolo uložené tajomníčke MsNV
JUDr. A. Kaplanovej vypísať ihneď konkurz na funkcie vedúcich odborov MsNV.
Do doby vykonania konkurzov uvedené plénum uznesením č. 13 s účinnosťou od 30. marca
1990 poverilo zastupovaním vedúcich odborov:
- JUDr. Tatiana Chrenková – odbor sociálnych vecí a zdravotníctva MsNV;
- Ing. Jozef Lipka – odbor výstavby a ÚPA MsNV;
- Mária Ondrušková – finančný odbor MsNV;
- Karol Škodoň – odbor školstva a kultúry MsNV;
- Jozef Valachovič – plánovací odbor;
- Ľubomír Valo – odbor organizačný a vnútorných vecí MsNV;
- Irena Zábranská – bytový odbor.
Pozn. K. Škodoň bol poverený len do 31.5.1990 a od 1.6.1990 bola poverená zastupovaním
ved. odboru PhDr. Silvia Mezovská.
c) Zrušenie a zriadenie odborov MsNV v Piešťanoch a ustanovenie vedúcich odborov. Na 2.
riadnom plenárnom zasadaní MsNV dňa 21.6.1990 boli uznesením č. 25:
- zrušené 4 odbory – plánovací odbor, finančný odbor, bytový odbor, odbor miestneho
hospodárstva, dopravy, obchodu, poľnohospodárstva a cestovného ruchu dňom 30. júna
1990;
- zriadené – odbor finančný, odbor majetkoprávny, odbor dopravy a miestneho hospodárstva,
odbor obchodu a bytový, odbor životného prostredia dňom
1. júla 1990.
Uvedené plénum zároveň uznesením č. 26 na základe výsledkov konkurzného konania pre
funkciu vedúceho odboru od 1. júla 1990 ustanovilo:
- Ing. Jozefa Lipku – do funkcie vedúceho odboru výstavby a ÚPA MsNV;
- Ľubomíra Valu – do funkcie ved. odb. organizačného a vnút. vecí MsNV;
- JUDr. Tatianu Chrenkovú – do funkcie ved. odb. zdravotníctva a sociál. vecí
MsNV;
- Ing. Milana Zálešáka – do funkcie ved. odb. obchodu a cestov. ruchu MsNV;
- PhDr. Silviu Mezovskú – do funkcie ved. odboru školstva a kultúry MsNV;
Zároveň boli od 1.7.1990 zastupovaním vedúceho odboru poverení:
- Mária Ondrušková – finančný odbor MsNV;
- Peter Haring – odbor dopravy a MH MsNV.
d) Odvolanie a menovanie vedúceho finančného odboru MsNV. Na návrh rady MsNV
zo dňa 24.9.1990 odvolalo 3. riadne plenárne zasadnutie dňa 27.9.1990 uznesením č. 46

Máriu Ondruškovú, poverenú vedením finančného odboru MsNV. Poverilo zastupovaním
vedúceho finančného odboru Ing. Oľgu Brázdovičovú dňom 27.9.1990 až do 31.12.90.
D. Komisie rady MsNV, komisie MsNV v roku 1990
a) Komisie rady MsNV. Rada MsNV na 1. riadnej schôdzi dňa 17.1.1990 prerokovala
problematiku 12-tich komisií Rady MsNV v Piešťanoch a schválila:
- odvolanie z funkcie nasledovných predsedov komisií rady MsNV – D. Domoráka, V.
Hermana, Ing. L. Bábskeho, Ing. Ľ. Kiššovú;
- zmenu názvu komisie rady MsNV – komisia pre riadenie, koordináciu a vyhodnocovanie
socialistickej súťaže národných výborov sa zmenila na komisiu pre riadenie investičnej časti
akcie „Z“ a brigádnickej činnosti;
- zvolenie – Ing. Ľudmilu Kiššovú do funkcie predsedníčky komisie pre riadenie boja proti
burinám;
- stav. Štefana Hausera do funkcie predsedu povodňovej komisie a za člena rady riaditeľov;
- Ing. Jozefa Dragulu do funkcie predsedu občianskej komisie;
- poverenie zastupovaním – predsedu komisie pre riadenie investičnej časti akcie „Z“
a brigádnickej činnosti Ing. Jána Poturnaja;
- predsedu mzdovej komisie Ing. Ľudmilu Kiššovú (uznesením č. 100/1990-R z 8. riadnej
schôdze rady MsNV dňa 24. mája 1990 bola do tejto funkcie ustanovená JUDr. Alena
Kaplanová);
- predsedu komisie pre brannú výchovu B. Danku;
- predsedu Zboru pre občianske záležitosti Ing. Ľ. Kiššovú;
- predsedu komisie pre koordináciu sociálnej prevencie, kriminality a inej protispoločenskej
činnosti Ing. Ľ. Kiššovú;
- predsedu komisie pre otázky cigánskych obyvateľov B. Danku;
- zriadenie novej komisie rady MsNV – názvoslovná komisia rady MsNV a Ing. Ľ. Kiššová
bola poverená zastupovaním predsedu.
Do funkcií predsedov komisií rady MsNV boli teda zvolení, resp. poverení zastupovaním
členovia Rady MsNV v Piešťanoch.
Rada MsNV na 4. riadnej schôdzi dňa 15.3.1990 súhlasila uznesením č. 47/1990-R so
zriadením Dislokačnej komisie pri R-MsNV v Piešťanoch (členom komisie sa stal aj zástupca
Zväzu drobných podnikateľov mesta Piešťany) – problematika nebytových priestorov
v meste.
b) Komisie MsNV.
Mimoriadne plenárne zasadanie MsNV dňa 6. marca 1990 uznesením č. 3 – odvolalo –
predsedov, tajomníkov a členov 13-tich komisií MsNV, ktoré pracovali pri jednotlivých
odboroch MsNV; odvolaní boli nasledujúci predsedovia, resp. tajomníci: MUDr. V. Klampár
(plánovacia komisia), Ing. V. Jezerský (finančná), Š. Hauser (výstavby), Ľ. Komlóši (miestn.
hospodárstva), E. Rehánek (bytová), E. Kubánová (obchodu a cestovného ruchu), E. Frič
(dopravy), Ing. J. Hložková (poľnohospodárstva, lesného a vodného hosp.), O. Psalmanová
(školská), PhDr. S. Mezovská (kultúry), MUDr. F. Vlček, CSc. (sociálnej a zdravotnej),
JUDr. L. Sklárčik (na ochranu verejn. poriadku), MUDr. V. Daňo (komisia pre mládež
a telesnú výchovu);
- zrušilo – komisiu plánovaciu, komisiu finančnú, komisiu miestneho hospodárstva, komisiu

obchodu a cestovného ruchu;
- zriadilo – komisiu ekonomickú, komisiu miestn. hospodárstva, obchodu a cest. ruchu,
komisiu životného prostredia;
- zvolilo – predsedov, tajomníkov a členov komisií MsNV:
- Ing. Pavol Šišovský (KSČ) – predseda ekonomickej komisie;
- Milan Nedorost (bez stran. prísl.) – preds. kom. výstavby a územ. plán.;
- Emil Grznár (bez stran. prísl.) – preds. kom. miest. hosp., obch. a CR;
- Anna Maťašová (bez stran. prísl.) – predseda kom. bytovej;
- Tatiana Kubová (bez stran. prísl.) – tajomn. kom. poľnohosp., lesného a
vodného hosp.;
- Emil Popelka (Strana demokrat. socializmu) – preds. kom. školstva;
- Margita Knapová (bez stran. prísl.) – tajom. kom. kultúry;
- MUDr. Stanislav Čársky (bez stran. prísl.) – preds. kom. sociálnej a zdrav.;
- Ing. Ivan Samuhel (KDH) – predseda kom. na ochranu verej. poriadku;
- Emil Stanko (bez stran. prísl.) – preds. kom. pre mládež a tel. vých.;
- Emil Švec (KDH) – preds. kom. dopravy;
- Kornel Duffek – preds. kom. živ. prostredia.
c) Správne komisie MsNV.
Mimoriadne plenárne zasadanie MsNV dňa 6. marca 1990 uzn. č. 3:
- odvolalo – predsedov, tajomníkov a členov 7-ich správnych komisií MsNV a
komisie starostlivosti o rodinu a deti;
- zvolilo – predsedov, tajomníkov a členov správnych komisií MsNV:
- Božena Papánková (KSČ) – preds. kom. starostlivosti o rodinu a deti;
- Ing. Zlatica Tapferová (bez stran.prísl.) – preds. správ. kom. na úseku finanč.;
- Richard Trupp (bez stran. prísl.) – preds. správ. kom. na úseku výst. a územ.
plán.;
- Eva Kubánová (bez stran. prísl.) – preds. správ. kom. na úseku miest. hosp.,
obchodu a CR;
- Emil Švec (KDH) – preds. správ. kom. na úseku dopravy;
- Emil Šimo (bez stran. prísl.) – preds. správ. kom. na úseku bytovom;
- Jana Ševčíková (bez stran. prísl.) – preds. správ. kom. na úseku škols. a kult.;
- Ing. Ján Blaho (Dem. strana) a Ivan Klučovský (KSČ) – členovia správ. kom.
na úseku spolužitia.
4. Rada MsNV v Piešťanoch v roku 1990 – zasadnutia
Uvedené sú termíny zasadnutí rady a niektoré významnejšie prerokované záležitosti.
Rada MsNV zároveň prerokovávala a schvaľovala aj materiály predkladané na rokovanie
a schválenie plénom MsNV.
3.1.1990 – 1. mimoriadna schôdza R – MsNV. Viedol ju ešte V. Herman. Zaoberala sa
najmä prípravou volieb členov R – MsNV na mimoriadnom plenárnom zasadnutí MsNV.
Uznesenia č. 1 – 7.
17.1.1990 – 1. riadna schôdza R – MsNV. Viedol ju nový predseda MsNV v Piešťanoch
Štefan Hauser. Uznesenia č. 8 – 19.
1. Prerokovanie a schválenie plánu práce R – MsNV a pléna MsNV na 1. štvrťrok 1990

(uzn.č.8).
2. Schválenie predbežných (provizórnych) plánov práce odborov MsNV (uzn.č.9).
3. Zmeny vo funkciách predsedov komisií R – MsNV (odvolania, zvolenia, poverenie
zastupovaním), zriadenie novej komisie R – MsNV (uzn.č.10).
4. Pozastavenie projektovej dokumentácie na výstavbu Domu – penziónu dôchodcov
z dôvodu nesúhlasu občanov, pretože stavba by zabrala z územia v okolí sídliska, ktorého je
nedostatok a teraz je využívané deťmi. Treba vyhľadať novú lokalitu na umiestnenie stavby
(uzn.č.12).
5. Rada MsNV schválila nepravidelné vydávanie občasníka „Piešťanská verejnosť“. Za
zodpovednú redaktorku bola určená p. Zora Petrášová. Financovanie sa zabezpečovalo cez
MsKS – bola to úloha pre vedúceho odboru školstva a kultúry K. Škodoňa a riaditeľa MsKS
K. Duffeka (uzn.č.13).
6. R – MsNV schválila za člena dozornej rady účastinnej spoločnosti Interthermal Piešťany
pracovníka MsNV a člena R – MsNV Ing. J. Poturnaja (uzn.č.14).
7. Boli pridelené priestory pre niektoré politické strany a hnutia:
- priestory MsV KSS na Kukučínovej ulici pre dočasné užívanie MsKV VPN;
- priestory SZŽ na Kukučínovej ulici pre dočasné užívanie MsV NF SSR;
- priestory MsV ZČSSP na Pribinovej ulici pre dočasné užívanie MsV KSS (uzn.č.15).
8. Doporučenie Rade ONV v Trnave stanoviť odmenu za výkon funkcie novému predsedovi
MsNV v Piešťanoch Š. Hauserovi 5 000,- Kčs mesačne a osobitný príplatok vo výške 2 400,Kčs mesačne s platnosťou od 15.1.1990 (uzn.č.16).
9. Vydanie osvedčenia podľa zák. č. 255/1946 Zb. pre Annu Mrnkovú, narodenú v roku 1934,
bytom Piešťany. Menovaná bola počas 2. svetovej vojny v protektoráte Čechy a Moravy
v roku 1942 spolu s matkou H. Dendisovou odtransportovaná do koncentračného táboru
v Terezíne. Menovaná predložila potrebné svedectvá (uzn.č.18).
25.1.1990 – 2. riadna schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 20 – 25.
1. Odsúhlasenie návrhu na premenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev v meste.
Návrh podliehal ešte schváleniu plénom MsNV (uzn.č.24).
1.2.1990 – 2. mimoriadna schôdza R – MsNV. Uznesenie č. 26/1990-R.
R – MsNV zobrala na vedomie: kádrové zmeny v pléne MsNV a návrhy na doplňujúcich
kandidátov do rady MsNV a aparátu MsNV.
15.2.1990 – 3. riadna schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 27 – 37.
1. Rada schválila projektovú dokumentáciu stavby „Úprava križovatky II/499 a miestnej
komunikácie v Piešťanoch“. Dosiahne sa tým väčšia priepustnosť križovatky pomocou
cestnej svetelnej signalizácie (uzn.č.32).
2. Schválenie plánu investičnej časti akcie „Z“ na rok 1990 (uzn.č.33).
3. Odsúhlasenie zriadenia Poradného zboru R – MsNV v Piešťanoch, ktorý sa zostavil
z odborníkov – zástupcov jednotlivých združení pôsobiacich na území mesta (uzn.č.34).
4. Kontrola plnenia uznesení R – MsNV (uznesenie č. 30).
5. Rozbor výkonu štátnej správy odbormi MsNV v Piešťanoch (uzn.č.31).
6.3.1990 – 3. mimoriadna schôdza R – MsNV. Uznesenie č. 38/1990 – R.
1. Rada zobrala na vedomie a doporučila plenárnemu zasadaniu na prerokovanie: informáciu
k návrhu nových poslancov MsNV, o zrušení a zriadení nových komisií MsNV, atď.
15.3.1990 – 4. riadna schôdza R – MsNV. Uznesenie č. 39 – 54.
1. Odsúhlasenie zriadenia dislokačnej komisie pri R – MsNV. Komisia v spolupráci

s odborom MH DOP a CR bude rozhodovať o prideľovaní nebytových priestorov osobám
alebo organizáciám (uzn.č.47).
2. Schválenie návrhu na zmenu využitia Domu ľudových milícií pre účely dočasného
umiestnenia Osobitnej školy. Kolaudačné a dislokačné rozhodnutie vydá vedúci odboru MH
DOP a CR (uzn.č.48).
3. Zbor pre občianske záležitosti pri R –MsNV k 1.4.1990 bol zrušený (uzn.č.49).
4. Stanovenie mesačnej odmeny za výkon funkcie dňom zvolenia v sume
100,- Kčs: členom rady MsNV (ktorí nie sú pracovníkmi MsNV);
- podpredsedovi VĽK MsNV;
- predsedom komisií MsNV (uzn.č.50).
5. Schválenie návrhu na zaslanie oficiálnej pozvánky starostovi mesta Heinola k návšteve
mesta Piešťany v termíne august resp. september pre 5-člennú delegáciu na 6 dní (uzn.č.52).
6. Odsúhlasenie založenia štátneho podniku Kovomontáže Piešťany k 1.4.1990 (predtým to
bol nesamostatný závod Kovovýroba) – uzn.č. 54.
29.3.1990 – 5. riadna schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 55 – 72.
1. Rada MsNV zobrala na vedomie vyhodnotenie činnosti za rok 1989 a plány činnosti na
rok 1990 Mestskej knižnice, kina Moskva a Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch
(uzn.č.55 a č.56).
2. Odsúhlasenie zriadenia Piešťanského stavebného bytového družstva (uzn.č.58).
3. Schválenie návrhu na zriadenie novej organizácie na území mesta Piešťany: „Inštitút
výchovy a vzdelávania federálneho úradu pre normalizáciu a meranie“ (uzn.č.59).
4. Návrh na odvolanie členov VĽK MsNV a návrh na nové zloženie VĽK MsNV – predložil
sa na schválenie najbližšiemu plenárnemu zasadaniu (uzn.č.62).
5. Návrh na odvolanie všetkých vedúcich odborov MsNV dňom 1. apríla 1990 a zároveň
návrh na poverenie funkciou vedúceho odboru až do výsledkov konkurzného konania
(uzn.č.63).
6. Návrh na odvolanie riaditeľov organizácií (kultúrnych) riadených a spravovaných MsNV
– kina Moskva, MsKS a Mestskej knižnice v Piešťanoch. Zároveň návrh na poverenie
vykonávaním funkcií riaditeľov až do výsledkov konkurz. kon. (uzn.č.64).
7. Návrh na vytvorenie samostatných štátnych podnikov:
- Mlyny a cestovinárne Piešťany ku dňu 1.4.1990;
- Tesla Piešťany ku dňu 1.4.1990 (uzn.č.66).
8. Odvolanie vedúceho útvaru hl. arch. Ing. Petra Chudého dňom 30.3.1990 a zároveň
poverenie funkciou vedúceho útvaru hl. architekta mesta Piešťany Ing. P. Chudého až do
výsledku konkurz. konania (uz.č.68).
9. Odvolanie riaditeľa Bytového hospodárstva v Piešťanoch p. Miroslava Jančoka dňom
30.3.1990 (uzn.č.71).
23.4.1990 – 6. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 73 – 82.
1. Schválenie projektovej úlohy „Prístavba školskej jedálne a rekonštrukcia I. ZŠ“. Plán
predpokladal 340 stravníkov, celkový náklad 5,263 mil. Kčs a dobu výstavby 16 mesiacov
(uzn.č.73).
2. Schválenie stanoviska Poradného zboru R – MsNV o prehodnotení investícií stavieb
pripravovaných na území Piešťan. Bola zatiaľ zastavená príprava, resp. zamietnutá realizácia
nasledujúcich stavieb: rehabilitačné zariadenie SZVD (obava, aby to nebol druhý Družbyt
– nevhodná stavba v centre mesta), klub ZM Tesla, 35 bytových jednotiek na Ul. ČSA, 23

byt. jednotiek Centrum, 93 byt. jednotiek Centrum a hromadná bytová výstavba v lokalite
Okrsok X – Orviský kút (uzn.č.74).
3. Schválenie II. fázy režimu komplexnej bytovej výstavby na rok 1990 pre mesto Piešťany.
Požiadanie účastníkov KBV o splnenie plánovaných úloh v roku 1990: Stavoinvesta IIO
Bratislava; Pozemné stavby, š.p. Trnava; Pozemní stavby Zlín; Stavebný podnik, š.p. Trnava;
Stavoprojekt š.p. Trnava; OSBD Trnava (uzn.č.75).
4. Schválenie zmeny a úpravy plánu investičnej časti akcie „Z“ pre rok 1990 (uzn.č.77).
5. Súhlas so vznikom výrobného družstva invalidov – Elektronika – na území mesta Piešťany
v bývalej hale Tesly Piešťany od 1.5.1990 (uzn.č.79).
6. Schválenie zriadenia Aktívu pre občianske záležitosti pri Rade MsNV v Piešťanoch
(uzn.č.81).
4.5.1990 – 7. schôdza R – MsNV. Uznesenie č. 83/1990-R.
1. Schválenie organizačno-technického zabezpečenia volieb do Federálneho zhromaždenia
a Slovenskej národnej rady. Boli zriadené:
- 11-členná komisia pre zabezpečenie volieb (Š. Hauser – preds. komisie);
- 9-členná komisia pre zabezpečenie volebných miestností;
- 5-členná komisia pre hospodársko-dopravné zabezpečenie volieb.
Bolo určených 25 spoločných volebných okrskov. Tiež bol schválený návrh vyhlášky
o vyložení zoznamu voličov. Rada MsNV menovala 25 zapisovateľov okrskových volebných
komisií, tiež 7. člena a jeho náhradníka 25-ich okrskových volebných komisií OVK.
24.5.1990 – 8. schôdza R . MsNV. Uznesenia č. 84 – 100.
1. Rada zobrala na vedomie predložený miestny poradovník pre pridelenie bytov na obdobie
1. polroku 1990 (uzn.č.87).
2. Rada zobrala na vedomie správu o rozpočte a finančnom pláne na rok 1990 v hospodárstve
riadenom MsNV v Piešťanoch (uzn.č.88).
3. Konštatovanie havarijného stavu lahôdkárenskej výrobne Zdroj Trnava na sídlisku TOM
a zabezpečenie nového objektu v miestnej časti Kocurice formou ekonomického prenájmu
(uzn.č.94).
4. Vzaté boli na vedomie výsledky konkurzného konania na obsadenie funkcií vedúcich
odborov MsNV. Výsledky ešte prerokovalo a schválilo plenárne zasadanie MsNV dňa
31.5.1990 (uzn.č.97).
31.5.1990 – 9. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 101 a 102.
1. Rada MsNV na základe výsledkov konkurzného konania ustanovila do funkcie riaditeľa
kina Moskva Jozefa Valachoviča dňom 1.6.1990. Poverila vedením MsKS Kornela Duffeka
na mesiac jún 1990. Poverila dočasným vedením mestskej knižnice Margitu Knapovú
(uzn.č.101).
2. Zrušenie niektorých odborov MsNV a zriadenie nových odborov MsNV (uzn.č.102).
21.6.1990 – 10. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 103 – 112.
1. Rada zobrala na vedomie správu o plnení úloh štátneho výkonného plánu a rozpočtu
v hospodárstve riadenom MsNV v Piešťanoch v roku 1989 a schválenie záverečného účtu
MsNV v Piešťanoch za rok 1989 (uzn.č.107).
2. Schválenie rozpočtu a finančného plánu na rok 1990 v hospodárstve riadenom MsNV
v Piešťanoch (uzn.č.108).
3. Ustanovenie do funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch – Anna
Galovičová od 1.7.1990. Poverenie funkciou riaditeľky mestskej knižnice – pani Margita

Knapová až do výsledkov nového konkurzného konania. Rada MsNV tiež zobrala na vedomie
stanovisko VĽK MsNV o výsledku šetrenia na úseku Mestskej knižnice v Piešťanoch,
vykonaného z dôvodu listu pracovníčok knižnice adresovaného R – MsNV (uzn.č.109).
4. R – MsNV zobrala na vedomie návrh na riešenie názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území mesta (uzn.č.110).
5. Návrh Generelu rozmiestnenia služieb v meste Piešťany poskytovaných stánkovým
spôsobom (vytipovanie lokalít pre umiestnenie stánkov, technické riešenie predajného
stánku, urbanisticko-architektonické riešenie); (uzn.č.111).
9.7.1990 – 11. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 113 – 126.
1. Schválenie základného platu riaditeľovi kina Moskva p. J. Valachovičovi, v sume 3 500,Kčs a riaditeľke MsKS p. A. Galovičovej v sume 3 600,- Kčs s platnosťou od 1.7.1990
(uzn.č.113).
2. Schválenie návrhu na vyňatie 3-izbového bytu (bol voľný) z bytového fondu v Piešťanoch,
Bratislavská ul. č. 10. ktorého vlastníkmi sú manželia Danyalovi na iné účely ako na bývanie
– na prevádzkovanie Snack-baru (uzn.č.117).
3. Súhlas s návrhom na pridelenie nehnuteľnosti (nebytový priestor) vo vlastníctve čs.
štátu formou ekonomického prenájmu pre Pavla Tapušíka, bytom Vodárenská 74, Piešťany.
Odbory MsNV dostali za úlohu vypracovať zásady o ekonomickom prenájme, kde budú
stanovené práva a povinnosti užívateľov a vlastníkov (uzn.č.119).
4. Schválenie členov štábu CO, členov obrany CO a spojky osobných áut (uzn.č.123).
5. Rada zobrala na vedomie informatívnu správu o akulturačnom procese občanov Rómov
(cigánov) na území kúpeľného mesta Piešťany (uzn.č.124).
17.7.1990 – 12. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 127 – 130.
1. Rada zobrala na vedomie informáciu o ponuke americkej firmy Slovakabel (uzn.č.127).
2. Schválila návrh na udelenie verejného uznania majorovi Petrovi Rehákovi, náčelníkovi
Obvodného oddelenia VB v Piešťanoch (uzn.č.128).
26.7.1990 – 13. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 127 – 137.
1. Informácia poslancov FZ a SNR zo zasadnutí parlamentov – predložili Ing. Augustín
Jambor a Ing. Peter Sabo (uzn.č.127).
2. Schválenie počtu členov rád v podnikoch KSMP, š.p. Piešťany, Bytové hospodárstvo,
š.p. Piešťany, Kovomontáže, š.p. Piešťany – po 8 členov. Zároveň rada ustanovila po 4-och
členov do každej z uvedených rád a ostatných 4-och členov rady si v podnikoch zvolia
v súlade s § 20, ods. 2 zákona o štátnom podniku. Zakladateľom uvedených podnikov je
MsNV Piešťany.
3. R – MsNV uložila finančnému odboru MsNV vypracovať harmonogram mimoriadnej
inventarizácie hospodárskych prostriedkov na MsNV k 1.7.1990 (uzn.č.137).
30.7.1990 – 14. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 138 – 148.
1. R – MsNV uložila P. Haringovi, poverenému vedením odboru dopravy a MH zabezpečiť
konkurzné konanie na miesto riaditeľa š.p. Bytové hospodárstvo Piešťany, s termínom
ukončenia do 30.9.1990. Zároveň z funkcie riaditeľa bol odvolaný p. Miroslav Jančok
a zároveň bol poverený vedením štátneho podniku až do nástupu nového riaditeľa (uzn.č.138).
2. Schválenie listu VĽK MsNV a listu JUDr. Jána Chmelu s tým, aby obidva listy boli
zaslané novinám Verejnosť na uverejnenie ako odpoveď na uverejnenie listu riaditeľky
mestskej knižnice p. Knapovej (uzn.č.141).
7.8.1990 – 15. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 149 – 151.

1. Na základe priebehu a výsledku konkurzného konania vymenovala R – MsNV Ing.
Aladára Šimku do funkcie riaditeľa š.p. Kovomontáže s účinnosťou od 8.8.1990 v zmysle §
19, ods. 1 zák. č. 111 z roku 1990 Zb. o štátnom podniku (uzn.č.149).
2. R – MsNV prerokovala návrh kandidáta na funkciu podpredsedu MsNV (uzn.č.151).
16.8.1990 – 16. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 152 až 164.
1. Neschválenie predloženého návrhu na veliteľa dobrovoľného verejného požiarneho zboru
Piešťany – mestská časť Banka (uzn.č.152).
2. Informácia o ponuke firmy Slovakábel Colorado Corporation o udelenie výhradného
práva na káblovú televíziu (uzn.č.153). Pozn. Uzavrieť zmluvu nebolo možné aj preto, že
právnickou osobou bol vtedy len MsNV a nie mesto.
3. Odsúhlasenie návrhu spôsobu prijímania, prerokúvania a vybavovania petícií adresovaných
MsNV v Piešťanoch (uzn.č.157).
4. Odsúhlasenie zmeneného návrhu na určenie poplatku na zvláštne užívanie verejného
priestranstva mestského trhoviska z dôvodu poriadania predajných búrz (poplatok za 1
m2 denne zabratej plochy sa znížil z 3,- Kčs na 1,50 Kčs s účinnosťou do 31.12.1990),
(uzn.č.161).
5. Informácia o vývoze fekálií v mestskej časti Banka (uzn.č.163).
7.9.1990 – 17. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 165 až 193.
1. Informácia z 3. a 4. schôdze SNR – JUDr. Ján Chmelo, poslanec SNR (uzn.č.165).
2. Informácia o činnosti funkcionárov MsNV medzi zasadnutiami R – MsNV (uzn.č.166).
3. Schválenie výsledkov hospodárenia v hospodárstve riadenom MsNV v Piešťanoch: rozpočet MsNV za 1. polrok 1990:
príjmy 42 313 513,67 Kčs
výdavky 42 680 145,69 Kčs
- za hospodárske organizácie – zisk za 1. polrok 1990:
Komunálne služby mesta Piešťany
186 471,92 Kčs
Bytové hospodárstvo mesta Piešťany
7 572 107,87 Kčs
Kovomontáže Piešťany
2 042 823,28 Kčs
Zároveň R – MsNV schválila úpravu rozpočtu potvrdených záväzných ukazovateľov pre
rok 1990:
- podiel na dani zo mzdy (zníženie o 1 mil. Kčs)
43 786 000,- Kčs
- neinvestičné dotácie ŠHO (zníženie o 1 mil. Kčs)
20 565 000,- Kčs
- účelová dotácia na investičnú výstavbu
(zvýšenie o 500 000,- Kčs)
2 000 000,- Kčs
(uzn.č.167).
4. Schválenie návrhu na ustanovenie p. Anny Galovičovej do funkcie zodpovednej redaktorky
a členky redakčnej rady mesačníka Revue Piešťany s účinnosťou od 1.9.1990. Tiež bol
schválený JUDr. Ján Chmelo, podpredseda MsNV, za člena redakčnej rady Revue Piešťany
(uzn.č.168).
5. Schválenie návrhu zásad činnosti a zmeny organizačnej štruktúry Útvaru hlavného
architekta v Piešťanoch (uzn.č.169).
6. Informácia o zániku poslaneckého mandátu Márie Lubušky z dôvodu rezignácie.
Poslanecký zbor MsNV v Piešťanoch (plénum) mal potom 78 členov. Preto boli navrhnutí
2-ja noví poslanci – JUDr. Daniela Menyhardtová a JUDr. Štefan Bartovic (uzn.č.171 a 172).
7. R – MsNV zobrala na vedomie návrh kandidáta politických strán a hnutí na funkciu

podpredsedu MsNV – JUDr. Štefana Bartovica. R – MsNV už predtým navrhla svojho
kandidáta – Ing. Jozefa Škodného (uzn.č.173).
8. Schválenie návrhu „Zásad o ekonomickom prenájme“, platnom pre vedúcich odborov
MsNV a riaditeľov podnikov riadených MsNV (uzn.č.174).
9. R – MsNV odsúhlasila návrh na určenie 6-tich volebných obvodov, v ktorých bude
zvolených 34 poslancov do mestského zastupiteľstva v novembri 1990. Rada konštatovala,
že k 1.9.1990 je v evidencii obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu 33 508 obyvateľov,
z čoho predpokladaný počet voličov je 24 500 (uzn.č.176).
10. Súhlas s tým, aby MsNV v Piešťanoch uzavrel dohodu o spolupráci s družstvom
UNIMEX Holding A.S. Bratislava (uzn.č.177).
11. R – MsNV v Piešťanoch požiadala Radu Zs KNV v Bratislave o prehodnotenie zámeru
výstavby Stred. priemys. školy elektrotechnickej (tam prebiehala prístavba budovy školy)
v prospech výstavby novej budovy Gymnázia v Piešťanoch (uzn.č.178).
27.9.1990 – 18. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 184 – 200.
1. R – MsNV zobrala na vedomie, že sčítanie ľudu, domov a bytov sa uskutoční 3. marca
1991 a pre ten účel zriadila pracovnú komisiu (uzn.č.185).
2. R – MsNV zobrala na vedomie informatívnu správu o stave protispoločenskej činnosti na
území mesta Piešťany v roku 1990. Uložila JUDr. J. Chmelovi zabezpečiť podmienky pre
vytvorenie protialkoholickej záchytnej stanice v Piešťanoch (uzn.č.186).
3. Súhlas s predloženým návrhom na premenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev,
ďalej s odstránením diela akademika Goliáša „Zupka“ na Ulici kpt. J. Nálepku a nápisu
z kina Moskva (uzn.č.187).
4. R – MsNV zobrala na vedomie, že došlo k vyčleneniu strediska Rádiotelevízna
služba v Piešťanoch zo š.p. Elektrokov Trnava. Zároveň bolo uložené Ing. Ľ. Kiššovej,
podpredsedníčke MsNV, predložiť návrh na založenie š.p. RTS Piešťany k 1.10.1990
plenárnemu zasadnutiu MsNV (uzn.č.190).
5. R – MsNV zriadila komisie pre prípravu a zabezpečenie komunálnych volieb v novembri
1990 (uzn.č.195).
6. Na základe priebehu a výsledku konkurzného konania vymenovala R – MsNV p. Martina
Ondka do funkcie riaditeľa Bytového hospodárstva , š.p. Piešťany s účinnosťou od 1.10.1990
v zmysle § 19 ods. 1 zákona 111/90 Zb. o štátnom podniku (uzn.č.196).
7. Rada uložila pokutu 5 000,- Kčs p. F. Adamčíkovi za priestupok podľa ustan. § 105 ods.
2 písm. c/ stavebného zákona (uzn.č.199).
11.10.1990 – 19. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 201 – 216.
1. R – MsNV súhlasila s návrhom na majetkoprávne usporiadanie pozemkov v k.ú. Piešťany,
lokalita Bodona pre výstavbu garáží (uzn.č.201).
2. R – MsNV uložila vedúcemu odboru výstavby, úz. plán. a architektúry zistiť a pripraviť
v spolupráci s Čs. št. kúpeľmi návrh predprojektovej prípravy odkanalizovania ľavej strany
Váhu a predložiť R – MsNV spôsob riešenia (uzn.č.202).
3. R – MsNV súhlasila s návrhom na zabezpečenie vydávania povolení k prevádzkovaniu
hracích prístrojov na území mesta Piešťany za predpokladu splnenia zákonných podmienok
(uzn.č.203).
4. Zabezpečenie osláv Dňa rumunských vojakov – kladenie vencov k pomníku rumunských
vojakov, ktorí sa podieľali na oslobodení mesta na konci 2. svetovej vojny (uzn.č.204).
5. Odsúhlasenie majetkoprávneho usporiadania nehnuteľnosti v k.ú. Piešťany, lokalita

Detvianska ulica pre MsNV (mesto) Piešťany za účelom sprístupnenia zvyškov starého
kláštora a kláštorného kostola (uzn.č.206).
6. R – MsNV menovala do funkcie riaditeľky Mestskej knižnice v Piešťanoch Ing. Margitu
Galovú na základe správy o priebehu a výsledku konkurzného konania s účinnosťou od
15.10.1990 v zmysle zákona o NV č. 157/1988 (uzn.č.208).
7. Schválenie správy o zmene plánu svojpomocných akcií – akcie „Z“ na rok 1990; bola
zaradená nová akcia „výrobňa jemného pečiva na Hurbanovej ulici“. Zároveň R – MsNV
schválila finančné zabezpečenie rozostavaných väčších akcií z dotácie štátneho rozpočtu
alebo z prevádzkových prostriedkov (napr. na úpravu križovatky II/499 na Nitrianskej ulici sa
stanovili 3 mil. Kčs za rok 1990 a na rekonštrukciu objektu výstavná sieň na Pavlovovej ulici
sa použijú voľne združené prostriedky podľa schváleného súhrnného rozpočtu, uzn.č.209).
8. Majetkoprávne usporiadanie a spôsob realizácie výstavby „Prístavba múzea – Pamätná
izba básnika Ivana Krasku“ na parcele, ktorá je v k.ú. Piešťany vo vlastníctve čs. štátu
s právom hospodárenia MsNV v Piešťanoch. Majetkoprávnemu odboru MsNV bolo uložené
zistiť, či pozemok týkajúci sa stavby nebude podliehať reprivatizácii (uzn.č.210).
9. R – MsNV uložila vedúcemu odboru dopravy a MH a vedúcej útvaru hlav. archit.
zabezpečiť prepracovanie projektu návrhu na riešenie VO cesty I/61 Lodenica Piešťany,
pretože odbor životného prostredia ONV v Trnave vydal moratórium na predmetnú stavbu
(uzn.č.211).
10. Vyhláška MsNV v Piešťanoch o zákaze pouličného predaja tlačovín a vecí, ktoré sú
spôsobilé ohroziť mravnosť. R – MsNV uložila odboru organizácie a vnútorných vecí
vyhlášku legislatívne dopracovať (uzn.č.212).
11. R – MsNV zobrala na vedomie ústnu informáciu o plnení úloh komplexnej bytovej
výstavby v Piešťanoch v roku 1990 (uzn.č.214).
25.10.1990 – 20. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 207 – 220.
1. R – MsNV zobrala na vedomie vyhlášku o čase a mieste konania volieb primátora
a poslancov mestského zastupiteľstva (uzn.207).
2. R – MsNV zobrala na vedomie vyhlášku o vyložení zoznamu voličov pre voľby primátora
a poslancov mestského zastupiteľstva (uzn.č.208).
3. R – MsNV schválila návrh na osadenie pamätnej tabule nár. umelcovi MUDr. Ivanovi
Stodolovi na dome č. 7 na Nám. SNP.
R – MsNV schválila návrh scéna k odhaleniu pamätnej tabule Ľudovíta Wintera (uzn.č.210).
4. R – MsNV zobrala na vedomie ústnu správu kronikára mesta Ing. Alexandra Murína
o obsahu zápisu do Mestskej kroniky Piešťan za rok 1989 a uložila mu vykonať zápis tak,
ako ho R – MsNV schválila (uzn.č.212).
5. Schválenie návrhu na udelenie pamätnej plakety mesta Piešťany Ing. Zoltánovi Vandákovi
pri príležitosti životného jubilea (uzn.č.213).
6. Schválenie základného mesačného platu p. Jána Pauleho, povereného riadením štátneho
podniku Rádiotelevízna služba Piešťany vo výške 3 000,- Kčs v tarifnej triede, osobné
ohodnotenie vo výške 800,- Kčs a návrh osobnej hmotnej zainteresovanosti (uzn.č.218).
7. R – MsNV zobrala na vedomie správu o organizačnom zabezpečení komunálnych volieb
v Piešťanoch (uzn.č.219).
6.11.1990 – 21. schôdza R – MsNV. Uznesenia č. 221 – 228.
1. Schválenie návrhu na stanovenie počtu členov rady v š.p. Rádiotelevízna služba Piešťany
(uzn.č.223).

2. R – MsNV zobrala na vedomie informatívnu správu o liste ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (uzn.č.227).
3. R – MsNV rozhodla, že otvorené listy sa na rade MsNV nebudú prejednávať (vzala na
vedomie správu o otvorenom liste Demokratického bloku); (uzn.č.228).
22.11.1990 – 22. zasadanie R – MsNV. Uznesenia č. 229 – 238.
1. Schválenie nových členov Aktívu pre občianske záležitosti v Piešťanoch (APOZ-u);
(uzn.č.229).
2. R – MsNV súhlasila s dofinancovaním rekonštrukcie výstavnej siene na Pavlovovej ulici do
výšky predložených rozpočtových nákladov a voľne združených prostriedkov (uzn.č.231).
3. R – MsNV potvrdila uznesenie R – MsNV z 24.5.1990 o pridelení nebytového priestoru
v Piešťanoch pre činnosť peňažného ústavu – Slovenskej Tatra banky a to v objekte na
Rázusovej ulici č. 1692/11. Malo by to napomôcť rozvoju trhového hospodárstva,
súkromného podnikania, rozvoju kúpeľníctva a ostatných aktivít na území mesta, pretože to
je podmienené rozvojom bankovníctva (uzn.č.238).
6.12.1990 – 23. zasadanie R – MsNV. Uznesenia č. 239 – 244.
1. R – MsNV po prerokovaní zobrala na vedomie informatívnu správu o 1. zasadaní
novozvoleného mestského zastupiteľstva v Piešťanoch (uzn.č.244).
Záver: Po voľbách 22. a 23. novembra 1990 prišlo k zmenám v zložení Rady MsNV
v Piešťanoch, ktorá začala v úplne novom zložení a pod názvom Mestská rada mesta
Piešťany pracovať od začiatku roka 1991. Národné výbory všetkých stupňov existovali do
31.12.1990, týmto dňom zanikol aj MsNV v Piešťanoch.
5. Plénum MsNV v Piešťanoch – zasadnutia v roku 1990
Významnejšie záležitosti prerokované na plenárnych zasadnutiach MsNV boli:
1.2.1990 – plenárne zasadnutie MsNV v Piešťanoch konané v Dome umenia SF.
1. Plénum odvolalo a zvolilo niektorých poslancov MsNV, zvolilo ďalšieho podpredsedu
MsNV, atď.
6.3.1990 – mimoriadne plenárne zasadnutie poslancov MsNV.
1. Plénum odvolalo a zvolilo ďalších poslancov MsNV. Zaoberalo sa organizáciou a kádrovým
obsadením komisií MsNV, komisií rady MsNV a správnych komisií MsNV a pod. (uzn.č.3).
2. Schválilo správu o činnosti rady MsNV za obdobie od 1.2. do 6.3.1990 (uzn.č.4).
29.3.1990 – mimoriadne plenárne zasadnutie MsNV konané v sobášnej miestnosti MsNV.
1. Plénum odvolalo a zvolilo členov Výboru ľudovej kontroly MsNV (uzn.č.9,10,11).
2. Plénum odvolalo a poverilo zastupovaním vedúcich odborov MsNV (uzn.č.13).
31.5.1990 – mimoriadne plenárne zasadnutie MsNV konané vo VÚRCH Piešťany.
1. Plénum zobralo na vedomie správu o príprave a zabezpečovaní volieb do Federálneho
zhromaždenia a Slovenskej národnej rady (uzn.č.16).
2. Plénum zobralo na vedomie správu o príprave, priebehu a výsledkov konkurzov na
obsadenie funkcie vedúcich odborov MsNV v Piešťanoch (uzn.č.17).
21.6.1990 – plenárne zasadnutie MsNV.
1. Plénum zobralo na vedomie správu o činnosti rady MsNV za 1. polrok 1990.
2. Plénum schválilo záverečný účet MsNV v Piešťanoch k 31.12.1989
(uzn.č.22):

a) - príjmy celkom:
94 540 202,98 Kčs
- výdavky celkom:
93 431 751,60 Kčs
výsledok hospodárenia:
+ 1 108 451,38 Kčs
b) predbežné finančné usporiadanie hospodárenia MsNV za rok 1989:
- výsledok hospodárenia:
+ 1 108 451,38 Kčs
- zostatok FRR:
+ 409 103,91 Kčs
- aktív. finan. usporiad. príspevkových organizácií:
+ 219 242,46 Kčs
- aktív finan. usporiad. štátneho podniku:
+ 5 662 355,57 Kčs
3. Plénum schválilo návrh rozpočtu a finančného plánu na rok 1990 v hospodárstve riadenom
MsNV (uzn.č.23).
4. Plénum zobralo na vedomie správu o priebehu a výsledkoch volieb 1990 do Federálneho
zhromaždenia a do SNR na území mesta Piešťany (uzn.č.24).
27.9.1990 – plenárne zasadnutie MsNV.
1. Plénum zobralo na vedomie správu o protispoločenskej činnosti na území mesta Piešťany
v roku 1990 (uzn.č.42).
2. Schválilo zmeny v názvoch ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev s účinnosťou
od 1.1.1991 (uzn.č.44).
3. Zobralo na vedomie správu o prípravách komunálnych volieb do orgánov samosprávy
mesta Piešťany (uzn.č.47).
6. MsNV v Piešťanoch – zánik
K 31.12.1990 v ČSFR zanikli národné výbory. K tomuto dňu zanikol aj Mestský národný
výbor v Piešťanoch.

